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LumparLab Teaterförening rf  

 

 

 

Verksamhetsberättelse för LumparLab Teaterförening r.f. 2012 

 

Föreningens syfte är att främja och utveckla teater- och 

scenkonstverksamheten metodologiskt och praktiskt lokalt, regionalt och 

internationellt 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 beslutade vi att satsa på många och små projekt. På det sättet önskade 

vi komma i kontakt med deltagare och publik på Åland samtidigt som vi sakta 

fortsatte att vidga nätverket av deltagare och samarbetspartners utifrån. Året 

inleddes med seminariet om ”Konst och kultur som samhällsnytta” som vi 

arrangerade utifrån en syn om att konst och kultur skall inkludera bredare lager av 

befolkningen och att för detta krävs samtal och samarbete. Detta seminarium kom 

att prägla resten av 2012 års verksamhet. 

 

Verksamhet 2012 

Innanför och utanför ramarna! 

var mottot för LumparLab Teaterförenings verksamhet 2012 – en verksamhet som 

främst har bestått av:  

• ett seminarium ”Innanför och utanför ramarna. Konst och kultur som 

samhällsnytta” i maj , detta gjordes i samarbete med öppna högskolan,  

• utställningen ”Innanför och utanför ramarna. Den gruvliga historien om Kung 

Lear” på Föglö bibliotek,  
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• gatuworkshopen ”Innanför och utanför ramarna” under Kulturnatten i 

samarbete med Mariehamns stad. 

• nästa steg gick utomlands; vi tog med oss ett urval av årets aktiviteter till 

Cosmonauti festivalen i Tuscania, Italien.  

 

All verksamhet är en följd av projektet Lear Landskap – ett internationellt 

undersökande teaterlaboratorium som LumparLab Teaterförening genomförde 4 

gånger på Föglö under åren 2009-2011. I detta undersökande arbete sammanförde 

vi olika konstarter och människor med konstteoretiskt kunnande till ett 

utvecklingsarbete som satte sina spår i seminariet på öppna högskolan, i 

utställningen i Föglö bibliotek och i gatuworkshopen på Kulturnatten; denna 

gatuworkshop, där vi förde ihop levande nyskriven musik av Kjell Frisk med 

scenkonstnärlig dans i ett intimt samarbete med olika visuella uttrycksmedel.  

 

 

I Tuscania presenterade tre olika arbeten och dit tog vi också med nyskriven musik 

av Kjell Frisk. 

Vi betraktar konst och kultur som en balanserande del av samhällsbygget och ser 

värdet och vinsten i att samarbeta tvärkonstnärligt med institutioner, nationellt och 

internationellt. 
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Seminarium 

Innanför och utanför ramarna; ett seminarium mot bättre vetande. 

Om konst och kultur som samhällsnytta. 

Ett seminarium som under våren 2012 arrangeras av LumparLab Teaterförening i 

samarbete med öppna högskolan på Åland. 

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 professor i textil konst på HDK i Göteborg, Thomas 

Koppfeldt, Konstfack, professor i Medier, Estetik, Pedagogik vid DI i Stockholm, och 

Chris Torch, regissör och senior rådgivare på Intercult, Stockholm gav varsin 

föreläsning där de, utifrån sina olika utgångspunkter, talade om betydelsen av bilder, 

konst och gränsöverskridande kulturella möten. 

 

Vi vill med detta seminarium öppna för et 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 vände oss till alla som har intresse av att fundera över meningen med bilder, 

konst och kultur och hoppades kunna tillföra kunskap till ett område som i den 

allmänna debatten sällan behandlas från en analytisk utgångspunkt. 

 

50 personer från olika konstnärliga och kulturella  grupper besökte seminariet och 

det blev en dag att minnas och många nye tanker väcktes. Tyvärr dök inte en enda 

politiker upp, kulturministern som skulle inviga seminariet ble sjuk.  

Vi ser dock projektet som väldigt lyckat och önskar därför att ännu en gång 

arrangera ett seminarium, med hopp om att denna gång även locka deltagare från 

beslutsfattande positioner, för  att ge ett behövligt bidrag till  det offentliga samtalet. 

 

Innanför och utanför ramarna; Den gruvliga historien om Kung Lear 

Under sommaren 2012 visades utställningen och under Föglö biblioteks 

öppningstider var det möjlig för publiken att se utställningen. Berättelsen om Kung 

Lear - ”En historia som handlar om hur det är att försöka leva så gott man kan... om 
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att försöka få en fridsam ålderdom - och hur det kan gå...” -  framfördes med olika 

visuella tekniker; ”lite bildkonst, lite scenkonst”! Under vernissagen den 15 juni, samt 

även 29 juli och 18 augusti, berättade EvaMaria Mansnerus sin historia om Kung 

Lears öde tillsammans med  Grete Sneltvedt och Linnea Sundblom, vilka spelade upp 

en rad scener ur pjäsen. Efter visningen fördes ett samtal med publiken.   

