
Tis 10 jan 1830   Har vi råd med männen? 
 Åsa Moberg 
Debatterande, provocerande och tankeväckande texter från hennes liv 
som skribent, med teman som kvinnokamp, kärnkraft och psykiatri. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                    Medarr. ABF 

Tis 17 jan 1830    En handfull vind 
 Negar Naseh 
En roman om kamp, flykt och samhörighet under folkligt motstånd 
och uppror mot förtrycket i gårdagens och dagens Iran.  
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                    Medarr. ABF

Ons 18 jan 1830      Skuggan av ett hårstrå 
 Jakob Marklund 
I det västerbottniska samhället Storsele försvinner en pojke. Det blir 
ett uppdrag för kommunens task force-grupp. En humoristisk och 
lagom osannolik spänningsroman av en debuterande Umeåförfattare. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                    Medarr. ABF 

Ons 25 jan 1830     Virginia Woolf - en biografi 
 Görel Kristina Näslund 
En ny inträngande biografi om Virginia Woolf. Näslund är vid sidan av 
författarskapet även psykolog och doktor i medicinsk vetenskap samt 
en av Sveriges främsta pomologer, uppvuxen i en by utanför Umeå! 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                    Medarr. ABF

Tor  26 jan 1830    En skog som går omkring bland husen 
 Marianne Folkedotter, Rickard N Jokela 
“Diktsamlingen tillägnar jag Moder Jord. Den speglar min egen 
upplevelse av att vara en del av naturens enastående kretslopp 
där födelse, liv, död och återskapande avlöser varandra.” En 
poesimusikalisk föreställning tillsammans med Rickard N Jokela. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                    Medarr. Bilda 

Tor 2 feb 1830      Trängd demokrati 
 Malin Rönnblom, Andreas Öjehag-Pettersson 
En analys av den nyliberala styrningens destruktiva konsekvenser 
för demokratin inom kultur, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och 
upphandling. I temaserien Till demokratins försvar. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                    Medarr. ABF

Ons 8 feb1830    I en sal på lasarettet 
 Björn Wiman 
En familjehistoria om en sjukdom som präglade en ung flicka genom 
livet. Också berättelsen om det framväxande folkhemmets värsta 
fiende: turbekulosen.  
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                    Medarr. ABF

Tis 14 feb 1830     Minnesteatern 
 Karin Tidbeck 
En mörk saga som utspelar sig bortom tid och rum. Detta är den 
första romanen av Karin Tidbeck på svenska på ett decennium, utsedd 
till en av 2021 års bästa sci-fi/fanatsy-böcker av New York Times! 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                    Medarr. Bilda

Ons 15 feb 1830      Grethe: en vapenmottagning 
 Anna Kristensen 
När Anna Kristensen städar ur sina döda föräldrars hus hittar hon 70 
år gamla dokument som avslöjar en antinazistisk motståndskamp från 
andra världskriget.  I temaserien Till demokratins försvar. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                       Medarr. ABF

Ons 22 feb 1830     Romanens segertåg 
 Ingrid Elam 
En hyllad bok om romanens oändliga variationsuttryck som genom 
mängder av inspirerande exempel från såväl klassiska som mindre 
kända författare utgör en guldgruva för den som behöver goda lästips. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                       Medarr ABF

Ons 1 mar 1830     Folk som sår i snö 
 Tina Harnesk 
En roman om familjer som präglats av den nordsamiska erfarenheten; 
en äldre generation som tvångsförflyttades söderut och barnbarnens 
generation som vuxit upp helt utan kontakt med det samiska. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                       Medarr ABF

Tor 2 mar 1830    En lockton i ödemarken 
 David Thurfjell 
En utforskning av gränsen mellan religiösa och sekulära uttryck med 
nedslag i myter, riter och maktstrategier i världens olika religiösa 
traditioner. Författaren är verksam som professor i religionsvetenskap. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                       Medarr. ABF

Ons 8 mar 1830   Jag har torkat nog många golv 
 Nina van den Brink 
Biografin över Maja Ekelöf blev förra årets Augustprisvinnare i 
fackboksklassen. En berättelse om en enastående kvinna och ett 
dokument över det politiskt präglade 1970-talets kulturliv. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                       Medarr. ABF

