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Det är första gången Camilla Lindberg tar         hem ett förstapris, men inte första gången hennes verk beskrivs som vemodigt. FOTO: JEREMIC SLAVOLJUB

Måndag 25.4
BIO 
Bio Savoy.
18.00 Sonic 2 Svenskt Tal.
18.15 Mothering Sunday.
20.20 The Lost City.
20.30 The Twin.

FAMILJECAFÉ
Mariehamn, Margaretagården kl 
13–15. Samlingsplats för bebisar, 
småbarn och vuxna.

SENIORPUNKTEN
Mariehamn, Norragatan 11 kl 
12.00–13.45 eller 14–16. Högläs-
ning. Anmälan veckovis.

SURFSTÖD
Finströms bibliotek kl 18.30-
19.30. Hjälp med användning av 
smarttelefon, platta eller dator. Surf-
stöd kan ordnas i hemmet. Drop-in. 
Ingen avgift.

Tisdag 26.4
BARNTEATER
Mariehamns stadsbibliotek kl. 
18.30. Teaterföreställning för nyi-
flyttade ukrainska familjer.

BIO 
Bio Savoy.
18.00 The Lost City.
20.15 Fantastic Beasts: The Secrets 
Of Dumbledore.
18.15 The Unbearable Weight Of 
Massive Talent.
20.30 The Northman.

FAMILJECAFÉ
Mariehamn, Margaretagården kl 
10–12. Samlingsplats för bebisar, 
småbarn och vuxna.

PROMENADGRUPP
Mariehamn, Folkhälsans Allakti-
vitetshus kl. 13. För seniorer. Ingen 
anmälan.

SENIORPUNKTEN
Mariehamn, Norragatan 11 kl 
12.00–13.45 eller 14–16. Musik & 
Choklad. Anmälan veckovis.

SURFSTÖD
Sunds bibliotek kl 13.30-15.00. 
Hjälp med användning av smart-
telefon, platta eller dator. Surfstöd 
kan ordnas i hemmet. Drop-in. Ingen 
avgift.

DET HÄNDER

Stipendiet delas ut av Stina 
Krooks stiftelse och Dan Karl-
ström får sitt stipendium inom 
kategorin Scenkonst, musik.

”Det växer inte bara äpp-
len på Åland, det växer också 
sångare. Bland de i relation till 
mängden invånare på ön upp-
seendeväckande många förmå-
gorna, är Karlström en av de 
gedignaste”, skriver stiftelsen i 
motiveringen till stipendiet.

Dan Karlström är fast en-
gagerad vid Opera Leipzig i 
Tyskland, men senast i somras 
jobbade han på Åland i operan 

”Lisbeta” där han var jägaren 
Bryniel Kjellinus.

”Karlström vill utveckla ope-
raverksamheten på Åland yt-
terligare. Med hans ihärdighet 
förvånar det inte om han en 
dag skulle starta Den Finlands-
svenska Nationaloperan där. 
Allvarligt talat: Karlström är en 
begåvad, mångsidig sångare, 
en målmedveten artist och en 
seriös spelevink”, skriver Stina 
Krooks stiftelse.

FREDRIKA FELLMAN
fredrika.fellman@nyan.ax

Dan Karlström  
får stipendium
Den åländska operasångaren Dan Karlström får ett stipen-
dium på 8 000 euro för att utveckla operaverksamheten på 
Åland.

Dan Karlström (Kjellinus) till vänster, och Philip Björkqvist (Psilan-
der). FOTO: TIINA TAHVANAINEN

Tre av prisvinnarna i novelltävlingen Åland skriver var med på utdelningen. Från vänster Ulrika Nettelblad 
som fick ett hedersomnämnande, Lucas Hermans som fick tredjepris och förstaprisvinnaren Camilla 
Lindberg.

vi flyttat härifrån besökte vi 
Åland nästan varje sommar, 
säger hon.

Förutom priset på 4 000 
euro får Camilla Lindberg ett 

stipendium för att delta i en 
kurs i romanskrivande ledd av 
författaren Andrzej Tichý på 
Nordens folkhögskola på Bi-
skops Arnö i sommar.

FREDRIKA FELLMAN
fredrika.fellman@nyan.ax

KRISTOFFER NÖJD 
ÅBO UNDERRÄTTELSER

Nyans kulturredaktör Tomi 
Riitamaa är inbjuden för att 
hålla ett anförande på temat 
Den gränslösa litteraturen. 
Han understryker att även om 
Åland är svenskspråkigt skapas 
åländsk litteratur på flera olika 
språk.

– Det är något man framöver 
borde ha i åtanke exempelvis 
när man utser de åländska kan-
didaterna till Nordiska rådets 
litteraturpris. Varje land och 
självstyrande region i Norden 
har rätt att nominera ett verk 
på något av de nordiska språ-

ken. Den åländska litteraturen 
är på tok för liten för att begrän-
sas, säger han.

TEXT: FREDRIKA FELLMAN
fredrika.fellman@nyan.ax
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Camilla Lindberg segrare i ”Åland skriver”Camilla Lindberg segrare i ”Åland skriver”


