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Myvillages’ project, titled Umeå Pantry, portrays a city and its food 
that is naturally available. What grows in and around Umeå? Who 
are the producers and how do we get hold of their produce? What 
kinds of foodrelated knowledge and skills do we possess? If we were 
to create a common pantry in central Umeå, what would it contain? 
What we strive for is to create a real pantry, a room filled with the 
foods produced in Umeå and vicinity. We will follow and docu-
ment the trajectory of every food item, and share the stories with
visitors at the Survival Kit Festival. 

Umeå Pantry will be filled with donations from local growers and 
producers, and it is open for our guests to come up with what they 
could offer in return. In this sense the pantry represents what peo-
ple can and want to "give" each other. We hope that it will mirror 
not only the landscape in and around Umeå, but also the local food 
production and its consumers. Umeå Pantry also offers an opportu-
nity to reflect on our roles in the food chain. It will serve as a lively 
meeting place where dialogues about food can take place
among visitors, foodies and local producers. We aspire for the 
pantry, while it is being cleared out by our foodsharing events, to 
be filled with new ideas, discussions and creative suggestions on 
sustainable food culture in Umeå. 

Myvillages projekt kallat Umeå Skafferi, porträtterar en stad och 
den mat som finns naturligt tillgänglig. Vad växer och gror i och 
runt Umeå. Vilka är producenterna? Om vi skulle skapa ett gemen-
samt skafferi i Umeå centrum, vad skulle det innehålla? Vi undrar 
också vilka kunskaper Umeå Skafferi som konstprojekt kan för-
medla. Det vi strävar efter är att skapa ett riktigt skafferi, ett rum 
fyllt med mat producerad i Umeå och dess omnejd. Vi kommer att 
följa och dokumentera vad som odlas i regionen samt dela upp-
levelser och erfarenheter kring hur maten hamnar på bordet med 
besökare på Survival Kit festivalen. 

Umeå Skafferi kommer att fyllas med donationer från lokala odlare 
och producenter, och det är öppet för våra gäster att komma på 
vad de skulle kunna erbjuda i gengäld. Skafferiet representerar i 
denna mening vad folk kan och vill “ge” varandra. Vi hoppas att det 
kommer att spegla inte bara landskapet i och runt Umeå, men även 
den lokala matproduktionens växande nätverk och dess konsu-
menter. Umeå Skafferi erbjuder också tillfälle att fundera över vår 
roll i näringskjedan. Det kommer fungera som en livlig mötesplats 
där informellt utbyte av kunskap kring mat kan äga rum mellan 
besökare, matälskare och lokala producenter. Vi hoppas att skaf-
feriet, när det väl är tömt efter våra matfester, ska fyllas igen av nya 
idéer, diskussioner och föreslag kring en hållbar matkultur i Umeå.
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For more updated and detailed information, please visit:
http://umea-skafferi.tumblr.com 
https://www.facebook.com/umea.skafferi

För mer uppdaterat och detaljerat schema, besök:
http://umea-skafferi.tumblr.com
https://www.facebook.com/umea.skafferi



Umeå Pantry 
What is there, is there.

The pantry will be on display throughout the whole festival on 
Pilgatan 16. It will be open for food-sharing events every weekend 
from Friday to Sunday, along with various activities dedicated to 
food-related themes. This includes Pantry Talks, presentations, 
workshops, seminars, informal dialogues and more. The program is 
wide-open to the public and free of charge!  

Week 1 (20 - 21 Sept) Farming and Landscape
Meet and greet Myvillages, local farmers, urban gardeners and 
experts in geography, ethnobiology, Sami food culture and more. 
Their stories will challenge and broaden our perception of Umeå’s 
farming landscape and its cultural space. We are, after all, not so far 
away from where our food is being originated.  

Week 2 (26 - 28 Sept) The Taste of Transparency
Sometimes it is difficult to stop and think about where our food 
comes from, how it came here and why. However, there are ways to 
enjoy the bounty and diversity of food, more consciously, responsi-
bly and ethically. Let us explore the locally available food resources, 
its production and supply chains. Our guests, including producers, 
retailers, chefs, researchers and consumers, will reveal the facts and 
realities of food, and encourage us to think beyond our conven-
tional role in the food chain. 

