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LumparLab Teaterförenings syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är
- att främja och utveckla teaterverksamheten och verka för att tillfredsställa
teaterbehovet på föreningens hemort och i dess närmaste omgivning.
- att skapa och arrangera föreställningar, öppet laboratoriearbete, seminarier och
kurser. Detta för nordiska och utländska skådespelare, regissörer och dramatiker.
- delar av verksamheten går ut på att samarbeta med liknande center i andra länder.
LumparLabs främsta arbete är att skapa internationella teaterprojekt med olika
innehåll men som alla har inriktning på att närma sig den europeiska
teatertraditionen.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
- upprätthålla teaterverksamheten
- genomföra teaterföreställningar eller liknande tillställningar
- arrangera övningar, informationsmöten, forskningstillfällen och kurser

Föreningen stöder sin verksamhet genom att
- ta emot understöd, donationer och stipendier
- arrangera avgiftsbelagda kurser och föreställningar

Under 2010 har LumparLab fokuserat på:

1. Fortsatt utveckling av undervisningsverksamhet for ungdomar med hemort på

Åland. Under vintern och våren hölls flera kurser och

privatundervisningstillfällen på bl.a. Uncan, Mariehamns stadsbibliotek och i

Sällskapet Bel Canto Alandias lokaler. På försommaren arrangerade vi en

monologkurs på Alandica. Under hösten har det getts privatundervisning.

I oktober och november genomfördes två dags dramakurser med medlemmar



För De Utvecklingsstördas Väl på Åland. Vidare samarbete för 2011 planeras.

2. Avslutat förprojektet Tillbaka till Shakespeare – En undersökning i teori och
praktik och avgett omfattande rapporter och räkenskap till Svenska
Kulturfonden och Ålands Kulturdelegation.

Vårt första viewpoint-möte hölls sommaren 2006. Som en del av det förberedande projektet
arbetade vi hösten 2009 tillsammans i Caprarola (Italien) under Cosmonautifestivalen. Med
denna process som utgångspunkt, och på basen av flera års pedagogisk erfarenhet, började
vi våra förberedelser för ett laboratorium i november 2009 på Föglö. Projektet avslutades med
ett seminarium på Dramatiska Institutet i Stockholm.

DET FÖRBEREDANDE PROJEKTET
Våren 2008 inledde vi arbetet i Berlin med ett förberedande projekt. Därigenom inleddes
också en omspännande ansökningsprocess som har fortsatt fram till denna dag. I och med att
projektet har expanderats, modifierats och utvecklats, lärde vi oss hela tiden mera. Eftersom
vi kommer från en nordisk och europeisk samarbetstradition, såg vi inte någon anledning att
avsluta denna form av samarbete. LumparLab Teaterförening ser det som nödvändigt att
bygga och skapa nya nätverk inom Norden och Europa. Vi kan erbjuda ny kunskap och fler
arbetsmöjligheter på Åland samt utveckla nya strukturer inom vilka LumparLab
Teaterförenings aktiviteter endast utgör en liten del. Samtidigt är det möjligt att utveckla
nätverk och samarbeten med praktiserande konstnärer på Åland inom scenkonst, musik, film,
skulptur och bildkonst, för att bygga upp en arena för gemensamma projekt.

Vad har vi gjort under det förberedande projektet?
Vi har jobbat med det teoretiska materialet och har alla förkovrat oss ingående i viewpoint-
tekniken och den ryska teatertraditionen. Vi har studerat filmer och föreställningar av Kung
Lear i framstående regissörers regi. Vi har utvecklat analyser av Kung Lear med
utgångspunkt i den filosofiska och tematiskt baserade ryska teatertraditionen, från vilken vårt
projekt utgår, liksom andra tillvägagångssätt och analyser av materialet. Vi har utvecklat och
förstärkt vårt nätverk genom samarbete med ledande yrkesutövare vid ett antal läroanstalter.
Dessutom håller vi för närvarande på med att bygga upp ett nätverk på en mer praktisk basis
med olika teaterföreningar och stiftelser i de nordiska länderna och i Europa.
Planen är att det konstnärliga slutarbetet skall utvecklas genom fem laboratorier som alla
utgår från en variation av scenkonstnärliga aspekter.

Grete Sneltvedt besökte The Globe i juni för att se en föreställning av Macbeth och för att
besöka en utställning av teatern. Det var intressant att se hur de producerar sina
föreställningar idag och hur deras metoder kan tillämpas inom vårt projekt. Sneltvedt mötte
också Poppy Keeling, verksam som pedagogisk koordinator vid teatergruppen Complicité,
och förde diskussioner med henne angående pedagogiskt arbete, professionell utveckling
och övrigt samarbete, i synnerhet i anknytning till en förestående workshop inom projektet
Lear landskap i augusti 2011.

Projektgruppen önskar förstärka de professionella samtalen och vi kommer att arrangera ett
närmare samarbete med dylika instanser inom ramarna för den konstnärliga forskning som vi
för närvarande bedriver.

