VÄSTERBOTTENS-KURIREN

TORSDAG 20 NOVEMBER 2014

27

HÄNDER
XXXXXXXXXX
I HELGEN WEEKEND

Danshelg i gammalt stuk
DANSFEST. Vintagemodevisning
och förstås swingdans i massor.
Det blir en helg i gammalt stuk
när det, med start i kväll, är dags
för Swingum Summit i Umeå.

Genom ett samarbete med Röda
korset kommer vintagekläder
att finnas till försäljning på Folkets hus under helgen, och på
fredagskvällen kommer en vintageshow att äga rum på Kafé
I över ett år har dansförenStation.
ingen Swingum planerat
Där ska bland annat de
MED
helgens stora festlighedanslärare som medverSTART
ter, som startar redan i
kar under helgen stylas
kväll. Programmet är diI KVÄLL! av Dragonskolans frigert och innehåller bland
sörelever och visa upp
annat kurser, smakprov
vackra kläder från 20-, 30och workshops i lindy hop, charoch 40-talet.
leston och autentisk jazz som
– Vintageshowen kommer att
kommer att hållas i flera lokabli något alldeles extra. Om
ler i Umeå. På kvällarna bjuds
man tycker att det här verkar
det upp till socialdans till orkeskul kommer det att finnas ett
ter eller dj, där den första timantal biljetter att köpa på Kafé
men ägnas åt en nybörjarintroStation, säger Kjell-Erik Jönsduktion i lindy hop.
son.
– Då kan den som vill komma och prova på och se
Vad är tjusningen med
vad swingdans är för
swingdans?
något. Kom och titta
– Musiken, stämoch var lite nyfiken,
ningen, deltagarna och
och ta med dig skor
glädjen – det finns inte
som du kan dansa i,
en enda person som
uppmanar Kjell-Erik
inte har mungiporJönsson i arrangörsna uppe. Det är som
gruppen.
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Schemat släppt
för årets filmfestival
FESTIVAL. På fredag invigs Folkets
bios nya lokaler, där Umeå Europeiska Filmfestival arrangeras
i december. Med en 2014-skjuts
i budgeten blir årets filmfestival
större på alla sätt, och en nyhet är
det lokala filmpriset Storspoven.

När Väven slår upp dörrarna på
fredag öppnar även Folkets bio
i sina nya lokaler. Efter två
öppningsveckor med
en hel drös filmvisningar drar Umeå
Europeiska Filmfestival (UEFF, tidigare Move), som
Folkets bio arrangerar, i gång den
5 december för att
pågå i hela nio dagar.
Namnbytet signalerar ett
inriktningsbyte för festivalen
mot europeisk film.

två salonger Tystnad och Tagning och i övriga delar av Väven som Väven-scenen och kaféet. De gamla lokalerna på Haga
kommer också att användas för
visningar. Det blir mycket europeisk och lokal film, men också
allt från allsångsbio och filmquiz till stumfilm och skolbio.
Några celebra gäster finns
också i programmet, som
den uppmärksammade konstnären Anna
Odell, den franske filmregissören
Martin Provost och
konstnären Carl Johan De Geer.

■■Allt
om årets
filmfestival
och stor guide
på vk.se/noje

Festivalen har till 2014 mottagit ett rejält tillskott i budgeten från Umeå kommun, 650
000 kronor, vilket gör festivalen
större åp alla sätt.
– Programmet blir lite matigare helt enkelt, sammanfattar
festivalproducenten Karin Johansson.
UEFF äger rum i Folkets bios

En nyhet för i år är
filmpriset
Storspoven, som delas ut för första gången till en lokalproducerad film. Priset är instiftat
av festivalen i samarbete med
Film i Västerbotten, och alla de
19 lokala filmerna som visas på
UEFF är nominerade. En av tar
hem en storspovsformad statyett och 15 000 kronor.
Film i Västerbottens pris
Filmhjälten delas ut i samma
veva.

Från och med torsdag kväll och under hela helgen äger Swingums stora dansfest Swingum Summit rum i Umeå.

MINA NÖJESVAL
MED SAMUEL GRÖNLUND
... creative director på den visuella
kommunikationsbyrån SGC&LLLL i Umeå.
Musik jag lyssnar på just nu: Ryan Adams,
Raveonettes, Bvdub, Bryan Ferry, Arcade
Fire och Brian Eno.
Det spel jag spelat mest: Digitalt – Metal gear och Super
Mario Bros 2 till NES 8-bit. Analogt – Kasta gris, Yatzy, Uno
och Fyra i rad.
Ser gärna: Jag har ingen tv, men
tittar gärna på någon serie om
det hinns med.
Radio eller poddar jag gillar:
Jag tappar fokus av radio när
jag jobbar, därför lyssnar
jag sällan på det. Men när
jag aktivt lyssnar blir det P1
och P2.
Läser: I princip bara facklitteratur. Just nu en till bok om
passivhus, och en om Gunnar Asplund och hans arbeten.
Senast besökta föreställning: Babykonsert på Norrlandsoperan, men ser mycket fram emot
Meshuggah i december.
Det gör jag en ledig helg: Är till fjälls.
Ett guilty pleasure: Kolla på hus på
Hemnet. Men det mesta är sönderrenoverat för flera millar, utan hänsyn till befintliga material, ursprungsidé eller ens en
helt ny idé.
Favorittidskrift: Norrländsk Journal.
Mitt stammisställe: Open/Closed (Duå).
Tipsa om en bra app! En gammal favorit är iTrailMap 3D, men den är inte utbyggd så mycket i Sverige.
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XVäven öppnar med flertalet aktiviteter (se artikel
på föregående sida), och för alla loppissugna väntar
megaloppis på Nolia med barnprylar på lördagen
och vanlig loppis på söndagen.
XPå lördag klockan 10 tipsar Vicky Uhlander och
Annika Edlund om bra barn- och ungdomsböcker
på Bokcafé Pilgatan och samma dag arrangeras en
global marknad i Mariakyrkan i Umeå.

XFredag kväll bjuds i Umeå både på allsvensk ishockey med Björklöven mot Oskarshamn och ligabasket med Umeås
herrar mot LF Basket från Luleå.
XPå lördag spelar Iksus innebandydamer hemma mot Karlstad och
på söndag tar IBK Dalens herrar
emot gästande Warberg.
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Testa det
här i helgen!
Nötbollarna blev en hit på vårt middagsbord, men snåla inte med koriander.
Du behöver:
100 g naturella cashewnötter
1,5 dl ströbröd
3 ägg, en liten gul lök
1-2 vitlöksklyftor
en näve riven ost
1 dl koriander (färsk eller fryst)
1 tsk salt
2 grönsaksbuljongtärningar
Gör så här:
Mixa nötterna och blanda med ägg och
ströbröd. Riv löken och blanda i smeten
tillsammans med ost, koriander och salt.
Koka upp rejält med vatten i en kastrull
och lös upp buljongtärningarna. Forma
smeten till bollar och sjud dem i drygt
fem minuter (de sväller). Ta upp och låt
rinna av innan du steker bollarna några
minuter i olja och smör så de får färg.
Nudlar och grönsaker passar till.
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Missa inte: Hård festival åter
METAL. I morgon går den andra upplagan av den
alternativa metalfestivalen Discouraged Fest,
arrangerad av Umeåskivbolaget Discouraged
Records, av stapeln på Guitars.
På scen ställer sig ett comebackande Hellbound samt Umeåfavoriterna Pray for Locust,
melodiska dödsmetallbandet Terrortory och det
nya metalfenomenet JZZBLK från Umeå.
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