 

 

Lördag 18 augusti kl 11.15, vid den sista visningen av utställningen,  dansade Alicja 

Ziolko och Bennie Bartels igång berättelsen om Kung Lear på M/S Skarvens fördäck. 

Tangoparet dansade sedan historien iland på Föglö och vidare upp till biblioteket där 

den vanliga visningen startade, med EvaMaria Mansnerus berättelse och med Grete 

Sneltvedt och Linnea Sundblom som spelade upp  dialogerna. 

 

Vidare hade EvaMaria Mansnerus en visning för alla Föglö Grundskolas elever och 

lärare i samband med skolstarten. Eleverna fick därigenom möta inte bara 

Shakespeares pjäs Kung Lear, utan även se exempel på sin lärares konstnärliga 

uttryck. Eleverna var intresserade och inte minst de yngre årgångarna visade 

engagemang som redovisades i skriftlig form i klassrummet.  
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Minst 140 personer  besökte visningarna av utställningen. För övrigt sågs 

utställningen av de personer som under sommaren besökte biblioteket under 

ordinarie öppettider. 

 

        

I Miramarparken  arrangerade LumparLab Teaterförening  i samarbete 

med Mariehamns stad fredagen den  17 Augusti mellan kl 18 – 21 

Gatuworkshopen  

INNANFÖR OCH UTANFÖR RAMARNA 

Detta innebar en utveckling av aktiviteten vid 2011 års kuturnatt; Gatu-performance 

med dans, teckning och skulptur. Vi byggde upp ett rum i Miramarparken genom att 

ställa upp stafflier och annan rekvisita och i detta rum rörde sig dansarna sig fritt. 

Samtidig tänjde de på de de arkitektoniska möjligheterna som fanns, bröt upp och 

rörde sig innanför och utanför ramarna   

 

Deltagare i alla åldrar besökte och tog del av evenemanget; barn, ungdomar och 

vuxna, amatörer och mer vana. Några dansade tango, men långt flera tecknade och 

målade – inte bara på papper utan även på dansarnas kroppar -  eller arbetade med 

lerskulptur.  Andra fotograferade i sommarkvällen.  

Som dansande modeller fungerade Alicja Ziolko och Bennie Bartels, bekanta från 

förra årets kulturnatt. Livemusik framfördes av och med Kjell Frisk på 

klarinett, Andreas Nyberg, violin, Martha Hannus, fagott och Anna Hannus, dragspel. 

Handledare för barn och vuxna var på plats. Bildkonstnär och bildkonstlärare 

EvaMaria Mansnerus, bildkonstlärare Monica Lind och konsthögskolestuderande 

Maja Sundblom ledde teckning, målning och arbete med lerskulptur. 

Scenkonstpedagog Grete Sneltvedt fanns till hands för att bemöta de stora 

grupperna av barn som ville måla, teckna och modellera. Bilderna hängdes upp på 

en tvättlina för att torka och färgglada ark vajade i vinden. Barnen kom tillbaks och 

hämtade sina ”verk” tills sent på kvällen. 

Dom flesta vuxna valde att titta på dansarna och lyssna till musiken. Flera hundra 

besökte evenemanget under kvällen. 
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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 samarbetsprojekt mellan Boryana Ivanova och LumparLab 

Teaterförening och föreningen vill så långt som möjligt gå in med kompetens och 

stöd till projektet.  

Skolor som särskilt har inbjudits att delta i projektet under höstterminen 2012 är 

Vårdö skola, Geta skola och Övernäs skola. Då det har visat sig att åländska skolor 

rent generellt saknar både ekonomiska och tidsmässiga resurser som ett fullt 

engagemang i teaterprojektet kräver, beslöt dock projektledaren att i början av 

september inleda det faktiska arbetet på fritidshemmet Tärnan i Mariehamn och på 

Hammarland skolas fritidshem, vars bägge föreståndare är mycket positivt inställda 

till projektet.  Grundplanen är fortfarande att sammanföra elever från olika skolor, 

men om detta inte låter sig göras rent praktiskt så kommer arbetet med själva 

teaterföreställningen att koncentreras till ett av dessa fritidshem. Teaterprojektet är 

för tillfället inne i den inledande, undersökande fasen och projektledaren har redan 

fått mycket positiv feedback från de deltagande barnen vilka har saknat denna typ 

av aktivitet. . Stödet från 2011 överförs till 2012. 

