
 1 

 

LumparLab Teaterförening rf  

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2013 för LumparLab Teaterförening 

 

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 såsom skådespelare, regissörer, pedagoger och 

dramatiker.  

Under 2013 satsade vii på tre större projekt; ett seminarium «Möte i mellanrummet» samt två 

scenkonstprojekt; «Ravn-kanske stannar jag och aldrig kommer jag åter» som är under utveckling till 

en föreställning för barn och «Sömnens rymd» som kommer att utvecklas till en konsert/föreställning 

för vuxna. Detta innebär att vi planerar och arbetar för att både teoretiskt och konkret möta publiken på 

Åland och i omgivande skärgårdsregioner. Samtidigt fortsätter vi sakta att vidga nätverket av deltagare 

och samarbetspartners från Norden och Europa.  

Verksamhet 2013 

             *Arbete med att skapa barnföreställningen «Ravn, kanske stannar jag och aldrig kommer jag åter». 

             *Inledande arbete med «Sömnens Rymd», en föreställning för vuxna. 

*Ett seminarium ”Möte i mellanrummet, ett seminarium om kreativa estetiska lärprocesser”  23 – 24 

oktober, samarbete med Öppna högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Novia, Scenkonst och SceSam, 

Norge. 

            *Avsluta projektet ”Var hör vi hemma?” 

 

 

Ravn, kanske stannar jag och aldrig kommer jag åter… 

Vårt konkreta arbete med «Ravn, kanske stannar jag och aldrig kommer jag åter» inleddes med en 

workshop på Vikingaborg i Föglö Under perioden 6 – 9 juni 2013. I workshopen deltog Silvana Barbarini 

(Italien), Hector Eguia (Sverige), Marco Guidi (Italien), Grete Sneltvedt (Åland) och EvaMaria Mansnerus 

(Åland). Vid detta tillfälle lades grunden för rörelse och ljus, samt för själva historien som bygger på att 

mindre delar av redan existerande berättelser «klipps» ihop till en större berättelse med möten och 

avsked som tema. I centrum för föreställningen finns bokstäver; bokstäver som – precis som de små 

historierna – blir något mer när man kombinerar dem med varandra: till ord, meningar, till vår 
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berättelse. I detta arbete ser man också den pedagogiska grundtanke som är grunden för seminariet 

«Möte i mellanrummet» i oktober; «att berätta (på olika sätt) är att lära».  

 

I augusti träffades EvaMaria, Grete och Hector på nytt. Under två dagar på Föglö fortsatte det konkreta 

arbetet med föreställningen. I ett växthus på Föglö Sonboda arbetade vi med att fastställa formen och 

texten i föreställningen. Nästa möte mellan dramaturg, skådespelare och bildkonstnär hölls 18 

november. Den visuella delen av projektet tog nya former och förutsättningar för en workshop i februari 

2014 för fortsatt utveckling blev fastställd. Workshopen ska avslutas med en visning för åk 1 – 4 på 

Föglö skola. 

 

Sömnens rymd 

Under tre dagar i oktober träffades Catherine Frisk, sångare och sångpedagog, Kjell Frisk musiker, 

komponist och instrumentlärare och Grete Sneltvedt, skådespelare och scenkonstpedagog 25 – 27 

oktober i Hammarland, för att arbeta kring den franska poeten Robert Desnos dikter. Kjell Frisk har 

tidigare tonsatt några av Desnos dikter och Catherine Frisk och Grete Sneltvedt har arbetat röstligt med 

materialet.  

 

Målet med den senaste workshopen var att hitta en gemensam nämnare för det fortsatta 

forskningsarbetet med diktmaterialet. Arbetet bestod av en del diskussioner kring grundläggande teman 

i Desnos diktning och vårt förhållningssätt till dessa. Dualog blev en ny skapelse i förhållande till du´et 

som är ett återkommande tema. Detta gav oss en konkret utgångspunkt för det vidare arbetet.  

 

Vi arbetade vidare med olika röstkvaliteter och med att varje sångare och skådespelare har flera röster. 

Vi vill i den fortsatta utvecklingen av projektet arbeta vidare med utforskande av flerstämmigheten i 

rösterna, med att arbeta med rösten som ett eget instrument, med ljudkvaliteter i sammanställning och 

motsättning till diktens material och egna musikalitet, med tal rösten i sam- och motklang med 

sångrösten och med rena sång och tal partier. Detta vill vi sammanställa till en presentation i form av 

en konsertföreställning som ett led i den utforskande process. 

