Ordcaféer
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär
att antalet biljetter kan variera, och även att ordcaféer ställs in.
Ordcaféerna kommer när det är möjligt att sändas i realtid på
vår Youtubekanal: Bokcafe Pilgatan. Det är också möjligt att se i
efterhand. Fortlöpande information i veckobrev och på hemsidan.

Mån 25 jan 1730

Skivomslag
Hugo Sundkvist & Annika Norlin
Tankar och tekniker om framställning av skivomslag. Samarbeten
med musiker och konsten att hitta rätt tonart.
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.
Medarr. ABF

Ons 3 feb 1830

Ons 17 mar 1830

Med rätt att dö
Mattias Alkberg
Alkberg om boken “En elegi över senkapitalismen, över politikens
väsen. Det är tankar utan slut och som följer efter in i nyckelsömn
och dröm. Som inte går att stänga av när en vaknar.“
Entré 50:- /30:-för ungdom/medl.
Medarr ABF

Lör 24 apr 1000

Sön 21 mar 1000

Att leva litteratur
Yukiko Duke
Vi rundar av Littfest med en frukost kring glädjen och nöjet att
bokprata, presentera författarskap, moderera författarsamtal, skriva
litteraturkritik och översätta.
Entré 100:- /80:- inkl. frukost
Medarr. Bilda

Ons 28 apr 1830

Ons 24 mar 1830

Världens bästa författarinnor
Lena Kjersén Edman
Olga Tokarczuk, Han Kang, Lina Wolff .... Virgina Woolf och
Selma Lagerlöf. Frukost med en alltid lika entusiasmerande
litteraturpedagog.
Entré 100:- /80:- inkl. frukost
Medarr. Folkuniversitetet
Kanalerna i De Kooi
Martin Klepke
En berättelse om motstånd som också blir en påminnelse om
hoppet. Författaren återknyter till sina släktingar som blev
kvar under nazismens förbrytelser och deltog i motståndskampen.
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.
Medarr. ABF

Gråskalan
Daniel Nyström
En idéhistorisk samtidsbetraktelse om rasism och sexism efter
besök i olika miljöer: Red light districts, etnografiska museer och
platser där det skett terrordåd.
Entré 50:-/30:- för ungdom/medl.
Medarr. Folkuniversitetet

Askunge, madonna eller feminist
Eva Söderberg
Bevittnar vi en flickbokhjältes återupprättelse? Kulla-Gulla sätts upp
på Dramaten. Är det t.o.m. så att hon utmanar Pippi i betydelse?
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.
Medarr. ABF

Lör 1 maj 1400

Ons 17 feb 1830

Tis 30 mar 1830

Vem såg mig då
Susanne Dahl & Kent Wisti
Text, dikt och måleri för oss rolösa. För oss som inte kan sova av
smärtan, som sörjer, som bär på skuld över allt det som inte blev.
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.
Medarr. Kyrkan på campus

Bokcafé Pilgatan bjuder in till litterär vårsalong. Läsningar, små
samtal och trevliga möten med lokala författare.
Förfrågningar om medverkan görs till edlund.annika@gmail.com
Fri entré
Medarr. ABF

Loranga		
Tis 6 apr 18
Sara Olausson
I samband med utställningen berättar Sara om sin livfulla och
färgsprakande serieversion av Barbro Lindgrens 70-talsklassiker.
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.
Medarr. ABF

Avslappnat musikcafé med ett gästspel av återuppståndna
Gläns över sjö & strand. Medverkande: Peter Mosskin på gitarr &
munspel, Claes Dyberg på ståbas, sax & klassisk gitarr samt Alf
Engström på dobro & nyckelharpa.