Week 3 (3 - 5 Oct) Symposium: Why Food Matters?
Make your favourite cake, pie, or anything that inspires you. Get 
your friends and join us in a relaxed dinner with policy makers, 
environmental activists, food producers, social entrepreneurs, 
writers, researchers. We will engage in tasteful discussions on the 
socio-political realities and the value of food, as well as the impact 
it has on our culture and environment.  
 
Week 4 (10 - 12 Oct) The Art of Transformation
The practice of transforming natural resources into something we 
can eat, and raw materials into something we can use for food pro-
duction and dining rituals, is an important part of our food culture. 
Why not come and try it yourself and get introduced to the local 
knowledge and skills? There will be a variety of DIY workshops, 
talks and presentations by local craftspeople, producers, artists and 
volunteers.  
 
Week 5 (17 - 19 Oct) Pantry Manifesto, Umeå 2014
What happens next? What are the problems and how can we solve 
it? Let us go wild with new ideas on how to innovate, change and 
act towards a sustainable food culture in Umeå. There will be 
on-site design workshops, presentations of upcoming local food 
projects, discussions on the afterlife of Umeå Pantry and more.

Umeå Skafferi
Vad som finns, finns.
     
Den insamlade maten förvaras och visas upp i det fysiska 'skafferi-
et' som vi bygger på Pilgatan 16. Under festivalen kommer maten 
att tillagas och serveras, med hjälp från frivilliga, gratis. Matbjudn-
ingarna samt evenemang med olika teman runt smak kommer att 
äga rum under fem helger från fredag till söndag.  
 
Vecka 1 (20 - 21 sept) Lantbruk och Landskap 
Lär känna personerna bakom Myvillages, lokala bönder, stadsod-
lare och experter inom etnobiologi, samisk matkultur med mera. 
Deras berättelser kommer att bredda vår uppfattning om Umeås 
landskap och dessa kulturella rum. Vi är trots allt inte så långt ifrån 
var vår mat växer och gror.  

Vecka 2 (26 -28 sept) En Smak av Verkligheten 
Ibland kan det vara svårt att stanna upp och fundera på var vår mat 
kommer ifrån, hur den kom hit och varför. Det finns dock sätt att 
njuta av mångfalden av livsmedel med större ansvar och samvete. 
Låt oss undersöka de lokalt tillgängliga livsmedelsresurser, dess 
produktion och försörjningskedjor. Våra gäster, inklusive lokala 
producenter, återförsäljare, kockar, forskare och konsumenter, 
kommer att avslöja sanningen och verkligheten av mat, vilket upp-
muntrar oss att tänka utanför vår traditionella roll i näringskedjan.

Vecka 3 (3 - 5 okt) Symposium: Varför ska vi bry oss om Mat?
Baka din favoritkaka, paj eller något som inspirerar dig. Ta med 
dina vänner och familj till en avslappnad middag med besluts-
fattare, miljöaktivister, matproducenter, sociala entreprenörer, 
skribenter och forskare. Vi kommer att engagera oss i smakfyllda 
diskussioner om de sociopolitiska verkligheterna och värden av 
mat, samt hur dessa påverker vår kultur och miljö.  

Vecka 4 (10 - 12 okt) Transformationskonst
Förmågan att omvandla naturresurser till något som vi kan äta 
och råmaterial till något som vi kan använda för produktion och 
konsumtion, är en viktig del av vår matkultur. Varför inte komma 
och prova själv? Det kommer att finnas en mängd olika DIY-work-
shops, samtal och presentationer av lokala konsthantverkare, mat-
producenter, konstnärer och frivilliga. Tillsammans kan vi skapa en 
unik matupplevelse som stimulerar alla våra sinnen!  

Vecka 5 (17 - 19 okt) Skafferi Manifest, Umeå 2014
Vad kommer att ske härnäst? Vilka problemställninar står vi 
inför och hur kan de lösas? Vi spånar vilt kring hur vi kan förnya, 
förändra och agera för att skapa förutsättningar för en mer hållbar 
matkultur i Umeå. Detta sker i form av design-workshops, presen-
tationer av pågående matprojekt och diskussioner kring hur det vi 
skapat kring Umeå Skafferi kan leva vidare. 


