Welkom in Umeå – Culturele Hoofdstad
van Europa 2014
Met de opening van Future Flows Through Us zet Umeå de toon voor de rest van het jaar dat de stad
culturele hoofdstad is. Honderden evenementen in de vorm van festivals, podiumkunst, opera, literatuur, film, muziek, kunst, handwerk, sport en nog veel meer.
De Raad van de Europese Unie heeft Umeå aangewezen als Culturele Hoofdstad van Europa 2014. De
EU wil met de culturele hoofdsteden de grote culturele verscheidenheid weerspiegelen, de uitwisseling
vergroten en belangstelling wekken voor de culturele rijkdom van Europa. De eerste culturele hoofdstad was in 1985 het Griekse Athene. Tegenwoordig
worden er twee steden per jaar aangewezen en voor
2014 is dat ook Riga in Letland.
Umeå heeft zijn benoeming te danken aan de wil om
de stad en Noord-Zweden zichtbaarder te maken
in Europa en de cultuur te gebruiken als drijvende
kracht in de regionale ontwikkeling. De nadruk ligt
op Umeå, maar ook andere plaatsen in de regio
doen mee.
De stad van de berken
Umeå ligt in Västerbotten in het noorden van Zweden en heeft ongeveer 118.000 inwoners. De stad
heeft talloze recreatiegebieden en de natuur is er
nooit ver weg. In de regio Umeå vind je stranden,
meren, bosgebieden en hardlooproutes en 's winters
langlaufpaden en skipistes. De inwoners van Umeå
fietsen vaak omdat de afstanden kort zijn en je vindt
bijna overal fietspaden.
Door een brand werden in 1888 grote delen van
Umeå verwoest. Toen de stad weer werd opgebouwd, werden er berken langs de straten geplant
om te voorkomen dat het vuur zich bij een nieuwe
brand zou verspreiden. Daarom wordt Umeå de stad
van de berken genoemd.
Rijk cultureel leven
De universiteit van Umeå is de grootste van Zweden,
met studenten, docenten en onderzoekers uit de hele
wereld. De talloze studenten zorgen in Umeå voor
een lage gemiddelde leeftijd. Aan de Umeälvenrivier ligt de Konstnärligt Campus, met topopleidin-

gen op het gebied van design, kunst en architectuur.
Daar vind je ook het Bildmuseet, dat een prominente
plaats inneemt in de wereld van de hedendaagse
kunst.
Umeå heeft een rijk cultureel leven, met theaters,
musea en muziekpodia, bijvoorbeeld de Norrlandsoperan. Elk jaar vindt er een aantal internationale
culturele festivals plaats en de vele culturele verenigingen zijn bijzonder actief. Er zijn talloze bands en
een aantal daarvan heeft internationale successen
geboekt.
Meecreëren
Het programma voor het jaar dat Umeå culturele
hoofdstad is, is volgens het Samische kalenderjaar
ingedeeld in acht seizoenen. De Samen zijn het
enige oervolk in de EU en Umeå maakt deel uit van
Sápmi, het land van de Samen.
Meecreëren is belangrijk in het programma van
Umeå Culturele Hoofdstad. Wie wil, kan een bijdrage leveren aan het programmajaar. De activiteiten
in 2014 worden georganiseerd door verenigingen,
organisaties, culturele instellingen en andere partijen die steun krijgen van Umeå2014. Dat garandeert
dat veel projecten in het Culturele Hoofdstad-jaar na
2014 een vervolg krijgen.
De activiteiten in het kader van het Culturele Hoofdstad-jaar maken deel uit van een langetermijnontwikkeling van de stad – zowel in cultureel als in
sociaal opzicht – om nieuwe ontmoetingsplaatsen,
netwerken, internationale samenwerkingsvormen
en mogelijkheden te creëren.
Op www.umea2014.se staat het volledige programma voor het Culturele Hoofdstad-jaar in het
Zweeds en in het Engels.
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