Sett ifrån norr
Gunnar Balgård
Genom författarens samlade essäer och krönikor ges en
heltäckande kulturjournalistisk bild med norrländskt perspektiv.
Samtal med Sara Meidell.
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.
Medarr. ABF

Ons 24 feb 1830

Robertsforsgruppen
Johannes Samuelsson
En undersökning av den konstellation konsthantverkare och
konstnärer som lockades till Robertsfors under 70-talet.
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.
Medarr. Bilda

Ons 3 mar 1830

Konsten att färdas
Göran Lundin & Erland Segerstedt
Om färdsätten i Ryssland, Haiti och Sverige och möten med
människor som på olika sätt bidrar till konsten att färdas.
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.
Medarr. ABF
Svartskalle
Ons 10 mar 18
America Vera Zavala
En självbiografi som med glasklar blick ser hur rasism skapas, var
den finner sin näring, hur den gödslas och växer, men också hur
den effektivt kan bekämpas och krossas.
30

Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.

Lör 13 mar 1000

Medarr. ABF

Lilli, farfar och norrskenet
Elin Marakatt & Anita Midbjer
Spännande samarbete i text och bild kring två berättelser om
norrsken. Utkommer på 12 språk samtidigt!
Entré 100:- /80:- inkl frukost
Medarr. Bilda

30

Ons 7 apr 1830

Rotvälta		
Tove Alsterdal
I Ådalen pågår ett polisarbete som binder samman händelser från
förr med nutid. Utnämd till 2020 års bästa svenska kriminalroman.
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.
Medarr. ABF

Lör 10 apr 1000

Övergivenheten
Elisabeth Åsbrink
En roman om en familj, tre kvinnor och tre städer som bygger på
författarens egen familjehistoria fylld av kärlek, emigration och
mänskligt liv i hatets skugga.
Entré 100:- /80:- Inkl. frukost.
Medarr. ABF

Ons 14 apr 1830

Den besvärliga Elin Wägner
Ulrika Knutson
Wägner utmanade sin samtid och krävde mycket av sin omgivning.
Ett modernt porträtt som kretsar kring aktuella ämnen.
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.

Medarr. ABF

Kampallsång på Pilgatan

Åter i programmet! Allsång med tema flyktingar och klimat.
Fri entré
Medarr. ABF

Lör 8 maj 1400-1700

Fre 28 maj 1830

Litterär salong

Hjärtat slår i Nordanlanden

Litterär resa
Lör 4 sep 900

Skotten i Ådalen

Resa till Ådalen med serieskaparen och författaren Mats Jonsson
som ciceron på bussen är senarelagd till hösten. Mats är aktuell
med romanen Blod i gruset. Han är uppvuxen i Bollstabruk och
har nyligen flyttat tillbaka till Ådalen.
Anmälan från 3 juni till edlund.annika@gmail.com
Pris 650:- /550:- för ungd/medl.

Skrivsöndag
Föreläsning, workshop och seminarium för alla skrivande med
författaren Mikael Berglund. Start söndag 17 jan, därefter söndagar
jämn vecka fram till sommaren. Ingen föranmälan krävs. Kostnad
per tillfälle: 70 kr inklusive te/kaffe. Kl 12-15.
Obs. Biljetter till Ordcaféerna släpps två veckor i förväg.
Biljetterna säljs på Bokcafé Pilgatan eller på tel. 090 - 12 18 30
Ej uthämtade biljetter säljs samma dag.

Tisdagsjazz Medarr. Mingus Bok & Skivbutik
Tis 23 feb 1830
Mästerverk utan ramar
Gunnar Wiklund presenterar några av jazzens verkliga klassiker,
med ljud- och bildillustrationer.
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.
Tis 23 mar 1830

Inte bara Alice - swingbönor och crooners på
40-talet
Alf Arvisson om den våg av jazzvokalister som vällde fram i
spåren av Alice Babs genombrott. Rikligt med musikexempel!
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.
Tis 20 apr 1830
Bird lever! Charlie Parker 101 år!
Pandemin kom i vägen för 100-årsfirandet men nu gör Gunnar
Wiklund ett nytt försök att porträttera den moderna jazzens
förgrundsfigur.
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.
Tis 18 maj 1830
Songs for summer evenings
Jan Danielsson och Gunnar Wiklund väljer musik för
förhoppningsvis behagliga och pandemifria sommarkvällar i
bersåer och balkonger.
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.

