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Verksamhetsplan för LumparLab Teaterförening r.f. 2012 
 
 
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.  
 
Under 2012 satsar vi på små projekt, ofta för-projekt så att vi kan förbereda oss 
inför 2013. På det sättet kommer vi i kontakt med deltagare på Åland samtidigt som 
vi sakta fortsätter att vidga nätverket av deltagare och samarbetspartners utifrån. Vi 
kommer att genomföra åtminstone ett seminarium om konstens och kulturens 
nödvändighet i samhället, men satsar på att få till två och på så sätt stärka 
samarbetet med andra kulturinstitutioner på Åland. För att konst och kultur skall 
hållas levande och inkludera bredare lag av befolkningen krävs samtal och 
samarbete. 
 
Verksamhet 2012 
 
Seminarium 
 
Innanför och utanför ramarna; ett seminarium mot bättre vetande. 
Om konst och kultur som samhällsnytta. 
Ett seminarium 3 maj 2012 arrangeras av Öppna högskolan på Åland i samarbete 
med LumparLab Teaterförening. 
 
I ett ekonomiskt klimat där olika samhälleliga behov vägs mot varandra kan konst 
och kultur tyckas fjäderlätt. Vad ska vi ha konst och kultur till? 
 
Nina Bondesson, konstnär och f.d. professor i textil konst på HDK i Göteborg, 
Thomas Koppfeldt, Konstfack, f.d. professor i Medier, Estetik, Pedagogik vid DI i 
Stockholm, och Chris Torch, skådespelare, regissör och senior rådgivare på Intercult, 
Stockholm ger varsin föreläsning där de, utifrån sina olika utgångspunkter, talar om 
betydelsen av bilder, konst och gränsöverskridande kulturella möten. 
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Vi vill med detta seminarium öppna för ett samtal kring hur politiken ser på 
människans möjlighet att komma till uttryck genom att tänka, känna, ifrågasätta och 
agera och därigenom ta sig frihet och utrymme att växa. Vad betyder ett sådant 
utrymme för individen och för samhället vi bygger? 
 
Vi vänder oss till alla som har intresse av att fundera över meningen med bilder, 
konst och kultur och hoppas kunna tillföra kunskap till ett område som i den 
allmänna debatten sällan behandlas från en analytisk utgångspunkt. 
 
 
Sommarutställning på Föglö bibliotek 2012 
Innanför och utanför ramarna - den gruvliga berättelsen om Kung Lear 
 
I samarbete med EvaMaria Mansnerus, bildkonstnär, mediepedagog och 
bildkonstlärare vill LumparLab Teaterföring och Grete Sneltvedt, skådespelare och 
scenkonstpedagog arrangera;  
 
Utställningen bygger på de teaterlaboratorier kring Shakespeares pjäs Kung Lear 
som arrangerats av Lumparlab Teaterförening på Brandkårshuset. På vernissagen 
kommer EvaMaria att presentera sitt arbete och dialoger ur pjäsen kommer att 
framföras av Grete Sneltvedt och Linnea Sundblom. 

 
Ett utforskande och gränsöverskridande utställningsarbete, inspirerade av 
teaterlaboratoriet Lear Landskap, som under fyra tillfällen under 2009-2011 till Föglö 
samlat ett antal scenkonstnärer från olika länder i Europa för att experimentellt och 
utforskande arbeta med utgångspunkt i Viewpoints metoden och Shakespeares Kung 
Lear. Man kan se arbetet som ett utfall av den forskningsprocess bildkonstnären har 
deltagit i genom att närvara och arbeta under teaterlaboratorierna. Utifrån 
begreppen synsätt, kropp, rum och tecken har arbetet cirkulerat runt och inspirerats 
av laboratoriet. Begreppet Lear Landskap kommit att representera inte bara pjäsen 
man arbetat kring, inte heller enbart karaktären Kung Lear, utan också de tankar och 
idéer som vuxit fram under laboratorierna och under de analyserande samtal som 
fördes mellan alla närvarande.  
 
 
Kulturnatten 

”Dans-, tecknings- och formperformance” 
I samarbete med Mariehamn stad inbjuder vi till ett möte där olika konstriktningar  
samlas i ett stort evenemang utanför biblioteket i Mariehamn. Dansare, 
bildkonstnärer, musiker, scenkonstnärer, fotografer, dans, bildkonst, musik – 
människor i alla åldrar erbjuds att skåda, rita, modellera, dansa och ta del av 
konstutövning på det nivå och med den glädje de önskar. En konstmarknad erbjuder 
konstnärer att ställa ut sina verk och samtala med publiken.  
Tangodansaren och skådespelerskan Alicja Ziolko och hennes partner Bennie Bartles 
kommer att dansa och på så sett skapa utgångspunkten för den rörliga kroki som 
konstnärer och publiken kan utföra – stafflier och material finns på plats – danserna 
öppnar också for dans med publiken.  

