
 

 

 

Inbjudan till visningar av Väven 
Den 21 november öppnas Väven – Umeås nya mötesplats för kultur och 
upplevelser! På fyra våningsplan delar Umeå stadsbibliotek lokaler med 
nya Kvinnohistoriskt museum, Folkets Bio samt en mängd 
skaparverkstäder och multisalar för scenkonst, musik, utställningar och 
konst, digitalt skapande, föreläsningar, matlagning och 
studiecirkelverksamhet. 

Många av Vävens lokaler som allmänheten kan hyra, lämpar sig väl för 
olika former av föreningsverksamhet. Därför arrangerar vi nu under 
september och oktober några specialvisningar för föreningslivet i Umeå 
då vi på plats visar upp lokalerna och ger en kort information om hur de är 
utrustade samt hur man bokar dem, om hyresavgifter, öppettider m.m. 

Observera att föranmälan till dessa visningar är obligatorisk samt att vi 
har begränsat antalet till 2 personer/förening. (Detta för att bereda så 
många föreningar som möjligt att ta del av dessa visningar. Skulle 
intresset visa sig vara stort så kommer vi naturligtvis att försöka arrangera 
några extravisningar senare i höst.)  

Informationen och rundvandringen i Väven beräknas ta c:a 1 ½ timme. 

Om er förening är intresserad av en visning ska ni senast 22 september via 
mail anmäla namn på 1-2 personer från er förening som vill delta samt ett 
visningstillfälle (+ reservdag!) av följande visningar: 

• Onsdag 1/10 kl 16.00 
• Söndag 5/10 kl 11.00 
• Tisdag 7/10 kl 19.00 
• Torsdag 9/10 kl 16.00 
• Lördag 12/10 kl 11.00 

Meddela val av dag + reservdag, namn på deltagare och förening via 
mejl till Helge von Bahr (se nedan)  

Glöm inte att jag behöver ert svar senast den 22/9. Efter er anmälan hör 
jag av mig via svarsmail med bekräftelse på den tid er förening erbjuds 
samt plats för samling inför visningen.   

Det är bara att ringa eller mejla mig om du har frågor. 

VÄLKOMNA!   

Helge von Bahr 
konsulent, Umeå kultur 
090-16 33 67 (kl. 9-12)  
helge.von.bahr@umea.se  

PS. Eftersom att det just nu pågår inflyttning och uppackning i huset samt 
en del kvarvarande hantverksarbeten kan framkomlighet och 
tillgänglighet till vissa lokaler vara begränsade.     
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