Barn- och familjesöndagar

medarr. ABF

Söndagsöppet 12 - 16 under dessa programtillfällen.
Sön 7 mar 1400
Serietecknarworkshop
Lär dig grunderna i serieteckning av Alma Thörn. Hur skulle t.ex.
du se ut som seriefigur? Allt material finns på plats och inga
förkundkaper krävs.
10-12 år. Boka gratisbiljetter 1 vecka innan.
Sön 21 mar nov 1400 Mina i vildmarken
Tantteaterns Karin Larsson spelar och berättar om Mina i
vildmarken efter en bilderbok av Anna Höglund.
Från 3 år. Boka grafisbiljetter 1 vecka innan.
Sön 25 apr 1400
Skrivarworkshop
Författaren Anna Holmström Degerman lär ut sina bästa
skivartips för dig mellan 9 och 12 år som gillar att skriva
spännande historier. Ingen kostnad!
9 - 12 år. Frågor och anmälan till edlund.annika@gmail.com

Kulturföreningen Pilgatan
Medlemsavgift 200 kr/år (100 kr för ungdomar).
Betalas på BG 244-0261. Ange namn och e-post.
10% rabatt på böcker. 20 kr rabatt på inträden. Medlemsbrev.

Bokcafé Pilgatan är en kooperativ bokhandel
med norrländsk blick, kvinnlig utsikt och
barnperspektiv. Bokförsäljningen omfattar såväl
nya som antikvariska böcker.

Våren 2021

I cafédelen serveras rättvisemärkt kaffe och
te med hembakt fika och smörgåsar. Det finns ett sortiment av
rättvisemärkta varor till försäljning. Sopplunch serveras tisdag till
fredag. Caféet är möblerat med stolar som har köpts av författare.

Utställningar medarr. ABF
- 30/1		Skivomslag av Hugo Sundkvist

Program och finissage måndag 25 jan 1730

2/2 - 27/2 		Robertsforsgruppen - Foto av Johannes
		 Samuelsson. Program 24 feb 1830

2/3 - 27/3		Lilli, farfar och norrskenet - Akvareller av Anita
		 Midbjer, text Elin Marakatt. Frukostprogram
		 lördag 13 mar kl 1000

16/3 - 1/4		Livlinor - Teckningar och collage av Kajsa

		 Reicke. Vernissage tisdag 16 mar kl 1500 -1700

6/4 - 24/4		Loranga - Illustrationer av Sara Olausson
		 Program tisdag 6 apr kl 1830

27/4 - 1/5		Foton av Niklas Nordlander
4/5 - 29/5		Sommarminnen - Målningar och kanske något
		 mer, av Susann Karavelli.
		 Vernissage tisdag 4 maj kl 1500 -1700

1/6 - 14/8		Sommarsalong
Bokcafé Pilgatan anordnar tillsammans med Umeå Konstförening
en sommarutställning 1 juni – 14 augusti.
Till utställningen går det att lämna in konstverk i olika tekniker
och metoder. Verken får inte vara större än 50 x 70 cm och ska gå
att hänga på en vägg. Då utrymmet är begränsat kommer Umeå
Konstförening att bestämma antalet verk och också utgöra jury
för urvalet.
Inlämning sker senast 5 maj 2021. Mer information kommer på
Bokcafé Pilgatans och Umeå Konstförenings hemsidor i februari.

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

stängt
11 – 17
11 – 17
11 – 17
11 – 17
12 – 16

Bokcafé Pilgatan
Pilgatan 14
903 31 Umeå
090 - 12 18 30

www.pilgatan.se
Alla program i samarbete med

Sopplunch
vardagar
1100 - 1400