Tis 14 mar 1830  Bilderbokskonst 
 Emma Virke 
Personligt om att skapa och formge barnböcker. Augustnominerad och 
mottagare av Snöbollen och Elsa Beskowpriset. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                       Medarr. ABF

Ons 15 mar 1830  Alla måste söderut 
 Marie Lundström 
En varm och vemodig roman om den identitetskris som ofta drabbar 
den som lämnat sin uppväxtort och klasstillhörighet för att påbörja ett 
nytt liv.  
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                       Medarr. ABF 

Ons 22 mar 1830  Folkskollärarens bekännelse 
 Eva Brita Järnefors 
Eva Britas morfar var folkskollärare och bönpräst i Bullmark. I sökandet 
efter en familjehemlighet återfinns en rättsprocess om sexuella 
övergrepp på barn. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                       Medarr. ABF

Ordcaféer Ons 29 mar 1830     Stockens färd mot havet 
 Vibeke Olsson 
Åttonde och avslutande bok i serien om sågverksarbetaren Bricken.  
Andra världskriget rasar ute i Europa. För Bricken närmar sig den sista 
resan och hon för inre samtal med de människor som format henne. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                     Medarr. ABF

Ons 12 apr 1830      Riggat                    
 Petter Larsson 
Vi tycks ha lärt oss att ojämlikhet är rättvist. I boken avtäcks ett 
samhälle riggat till de rikas och välutbildades fördel. Petter Larsson 
är journalist på ETC och Aftonbladet. I temaserien Till demokratins 
försvar. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                    Medarr. ABF

Ons 19 apr 1830      Spindelbjörken 
 Pär Hansson 
En man reser tillbaka till sin hemort i Västerbotten. Med sig har han 
sin familj. I huset vid älven börjar minnena återvända till honom.  
Romandebut av en prisad poet som är född och uppvuxen i Vännäs. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                    Medarr. ABF                                                  

Ons 26 apr 1830      Fred  
 Thella Johnson 
En  episk roman om efterkrigstidens människor i skarven 
mellan Sverige och Finland. Full av udda karaktärer och levande 
anekdoter leker hon med vårt historiska arv, men med ett djupt 
allvar. Thella Johnson är journalist med flera uppmärksammade 
radiodokumentärer. bakom sig. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                    Medarr. Bilda

Lör 29 april 1000      Maria Gripe 100 år 
 Lena Kjersén Edman 
Maria Gripe var en av Sveriges bästa och mest älskade 
barnboksförfattare genom tiderna. Följ med på en resa i Maria Gripes 
författarskap och litterära universum. 
Entré 100:- /80:- inkl. frukost                                                   Medarr. ABF

Ons 3 maj1830      En annan Edith 
 Nina Ulmaja 
Att Edith Södergran var en ambitiös fotograf är inte så känt. En vacker 
brevberättelse mellan författaren och Edith illustrerad med 180 foton 
ger en ny och fördjupad bild av en ung kvinna med penna och kamera. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                    Medarr. Bilda

Ons 10 maj 1830      Sniglar och snö 
 Agneta Pleijel 
Den efterlängtade fortsättningen på de självbiografiska romanerna. 
Tiden från de första yrkesåren och fram till det egna författarskapet.  
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)                                    Medarr. ABF

Obs. Biljetter till Ordcaféerna släpps två veckor i förväg.
Biljetterna säljs på Bokcafé Pilgatan eller på tel. 090 - 12 18 30 
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Utställningar medarr. ABF

Sopplunch 
vardagar 11 - 14

Tisdagsjazz   Medarr. Mingus Bok & Skivbutik, ABF 

Tis 24 jan 1830    Umeå Nostalgic Jazz Orchestra - live! 
En septett som under Staffan Öbergs ledning spelar originalarr från 
1950- och 60-tal. Vi får återuppleva en danskväll på Nalen. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)

Tis 21 feb 1830    Ett liv med jazzen - Gunnar Balgård 
Författaren Gunnar Balgård berättar om sitt förhållande till 
jazzmusiken, om besöken i musikformens hemtrakter i USA och sin 
kritikerverksamhet som nu finns samlad i bokform. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)

