
 
LumparLab Teaterförening rf 

Verksamhetsberättelse för LumparLab Teaterförening r.f. 2011

Föreningens syfte är att främja och utveckla teaterverksamheten lokalt samt 

metodologiskt genom att skapa och arrangera föreställningar, öppet  

laboratoriearbete, seminarier och kurser för åländska, nordiska och utländska  

scenkonstnärer så som skådespelare, regissörer, pedagoger och dramatiker. 

LumparLabs främsta syfte är att skapa internationella teaterprojekt. Därför är 

projektet Lear Landskap – En experimentell teaterstudie i metodik varit 

föreningens viktigaste verksamhets-område under 2011. 

Verksamhet 

1. Laboratorier

Projektet Lear Landskap – En experimentell teaterstudie i metodik 

LumparLab har  under  2011 genomfört  två teaterlaboratorier;  ett  i  maj  och  ett  i 

augusti.  Under  de  totalt  fyra  laboratorierna  har  vi  utforskat  och  reflekterat  över 

metodik  utifrån  flera  synvinklar;  scenkonstnärernas,  pedagogens,  regissörens, 

scenografens,  dramaturgens  och  musikerns.  Laboratoriearbetet  har  utförts  med 

professionella  scenkonstutövare  från  dans-,  teater-  och  performance-fältet,  vilka 

bidrar med olika erfarenheter, bakgrunder och åldersperspektiv. 

Den kunskap vi erhåller genom arbetet, vidareförmedlar vi genom dokumentation, 

Internet, seminarier och artiklar. 
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05 - 11 maj 

Det tredje laboratoriet ägnades åt Vokala Viewpoints och kompositionsarbete. Genom 

att vidareutveckla kompositionsverktygen tränas skådespelarnas möjligheter att 

utföra komplexa kompositioner i nära samverkan med utgångsmaterialet, dvs. 

Shakespeares text. 

05 - 11 augusti

Under det sista laboratoriet fokuserade vi på att fördjupa arbetet med improvisation 

och komposition genom olika övningar. I tillägg hade vi inviterat 

improvisationsmusikeren Tor Haugerud som jobbade med oss som en ny partner, 

nämligen musiken, på scen.

Bildkonstnär, mediepedgog och bildkonstlärare EvaMaria Mansnerus tog aktiv del 

under båda perioderna, hon arbetade med eget material och gick aktivt in i 

diskussioner med scenkonstnärerna, hon tecknade och broderade. Metallskulptör 

Anna Sundblom tog också del av arbetet och jobbade dels med kol och med 

lerskulpturer. Fotokonstnär Tiina Tahvanainen var anställd som fotograf under maj 

laboratoriet och i augusti tog hon del på eget bevåg. En del av deras arbeten 

kommer till uttryck på www.lumparlab.ax och annat utgör materialet till en 

utställning på Föglö sommaren 2012.

Staffan Bejar var med en dag under laboratoriet i maj och filmade. Filmmaterialet vill 

på sikt bli redigerat och läggas ut på nätet tillsammans med ett större bildmaterial.

Under Cosmonauti festivalen i Tuscania september/oktober 2011 presenterade vi 

projektet för en grupp nordiska och europeiska scenkonstnärer. Heidrun Kaletsch och 

undertecknade samt 4 av deltagarna deltog i presentationen som också innehöll 

bildspel från alla fyra laboratorierna. 

I slutfasen av augusti laboratoriet bestämde ledarna i projektet att göra ett års 

uppehåll, för att se på vilka utvecklingsmöjligheter och ändrade organisationsformer 

vi kan komma fram till. I nuläget blir det för stor arbetsbörda på LumparLabs ledare. 

Men än viktigare är behovet av rum för egen konstnärlig utveckling.

Inom ramen för det sista laboratoriet arrangerade vi ett fyra dagars mästarworkshop 

under ledning av regissör och skådespelare Annabel Arden från den experimentella 
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teatergruppen Complicite från England www.complicite.org. Halva gruppen deltog 

fortsatt på labbet, medan den andra gruppen kom till workshopen. Workshopen var 

mycket givande både metodiskt, konstnärligt och pedagogiskt. Vi planerar en 

fortsättning i London i slutet av februari 2012.

2. Samarbeten

LumparLab samarbetade med andra konstnärer på Åland för att skapa en plattform 

för gemensamma projekt, till exempel Skärgårdens Kulturhus i Föglö. 

Vi har inte klarat av att arbeta fram ett Skärgårdens Kulturhus i Föglö, men har 

samarbetat aktivt med projekt (se ovan) och planering av projekt för framtiden.