Vi höll ett preliminärt laboratorium på Föglö i november 2009. Under laboratoriet utformades
materialet för den pågående processen som förs inom projektet, och som nu heter Lear
landskap – En experimentell teaterstudie i metodik.

Vi har använt oss av den expertis som vi har haft tillgång till på ett nordiskt plan, i form av
diskussioner och seminarium. Det förstaseminariet, under vilket vi gav en rapport
över vårt förberedande projekt, hölls den 24 augusti 2010 i Stockholm. Under detta möte
presenterade vi rapporten, granskade den med de övriga deltagarna och diskuterade ett
flertal frågor som eventuellt kommer att inverka på det pågående arbetet. Vid
mötet deltog: Kent Hägglund, Martha Vestin, Tomas Mirstam, Claes Peter Hellwig,
Katja von der Ropp, Heidrun Kaletsch och Grete Sneltvedt.



Dessa sista tre kvinnor har varit i kontinuerlig kontakt med varandra angående projektet och
har också träffats ett antal gånger sinsemellan på Lumparland och i Berlin 2008; i
Köpenhamn, i Caprarola och på Föglö/Lumparland 2009; i Helsingfors och på
Lumparland 2010. Dessa möten har varat under flera dagar och möjliggjort såväl interna
samtal angående projektet och dess utveckling som också samtal och möten med
konstnärliga yrkesutövare och institutioner.

Projektgruppen har också sett produktioner och deltagit vid festivaler och seminarier. Utöver
dessa möten, har Grete Sneltvedt träffat:

1. Svein Gladsö i Trondheim, liksom Kent Hägglund och Martha Vestin i Stockholm, och
konstnären, pedagogen och kulturarbetaren Anna Sundblom på Åland. Anna Sundblom
verkar inom projektet både som lokal producent, professionell sparring partner och
översättare, och kommer i framtiden att också vara verksam som konstnär.
2. Köpenhamn: ASSITEJ DK, Teatercentrum, Nordiska Kulturfonden. Helsingfors:
Teaterhögskolan (representerad av Riku Saastamoinen, lektor i teaterpedagogik), Marjaana
Castrén direktör och lektor vid Metropolia, Degree Programme in Performing Arts, Faculty of
Culture and Creative Industries, Informationscentralen för teater i Finland (TINFO),
Produforum, Kulturfabriken Korjaamo, ASSITEJ, FIN, performansgruppen OBLIVIA, Finlands
Goethe Institut (representerad av Alexandra Stang, assistent för kulturprogrammet), etc.

OBS! En omfattande rapport och dokumentation av projektet är tillgängligt på engelska och
svenska (i enlighet med projektets internationella karaktär och deltagare).

3. Våren 2010 påbörjades arbetet med det tvååriga huvudprojektet Lear

Landskap och i september hölls det första laboratoriet på Föglö. Av olika

anledningar sköt vi fram nästa laboratorium till maj 2011. Därefter planeras ett

laboratorium i augusti 2011 och två i 2012.  (En egen rapport med

räkenskaper kommer att presenteras)

4. LumparLab arbetar med att utveckla sitt nätverk i Norden och i Europa för att

kunna göra flera samarbetsprojekt med både undervisningsinstitutioner och

teatersammanslutningar.

Under Intercults konferens; Re:Imagining Cultural Space 17-19
november, Stockholm, var LumparLab inbjuden och representerades av
personer. Där påbörjades samtal om utvidgad kontakt med Sara
Erlingsdotter, regissör och konstnärlig ledare för Himlabacken i Kivik,
Anders Olsson skådespelare och producent för Teatermaskinen i
Riddarhyttan och Birgitta Persson som leder Trans Europe Halles i Lund
och med Teater Nord och Stamsundfestivalen från Norge.

LumparLab arbetar också mot att formalisera ett samarbete med olika
institutioner i Tromsø, Norge. I Finland har vi kontakter med
Yrkeshögskolan Novia i Vasa och har påbörjat ett planeringsarbete som
kan leda fram till ett fortbildningspaket inom dramapedagogik.



LumparLab har också påbörjat ett intensivt samarbete kring upprättandet av ett

Skärgårdens Kulturhus på Föglö och har med anledning av detta utvecklat en rad

samarbetsprojekt med andra konstnärliga sammanslutningar och personer på

Åland.

5. Påbörja arbetet med att bygga upp en utrustningspark utgående från

arbetspresentationer, laboratorie- och seminariearbete och dokumentation.

LumparLab har bl.a. inköpt: en extern hårddisk, en laserskrivare, en klocka,

och stereon Bose Sound Doc. Föreningen har dessutom fått ett anbud på

ljusutrustning som, beroende av den framtida ekonomin, antagligen kan

köpas in 2011. Hittills har vi hyrt foto-, film och ljudutrustning.

6. Utveckla hemsidan och övriga kommunikationsverktyg. Det arbetas konstant

med att utveckla hemsidan och att hålla den uppdaterad.

7. LumparLab har konkreta planer för utöka undervisningsverksamheten på

Åland 2011.
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