Tis 21 mar 1830       Publiken bestämmer - utan skyddsnät!
Ja, vi låter vår trogna publik välja kvällens musik, utan förberedelser. 
Begär en låt, så letar vi upp den på Spotify eller Youtube, pratar runt 
den och lyssnar sedan tillsammans. Improviserat - precis som jazz 
skall vara! 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)

Tis 18 apr 1830      Songs for summer evenings
Jan Danielsson och Gunnar Wiklund väljer musik för sköna 
sommarkvällar i syrenbersån eller på balkongen och kåserar kring 
sina val. 
Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)

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

Barn- och ungdomsprogram  medarr. ABF 

Sön 5 feb 1400             Lyssnaren
Skuggteatern bjuder på ett auditivt scenkonstverk. Barnpubliken har 
hörlurar och lyssnar på föreställningen som spelas upp framför dem. 
Skådespelarna skapar ljud och pratar in i mikrofoner fullt synliga för 
barnen. 
Från 4 år. Boka gratisbiljetter 1 vecka innan.

Sön 26 feb 1400         Mina fem små garnnystan av Elsa Beskow
Sonja Vilson berättar och spelar upp en spännande saga där barnen 
med list och mod kommer undan häxan som förtrollat dem till fem 
grå garnnystan. 
Från 3 år. Boka gratisbiljetter 1 vecka innan.

Sön 12 mar  1400   Morfars ängel
Karin Larson, Tantteatern, ger en föreställning efter en bok av Jutta 
Bauer. Morfar berättar ofta historier om hur det var när han var liten. 
Han var alltid modigast av alla. Han klättrade upp i de högsta träden 
och dök ner i de djupaste sjöarna. Aldrig att han gjorde sig illa. När 
det regnade sken solen just där morfar var. Morfar alltid hade sån tur! 
Från 4 år. Boka gratisbiljetter 1 vecka innan.

Måndag stängt
Tisdag 11 – 17 
Onsdag  11 – 17
Torsdag   11 – 17
Fredag 11 – 17
Lördag 12 – 16
Söndag stängt

17/1 - 11/2  På väg - vägar och människor 
  Bilder av Lottie Eriksson 
   Vernissage tisdag 17/1 kl 1600 -1800

14/2 - 11/3  Bilderier 
  Eva Jones 
   Vernissage tisdag 14/2 kl 1600 -1800

14/3 - 15/4  Bilderbokskonst 
  Illustration av Emma Virke 
   Ordcafé  tisdag 14/3  kl 1830

18/4- 13/5  det finns inga vuxna 
  Skulptur och bild i blandteknik av Ulrica och Siri  
  Nouttaniemi.  
   Vernissage tisdag 18/4 kl 1600 -1800

16/5 - 3/6  Bilder  från hela världen 
  Foton till Niklas Norlanders minne 
   Vernissage tisdag 18/4 kl 1600 -1800

7/6 - 17/6  Vasa konstklubb, Art Center Torni, ställer ut

20/6 - 12/8  Sommarssalong 
  i samarbete med Umeå konstförening 
   Vernissage tisdag 20/6 kl 1600 -1800 

Alla program i samarbete med 

Bokcafé Pilgatan
Bokcafé Pilgatan är en kooperativ bokhandel med norrländsk 
blick, kvinnlig utsikt och barnperspektiv. Bokförsäljningen omfattar 
såväl nya som antikvariska böcker. Vi har även varor med litterär 
anknytning och ett sortiment av rättvisemärkta varor till försäljning. 

I cafédelen serveras rättvisemärkt kaffe och te med hembakt fika 
och smörgåsar. Sopplunch serveras tisdag till fredag.  
Caféet är möblerat med stolar som har köpts av författare.

Välkommen in!

Bussresa 

Lör  27 maj   Sara 100 år 
Favorit i repris! Det är fem år sedan den senaste resan till 
Missenträsk. Denna, den sextonde bussresan till Missenträsk, 
uppmärksammar Sara Lidmans 100-årsdag. Än en gång är professor 
emerita och Sara Lidmans nära vän Birgitta Holm vår ciceron. 
Reseledare: Annika Edlund. Anmälan till edlund.annika@gmail.com 
Pris inkl. lunch och bussresa: 850:- (medlen 750:-) 
                                    Medarr. Bokcafé Pilgatan, Sara Lidman-sällskapet 

Illustration: Tuva Karlsson Vikström