 

Samarbeten 

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

gemensamma projekt; främst EvaMaria Mansnerus, bildkonstnär, mediepedagog och 

bildkonstlärare och sångare och musiker från Sällskapet Bel Canto Alandia. Grete 

Sneltvedt arbetar med sång under ledning av Catherine Frisk och har tagit del av 

Sällskapet Bel Canto Alandias mångsidiga verksamhet under året; Barnrösten i sång 

och tal, en fortbildningsserie under våren 2012 i 3 valbara block i regi av Sällskapet 

Bel Canto Alandia: ”Med barnrösten i fokus”, Workshop “Dans och sånglekar” 

och ”Lär känna din röst”  

 

LumparLab Teaterförening arbetar med att formalisera sina nätverk i Norden och 

Europa för att åstadkomma samarbetsprojekt och kunskapsutbyte; Assitej, Finland, 
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IETM (Informal European Theatre Meeting) som är Europas största nätverk för 

scenkonst. LumparLab Teaterförening har dock inte kunnat ta del av verksamheten 

på plats då ekonomin inte har tillåtit det. 

 

Föreningen har utvecklat samarbete med Cosmonauti, genom etableringen av 

CosmoNord – ett informellt samarbete mellan scenkonstnärer i Norden och den årliga 

festivalen för ”work in progress” i Tuscania i Italien för att stärka en konstfacklig 

dialog/ett större konstfackligt samtal kring vår verksamhet innanför scenkonsten.  

EvaMaria Mansnerus (med stöd från Svenska Kulturfonden och Ålands 

Kulturdelegation) och Grete Sneltvedt tog del av festivalen Cosmonauti. Med till 

Tuscania hade vi delar av EvaMarias utställning, Innanför och utanför ramarna - den 

gruvliga historien om Kung Lear - andra delar av den visades digitalt.  

Vi visade för första gången en skiss av ett projekt vi kallar ”Sömnens rymd - En skiss 

i musik, tal och sång”,  tillsammans med rumsliga installationer och projektione vilka 

tar utgångspunkt i en dikt  skriven av Robert Desnos. Tal och sång: Grete Sneltvedt, 

rumsliga installationer: EvaMaria Mansnerus, kompositör: Kjell Frisk. Vidare visade vi 

en komposition kallad "Storm" baserad på Shakespares Kung Lear, med text från Akt 

III, med Annikki Wahlöö, Alicja Ziolko, Domenico Cusinotta och Grete Sneltvedt och 

med rumsliga installationer av EvaMaria Mansnerus och med ljus som också spelade 

en aktiv roll i visningen av och med Marco Guidi.  

Grete Sneltvedt ledde en tre timmar lång träning med deltagarna kallad ”Rom, klang, 

rörelse och förändring.  

Cosmonauti är en international scenkonstfestival där fokus ligger på processen fram 

till den färdiga föreställningen.  Information om festivalen på Facebook, 

http://www.facebook.com/Cosmonauti 

Föreningens hemsida är ett viktigt verktyg för detta kommunikationsutbyte.  

www.lumparlab.ax är därför under ständig utveckling. Vi har dessutom upprättad en 

facebooksida för LumparLab Teaterförenings evenemang. 

 

 

Inventarier/teknisk utrustning 

Föreningen investerade i fotoutrustning i slutet av 2011 och detta har kommit till 

användning de projekt föreningen arbetar med. 
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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. 

 

Under de åren LumparLab Teaterförening har existerat där det föreningens ledare 

som initierar alla projekt tillsammans med olika aktörer. Hon har varit ansvarig for 

den konstnärliga och administrativa delen av verksamheten. Med den nya 

styrelsemedlemmen EvaMaria Mansnerus har arbetet fått ett stort lyft. Hon har tagit 

aktiv del av alla projekt LumparLab Teaterförening har genomförd i 2012 och hon är 

med på att initiera projekt och arbetar löpande med uppgifter som rör verksamheten.  

 

Föreningen lånar utrustning och kontorsmaterial av undertecknad. Under olika 

projekt används undertecknads bil och hem till transport och övernattning. Arbetet är 

för det mesta ideellt. Det finns för närvarande inte medel att ta ut till producent. 

LumparLab Teaterförening söker efter alternativ för att kunna upprätthålla och 

utveckla verksamheten. Till tross för dålig ekonomi har föreningen genomförd en rad 

projekt under 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LumparLab Teaterförening r.f. | www.lumparlab.ax/ lumparlab@aland.net 

c/o Grete Sneltvedt, Sandviksvägen 540, AX-22630 Lumparland 