LumparLab arbetar med att formalisera sitt nätverk i Norden och Europa för att 

åstadkomma samarbetsprojekt och kunskapsutbyte med undervisningsinstitutioner 

och teatersammanslutningar. I 2011 har LumparLab blivit medlem av IETM och 

Assitej Finland. Grete Sneltvedt har tagit del av Assitejs kongress och festival i 

Köpenhamn maj och  IETM mötet i Sthlm april 2011.Vi har samtalat med 

Teatermaskinen i Sverige och Forsöksstationen i Danmark om workshopsamarbete i 

framtiden. Vi har tagit del av Cosmonauti festivalen i Tuscania i Italia.

Under förarbetet till projektet Lear Landskap skapades kontakter till forskare inom 

teater-vetenskap på universitetsnivå och pedagoger på teaterhögskolor.  

LumparLabs håller ständig kontakt med Svein Gladsø, professor vid Institutt for 

kunst- og medievitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim 

och Martha Vestin f.d. professor vid Dramatiska Institutet.

”SUBTALES – arior från medelklassen” med teatergruppen Subfrau på Alandica 11 

april.

Genom ett  samarbete och med stöd från Ålands Kulturdelegation blev det möjligt att 

genomföra ett gästspel med den nordiska teatergruppen Subfrau. Subfrau besökte 

Åland som en del av sin nordiska turné med föreställningen ”SUBTALES – arior från 

medelklassen”. Föreställningen markerar gruppens 10 årsjubileum. Detta var första 

gången Subfrau besökte Åland. 
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I samband med gästspelet hölls en kurs för lärare på Föglö grundskola den 5 april. 

Rektor Siv Fogelstöm, tog initiativet till kursen i Genusgestaltning som en fortsättning 

på den utbildning skolan tidigare hade satsat på. (Se rapport till Kulturdelegationen)

Föreningens hemsida är ett viktigt verktyg för detta kommunikationsutbyte.

www.lumparlab.ax är därför under ständig utveckling. Arbetet har inte gått så snabbt 

som vi önskar, men vi skall lägga in arbete på att uppdatera sidan i november och 

december.

3. Förmedling och publikarbete

LumparLab har arbetat för att förankra verksamheten i den lokala kontexten på olika 

sätt. Att lägga laboratorierna till Föglö har gjort projekten synliga där. Dessutom 

betyder det intäkter till lokalsamhället. Vi sammanställer en statistik över 

verksamheten. 

4. Arbete riktat mot målgrupper med särskilda behov samt barn- och 

ungdomsverksamhet

LumparLab har arrangerat 2 dramaverkstäder i samarbete med Ålands 

handikappförbund under våren. Anna Grönberg Tohver och Grete Sneltvedt ledde 

drama- och musik-arbetet. LumparLab planerar fortsatt verksamhet, men har for 

tillfället inte pedagoger som kan gå in i dramaverksamheten.

Samarbetet med Sällskapet Bel Canto gjorde det möjligt att erbjuda 

dramaverksamhet för barn både under våren och hösten. Detta är ett arbete som 

skall intensifieras.

Föreningen fortsätter med samarbete kring undervisning, interkulturella projekt och 

drama/teaterprojekt för och med barn och ungdomar med hemort på Åland. Under 

våren 2011 mottog föreningen medel från Ålands Kulturdelegation för -  Var hör vi 

hemma? - Ett projekt kring skapandet av en teaterföreställning med åländska barn 

som baserar  sig på deras  egna berättelser.  Teaterprojektet  “Var  hör  vi  hemma?” 

fokuserar på frågor om vår tillhörighet: varifrån vi kommer; hur våra erfarenheter av 

interkulturell kommunikation ser ut; hur vi lever med olika kulturer och hur barn kan 

uppleva, anpassa sig till och acceptera detta. Under hösten fortsätter förberedelserna 

och ansökningsprocesserna.
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5. Inventarier/teknisk utrustning

Verksamheten kräver investeringar i teknisk utrustning och under våren och hösten 

har föreningen gjort några inköp; kontorsmaterial och sceniskt material och rekvisita 

till laboratorie- och seminariearbeten, samt dokumentationsmaterial. 

6. Ekonomi

Föreningen finansierar sin verksamhet genom understöd och stipendier samt genom 

att arrangera avgiftsbelagda seminarier, kurser och ett stort mått av ideellt arbete. 

Det är viktigt att hitta de mest optimala nätverken för att kunde säkerställa en 

hållbar utveckling av verksamheten. För detta behövs dock utökade ekonomiska 

resurser och aktivt deltagande på seminarier och konferenser.
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