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NOTISER

”100 bilder av Jomalaung-
domar” är rubriken för den 
utställning som har vernis-
sage i kväll, klockan 18, på 
ungdomsgården Vikingagår-
den i Jomala.

Utställningen bygger på en 
Åland 100-projekt där unga 
från Jomala, under ledning av 
fotografen Tinca Björke lärt 
sig bland annat om bildkom-
position, redigering, etik och 
estetik i samband med foto-
grafering. Alla bilder är tagna 
med mobiltelefoner.

– Ungdomarna har varit 
lyhörda, ivriga, kreativa och 
flitiga. Jag är mycket stolt över 
vad de har åstadkommit, sä-
ger Tinca Björke, i ett utskick 
från Jomala fritidsförvaltning

Utställare är Astrid Matts-
son, Ebba Nordberg, Elin 
Dahlgren, Lowa Danielsson, 
Luna Heinonen, Tuva Taevs 
och Nora Andersson.

Bilderna finns att se på 
ungdomsgården under resten 
av 2022. (ab)

Jomala unga ställer 
ut mobilbilder

Landskapsregeringen har 
bokat band och artister till två 
konsertdagar i Miramarpar-
ken den 10-11 juni.

Fredagen den 11 juni 
uppträder Whatclub, Angst-
badan, Hemoglobin, Caroline 
Furbacken och Lamori med 
start kl 18.

Lördagen den 12 juni inleds 
med Dunderdans klockan 12. 
Två timmare senare blir det 
allsång med trubaduren Lasse 
Fredrikson.

Kvällskonserten inleds kl 19 
med bandet Hembygden, följt 
av Leoblu, Robert Zetterqvist 
& Quasimondo och Broman-
der. 

Ersättningen till musikerna 
blir 350 euro per bandmed-
lem. (pd)

Artister klara för  
Åland 100-konserter

Utställningen MillionsMissing 
som öppnas i Mariehamns 
stadsbibliotek i dag är ett 
samarbete med Ålands neu-
rologiska förening och Ålands 
handikappförbund.

Den handlar om den funk-
tionsnedsättande sjukdomen 
ME/CFS. Förkortningarna står 
för myalgisk encefalomyelit 
och kroniskt trötthetssymp-
tom.

I pressmeddelandet be-
skrivs ME som ”den svåraste 
influensan du kan tänka dig 
gånger tiooch som aldrig går 
över och för endel bara blir 
värre”. #MillionsMissing drivs 
av den internationella rörel-
sen #MEAction som vill sprida 
kunskap om sjukdomen. (pd)

Utställning om
kronisk sjukdom

”Barnasinne” – Åland 100 ska på 
tre kvart presentera självstyrel-
sen i sång, musik och tal för en 
ung publik 

Premiär blir det på folkhögsko-
lan i Finström, på barnkonven-
tionens dag den 20 november. 
Sen är det tänkt att uppsättning-
en ska turnera i åländska skolor.

Audition i maj
Auditionen hålls redan 29 och 30 
maj.

För uppsättningen behövs ett 
tiotal unga i åldrarna 10 till 16 år. 

På auditionen ska man vara 
redo att sjunga en sång, läsa en 
dikt och läsa en dialog.

Repetitionerna inleds efter 
sommaren. Det första vecko- 
slutet i augusti samlas deltagar-
na på ett läger där de lär känna 
varandra under leksamma for-
mer.

Mångsidig ledare
De flesta namnen i produktions-
gruppen är bekanta för ålän-
ningar. Barbro Sundback är 
producent, Carina Karlsson är 
manusförfattare, Kaj-Gustav 
Sandholm är musikalisk ledare 
och Julia Johansson är assistent.

Projektledaren Eva Sjöblom 
är ny i de här sammanhangen. 
Hon är hemma från Dalarna 
och gift med ålänningen Sven 
Sjöblom. Paret bodde många år 
i Dalarna men har nu sålt gård-
en och har en lägenhet i Marie-
hamn.

Hon har en mångsidig yrkes-
erfarenhet av kultur och media. 
Hon har varit museipedagog 
med uppgift att dramatisera och 
gör historia tillgänglig för besö-
kare.

Hon har arbetat med reklam 
och varit frilansskribent för ett 
tiotal tidningar, bland annat Hus 
& Hem.

Och hon har studerat bild-
produktion och manusskrivande 
för film och tv. I Dalarna arbetad 
hon med ett integrationsprojekt 
där målet var att få flickor att ar-
beta med film.

Eva Sjöblom skriver manus 
och ansvarar för dramaturgin  
i ”Barnasinne”. Det ska ske i sam-
arbete med Carina Karlsson.

Scenen kan komma att se ut 
som en skolgård, en plats som 
alla åskådare är bekanta med 
och där det händer saker.

100 år på 45 minuter
Att premiären blir på folkhög-
skolan har en symbolisk betydel-
se. Det var där som representan-
ter för de åländska kommunerna 
1917 beslöt att begära att Åland 
skulle bli en del av Sverige igen.

Men hur komprimerar man 
självstyrelsens historia på 45  
minuter så att barn hänger med?

Så mycket är klart att det inte 
blir någon kronologisk musik-
teater. Och att den inte blir så 
”gubbtung” som historieskriv-
ningarna om Ålands självstyrel-
ses tillkomst och utveckling kan 
vara.

– Ett samhälle skapas av alla 
som lever i det, konstaterar  
Carina Karlsson.

Förbjuden flagga
Ett sätt att fånga en ung publik 
är att lyfta fram spännande hän-
delser, som att Ålands första lag-
ting var illegalt och att den första 
åländska flaggan, med samma 
färger som Sveriges flagga, för-
bjöds 1935.

Musiken kan bli en blandning 
av gammalt och nytt. Kanske blir 
det allsång i ”Kom kom ska vi 
bo på Åland” eller ”Ålänningens 
sång”.

– Det ultimata vore att barnen 
är med och skapar musiken,  
säger Eva Sjöblom.

Finansieringen är inte till 
hundra procent klar men Barbro 
Sundback menar att det ordnar 
sig. Stöd har beviljats ur land-
skapets Åland 100-pott och för-
eningen har sökt bidrag på flera 
håll.

– Att söka pengar är som att 
meta, säger Barbro Sundback.

– Ibland nappar det, ibland 
inte.

PATRIK DAHLBLOM
patrik.dahlblom@nyan.ax

tfn 528 452

100 år av självstyre på tre 
kvart i ny föreställning
En musikteater av barn, för 
barn.

Så firar Kulturföreningen 
Katrina och Ålands musikin-
stitut självstyrelsens första 
hundra år.

Den här trion förbereder Åland 100-föreställningen Barnasinne med premiär i november. Från vänster manusförfattaren Carina Karlsson, 
producenten Barbro Sundback och projektledaren Eva Sjöblom. FOTO: JONAS EDSVIK

Eva Sjöblom är projektledare.  FOTO: JONAS EDSVIK


