Tervetuloa Uumajaan – Euroopan
kulttuuripääkaupunkiin 2014
Future Flows Through Us -avajaiset antoivat esimakua siitä, mitä Uumajan kulttuuripääkaupunkivuodelta voidaan odottaa. Satoja tapahtumia festivaalien, esittävän taiteen, oopperan, kirjallisuuden,
elokuvan, musiikin, taiteen, käsitöiden ja liikunnan muodossa.
Euroopan unioni on nimennyt Uumajan Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi 2014. Kulttuuripääkaupunkiohjelman avulla EU haluaa esitellä Euroopan
kulttuurien rikkautta ja moninaisuutta ja lisätä kansalaisten vuorovaikutusta. Ensimmäiseksi kulttuuripääkaupungiksi valittiin vuonna 1985 Kreikan Ateena. Nykyisin joka vuosi valitaan kaksi kaupunkia, ja
vuoden 2014 toisen tittelin sai Latvian Riika.
Valinta kohdistui Uumajaan, koska kaupungin ja
Pohjois-Ruotsin näkyvyyttä Euroopassa haluttiin
parantaa ja käyttää kulttuuria alueen kehityksen
liikkeellepanevana voimana. Painopisteenä on Uumaja, mutta myös useat muut alueen paikkakunnat
ovat hankkeessa mukana.
Koivujen kaupunki
Uumaja sijaitsee Pohjois-Ruotsissa Västerbottenin
läänissä, ja kaupungissa on noin 118 000 asukasta.
Kaupungissa on lukuisia virkistysalueita, ja luonto
on aina läsnä. Uumajan lähiympäristössä on rantoja, järviä, metsiä ja lenkkipolkuja sekä talvisin hiihtolatuja ja laskettelurinteitä. Uumajan asukkailla
on tapana pyöräillä, koska etäisyydet ovat lyhyitä
ja pyöräteitä on lähes kaikkialla.
Tulipalo tuhosi ison osan Uumajaa vuonna 1888.
Kaupunkia uudelleen rakennettaessa istutettiin
suuri määrä koivuja ennaltaehkäisemään tulipaloja. Siksi Uumajaa kutsutaan koivujen kaupungiksi.
Rikas kulttuurielämä
Uumajan yliopisto on yksi Ruotsin suurimmista, ja
siellä on opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita ympäri
maailmaa. Suuren opiskelijamäärän ansiosta Uumajan asukkaiden keski-ikä on alhainen. Uumajajoen varrella sijaitsee Taidecampus, joka tarjoaa
muotoilun, taiteen ja arkkitehtuurin huippukoulu-

tusta. Kaupungissa on myös Kuvamuseo, joka on
merkittävä nykytaiteen keskus.
Uumajassa on rikas kulttuurielämä, johon kuuluu
teattereita, museoita ja musiikkiareenoita – esimerkiksi Norrlannin ooppera. Kaupungissa järjestetään joka vuosi useita kansainvälisiä kulttuuritapahtumia ja kaupungissa toimii monia aktiivisia
kulttuurijärjestöjä. Kapungista on lähtöisin monia
yhtyeitä, joista useat ovat saavuttaneet kansainvälistä menestystä.
Yhdessä luominen
Uumajan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelma on
jaettu saamelaisen kalenterin mukaiseen kahdeksaan vuodenaikaan. Saamelaiset ovat EU:n ainoa
alkuperäiskansa, ja Uumaja on osa saamelaisten
aluetta Sápmia.
Yhdessä luominen on tärkeä osa Uumajan kulttuuripääkaupunkihanketta. Halutessaan jokainen voi
osallistua ja täydentää ohjelmaa. Vuoden 2014 aikana järjestettävien tapahtumien organisoinnista
vastaavat yhdistykset, järjestöt, kulttuurilaitokset
ja muut osapuolet, jotka saavat tukea Umeå2014hankkeelta. Tämä varmistaa sen, että monet kulttuuripääkaupunkiprojekteista jatkuvat myös vuoden 2014 jälkeen.
Kulttuuripääkaupunkihanke on osa kaupungin pitkän aikavälin kehitystä – sekä kulttuurisesti että sosiaalisesti – uusien tapaamispaikkojen, verkostojen, kansainvälisen yhteistyön ja mahdollisuuksien
luomiseksi.
Osoitteessa www.umea2014.se on nähtävissä
koko kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelma ruotsiksi ja englanniksi.
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