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Nyheter för barn och unga

För andra året i rad ordnar kultur-
föreningen Katrina en stråkkurs 
för unga. I årets kurs deltar nio 
barn och unga, vilket är färre än 
i fjol men ändå inte för få för att 
ordna kursen, säger Cecilia Wick-
ström som är en av kursledarna. 

Stråkkursen riktar sig till alla 
som spelar ett stråkinstrument, 
vilken nivå man är på spelar 
mindre roll, säger Cecilia.

– Men kanske inte nybörjare. 
Man kommer med det man kan.

Under kursveckan får delta-
garna öva på samspel och spela 
både lättare stycken och ibland 
svårare.

– Det ska vara lagom utmaning 
för alla.

”Väldigt bra musik”
Årets deltagare är i åldern 7–15, 
fyra av dem deltog i kursen redan 
förra sommaren och har längtat 
till stråkkursen sedan dess. 

En av dem är Theodor Löf-
gren, 9 år, från Brändö. 

Han började spela fiol för två 
år sedan eftersom hans mam-
mas kompis och hans storasys-
ter Natanja Löfgren, 12 år, som 
också är med på kursen, spe-
lade. 

– Det är kul att träffa kompisar 
och spela tillsammans.

Är det svårt eller lätt att spela 
fiol, tycker du?

– Lite av varje. Imse vimse spin-
del är det lättaste som finns. Men 
Beethoven är svårt för det ska gå 
snabbt och man behöver hinna 

tänka var man ska placera fing-
rarna. 

Kursen avslutas med en kon-
sert i Finströms kyrka på lördag 
den 2 juli klockan 15.

– Det ska bli roligt och spän-
nande, jag ser fram emot den, 
säger Theodor.

– Jag tror det blir intressant för 
de som kommer för vi har väl-
digt bra musik, säger Natanja. 

– Till exempel Jupiter av Holst, 
filmmusik från Star Wars och 
folkmusik, som jag tycker om. 

Simning, lekar och film
Hälften av årets kursdeltagare 
kommer från Danmark och 
Goldschmidts Musikakademi. 
Elvine Munk Demidoff, 13 år, 
Larke Bomskov, 13 år, Isaac 
Attermann, 14 år, och Melodi 
Nehir Yildiz, 15 år, fick höra ta-
las om kursen via sin musikskola 
och har rest hit tillsammans med 
ledaren Natalia Gordeyeva. 
Men det är inte första gången de 
är på Åland.

– Vi har varit med i operafesti-
valen och ska vara det igen i au-
gusti, säger Isaac. 

Det här gänget har spelat 
stråkinstrument mellan 6-9 år 
och är vana att uppträda på kon-
sert inför publik.

– Kursen är bra. Det är trevligt 
att öva i små grupper och att även 
ägna sig åt andra aktiviteter.

Förutom att spela på sina in-
strument och öva har kursdel-
tagarna svalkat sig vid Bamböle 
simstrand, lekt lekar och tittat på 
film tillsammans. 

Stråkkurs lockar unga från n är och fjärran
Barn och unga från Marie-
hamn, Finström och Brändö 
– men också från Danmark 
– deltar i kulturföreningen 
Katrinas stråkkurs som pågår 
den här veckan.

Kursen avslutas med 
konsert i Finströms kyrka på 
lördag.

Gabriela Cuartero Nesterenko, 7 år, från Estland, Ammelie Ford, 10 år, sommarfinströmare från Schweiz, Theodor Löfgren, 9 år, från Brändö och Maja Hammar, snart 9 år, från Mariehamn    deltar alla i stråkkursen som pågår på Ålands folkhögskola den här veckan. Den avslutas med en 
konsert i Finströms kyrka på lördag klockan 15. 

Tanken med stråkkursen för barn och unga är att den ska återkomma varje år, säger Cecilia Wickström 
som är en av kursledarna. ”Det finns ett folkmusikläger och det här lägret kompletterar det. Här spelar vi 
också folkmusik men inte bara det och vi övar på ensemblespel och att följa en dirigent”, säger hon. 
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NOTISER

Det är riktigt varmt väder nu. Med 
värmen kommer ofta algerna som ett 
brev på posten när man behöver ett 
svalkande dopp som allra mest.

Är du osäker på om det är alger som 
flyter omkring i vattnet? 

Så här kollar du om det är säkert att 
bada:

Ta ett dricksglas och fyll med havs-
vatten. Låt glaset stå i 30 minuter. Om 
kornen sjunker till botten eller lägger 

sig på ytan är det inte alger. Men om 
grönaktiga korn svävar omkring i glaset 
är det någon typ av alg.

Det är framförallt hundar och små 
barn som kan svälja havsvatten som 
inte ska bada i alger.

– Låt bli att dyka, och duscha och tvät-
ta dig med tvål efteråt om du vill vara 
på den säkra sidan, tipsade algexperten 
Elea Juell-Skielse Nyfiken-läsarna förra 
sommaren. (ikj)

Är det säkert att bada?

SVT:s program Sommarlov sänds varje dag 
hela sommaren fram till den 19 augusti. 
Årets programledare är Malin Olsson, Alex-
ander Hermansson, Ida On och Dante Zia. 
Även Angelika Prick och Sommarskuggan 
medverkar. Bland de gästande artisterna 
finns Tusse, Lillasyster, Theoz och Klara 
Hammarström.  
I sommar spelas programmet in med publik 
på plats igen. 

Det är gratis att vara publik och ingen för-
anmälan krävs, skriver SVT på sin hemsida. 
Sommarlov spelas in i Beijers park i Malmö 
måndag–fredag klockan 9–11 fram till den 
11 augusti. (ikj)

SVT:s Sommarlov öppet för publik

Sommarlovs-programmet med 
artisten Tusse spelas in den 7 juli 
och sänds fredagen den 15 juli.
 FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON/SVT

Nu kan modiga besökare prova klättra 
i Pommerns mast – fastspänd i en säker-
hetssele och under övervakning. 

Det är andra säsongen Pommernbesö-
kare erbjuds den här möjligheten.

”Vi förväntar oss att det är många 
som vill utmana sig själv även den 

här sommaren och se Pommern från 
höjden”, skriver intendenten Heidi 
Viktorsson i ett pressmeddelande. 

Klättringen erbjuds på tisdagar och 
fredagar klockan 13–14 fram till den 29 
juli och är ett valbart tillägg till entrébil-
jetten. (ikj)

Besökare får klättra i Pommerns mast

Nya Ålands reporter Ida Jansson provade klättra i Pommerns mast i fjol. 
FOTO: JONAS EDSVIK

Stråkkurs lockar unga från n är och fjärran
Gabriela Cuartero Nesterenko, 7 år, från Estland, Ammelie Ford, 10 år, sommarfinströmare från Schweiz, Theodor Löfgren, 9 år, från Brändö och Maja Hammar, snart 9 år, från Mariehamn    deltar alla i stråkkursen som pågår på Ålands folkhögskola den här veckan. Den avslutas med en 
konsert i Finströms kyrka på lördag klockan 15. 

Theodor Löfgren har spelat fiol i två år och 
tycker att Imse vimse spindel är det lättaste 
som finns. 

Från Danmark och Goldschmidts Musikakademi 
kommer Elvine Munk Demidoff, 13 år, Larke  
Bomskov, 13 år, Melodi Nehir Yildiz, 15 år, och 

Isaac Attermann, 14 år, tillsammans med  
ledaren Natalia Gordeyeva.
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