Vi erbjuder också barn i alla åldrar en möjlighet att kunna ta del av ett konstnärligt 
projekt på egna premisser. Vi tar in barnen i ett projekt “Dans-, tecknings- och 
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formperformance” och ger dem ett eget rum, på samma plats, att delta i samma 
program med en egen handledare. 

Utifrån ett avtal med Mariehamns stad bygger LumparLab upp ett rum i det 
offentliga rummet med en rad stafflier och annan nödvändig rekvisita.  I detta rum 
kommer dansarna kunna röra sig fritt och samtidig tänja och använda arkitektoniska 
möjligheter; röra sig utanför och innanför ramarna och förflytta gränser. 

Projektet är en utveckling av 2011 års Gatu-performance med dans, teckning och 
skulptur. Utifrån ett avtal med Mariehamns stad bygger vi upp ett rum på gatuplanet 
vid parken och anfiet. 

 
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. 
Projektet har redan mottagit stöd från Ålands kulturdelegation och är under 
utveckling. Det är ett självständigt samarbetsprojekt mellan Boryana Ivanova och 
LumparLab Teaterförening och LumparLab vill så långt som möjligt gå in med 
kompetens och stöd till projektet. Stödet från 2011 överförs till 2012 emedan 
projektet ännu inte har kommit igång. 
 
 
2. Samarbeten 
LumparLab samarbetar med andra konstnärer på Åland för att skapa en plattform för 
gemensamma projekt; EvaMaria Mansnerus, bildkonstnär, mediepedgog och 
bildkonstlärare samt sångare och musiker från Sällskapet Bel Canto.  
 
LumparLab arbetar med att formalisera sina nätverk i Norden och Europa för att 
åstadkomma samarbetsprojekt och kunskapsutbyte; Assitej, Finland, IETM (Informal 
European Theatre Meeting) som är Europas största nätverk för scenkonst. Vi vill 
också utveckla vårt samarbete med Cosmonauti och den årliga festivalen i Tuscania i 
Italien för att stärka en konstfacklig dialog/ett större konstfackligt samtal kring vår 
verksamhet innanför scenkonsten. Vi har genom etablerandet av CosmoNord skapat 
ett nätverk som omfattar scenkonstnärer och föreningar i Norge, Island, Sverige och 
Åland. I ett annat nätverk som omfattar scenkonstnärer och föreningar i Danmark, 
Norge, Island och Åland arbetar LumparLab med at få till ett turnerande workshop 
samarbete med internationellt erkända scenkonstnärer. 
 
Föreningens hemsida är ett viktigt verktyg för detta kommunikationsutbyte.  
www.lumparlab.ax är därför under ständig utveckling. Vi har förändrat sidan och 
önskar att gå mot en mer bloggorienterad och interaktiv sida som t.ex. jigsaw. Detta 
kräver mer arbete och kompetensutveckling från föreningens sida.  
 
 
3. Arbete riktad mot målgrupper med särskilda behov samt barn- och 
ungdomsverksamhet 
LumparLab har arrangerat dramaverkstäder i samarbete med Ålands 
handikappförbund och fortsätter att utveckla detta viktiga arbete tillsammans med 



 4 

andra professionella konstnärer. 
 
Föreningen fortsätter med samarbete kring undervisning, interkulturella projekt och 
drama/teaterprojekt för och med barn och ungdomar med hemort på Åland. Vi 
planerar ett projekt där barnens egna bilder och film växer ihop med material från 
professionella konstnärer. Teman för projektet hämtas från Ålands historia och vävs 
samman med nutiden, f. Eks. sjöfart, till en gemensam historia som sen tar plats i 
det offentliga rummet där vi vid hjälp av projektioner också använder det naturen 
kan ge oss genom sina formationer, sitt ljus och mörker. Till detta projekt som vi vill 
planera under 2012 måste vi hämta in expertis utifrån. 
 
 
5. Inventarier/teknisk utrustning 
Verksamheten kräver investeringar i teknisk utrustning. Föreningens målsättning är 
att bygga upp en bank för utrustning, scenisk material och rekvisita till 
arbetsvisningar, laboratorie- och seminariearbeten samt dokumentation.  

 
 
6. Ekonomi 
Föreningen finansierar sin verksamhet genom understöd och stipendier samt genom 
att arrangera avgiftsbelagda seminarier, kurser och föreställningar. 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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