 

Seminarium Möte i mellanrummet 23 – 24 oktober 2013 

Även under hösten 2013 arrangerar LumparLab Teaterförening ett seminarium i samarbete med Öppna 

högskolan på Åland; «Möte i mellanrummet, ett seminarium om kreativa estetiska processer». 

Konsten och pedagogiken gränsar till varandra och bör ges tillfälle att berika varandra. Målet för 

seminariet var att undersöka hur vi kan öka kunskapen och den ömsesidiga förståelsen både hos 

konstutövare och hos pedagoger för att utveckla nya arbetsmetoder som ska göra skolan till en mera 

lärande plats med hjälp av berättelsen - som i form av ordet, bilden, konsten – leder till kunskapande. 

Som konstnärer och pedagoger betraktar vi scenkonst och övriga konstformer som viktiga 

samhällsfunktioner och menar att inte minst skolan har en hel del att lära -om lärande- av konsten, av 

kreativa estetiska lärprocesser.  

Flertalet av våra föreläsare är både konstnär/pedagog och kan, genom att dela med sig av sina samlade 

erfarenheter av att arbeta med en ung publik, peka på nya arbets- och presentationsformer som passar 

både i skolan och på scenen.  
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Catherine Frisk Grönberg. Sångare och sångpedagog var moderator under seminariet. 

Lotte Faarup, Danmark. Instruktör, försöksledare, dramatiker och skådespelare.  

Jarl Flaaten Bjørk, Norge är konstnärlig ledare för Flaatenbjørk kompani.  

Elisabet Malmström, Sverige. Konstnär och universitetslektor i pedagogik, Högskolan i Kristianstad.  

Jonas Sonntag, Finland. Dramapedagog och programansvarig på Yrkeshögskolan Novia, Scenkonst 

Sara Topsöe-Jensen, Danmark. Utbildat performer och scenkonstnär från Nordisk Teaterskole i Århus. 
Startade kompaniet Carte Blanche i 2000; ett länsteater. 

Bengt Larsson Heppling, Sverige. Regissör, manusförfattare och teaterpedagog. 

Seminariet arrangerades i samarbete med Öppna högskolan på Åland och Yrkeshögskolan Novia, 
Scenkonst, SceSam Interaktive dramaturgier i Scenekunst for barn  och mottog stöd från KKNord och 
NIPÅ. Rapporten färdigställs februari 2014. 

 

Var hör vi hemma? 

Det praktiska arbetet med projektet startade i september 2012 och avslutades i april 2013. En 

dokumentärfilm som följer teaterprojektets utveckling från workshop-arbetet med barnen, genom 

föreställningens förverkligande, fram till högskolelektor Erik Hemmings videoanalys av projektet har 

färdigställds. 

Teaterprojektet har utförts vid två skolor på Åland: Ytternäs skola i Mariehamn och Näfsby skola på 

landsbygden. Det visades föreställningar för skolans elever och inbjudna föräldrar på båda skolorna. 

Teaterelever paraderade tillsammans genom Mariehamn i stadens Luciatåg. 

I projektet ingick en undersökande fas, intervjuer och et sammanställande av materialet i en 

föreställning där konferencierer, musiker och en DJ ingick. 

För sammanställandet av materialet användes Sx2 Productions som klippte ihop en kortfilm för varje 

skola. I slutfilmen har filmmaterialet från bägge skolor klippts ihop och Erik Hemming, lektor i språk och 

kommunikation gör en videoanalys av projektet.  

 

Inventarier/teknisk utrustning 

Föreningen fortsätter att bygga upp sin utrustning i när förbindelse med de olika projekt vi skapar. Vi 

fokuserar på mobil utrustning med tanke på turnéverksamhet. 

 

Samarbeten  

LumparLab arbetar med att formalisera sina nätverk i Norden och Europa för att åstadkomma 

samarbetsprojekt och kunskapsutbyte; Yrkeshögskolan Novia, avd scenkonst, SceSam Interaktive 

dramaturgier i scenekunst for barn, Assitej, Finland, IETM (Informal European Theatre Meeting) som är 

Europas största nätverk för scenkonst. LumparLab har dock inte kunnat ta del av verksamheten på plats 

då ekonomin inte har tillåtit det.  

En artikel om LumparLab Teaterförenings verksamhet blev publicerat i Assitej, Finlands tidning. 

 

LumparLab Teaterförenings hemsida är ett viktigt verktyg för kommunikationsutbyte. 
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www.lumparlab.ax är därför under ständig utveckling. Vi har dessutom upprättad en facebooksida för 

föreningens evenemang. 

 

 

Ekonomi 

Föreningen finansierar sin verksamhet genom understöd och stipendier. 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 2013 

fick vi stöd från Kulturkontakt Nord, Svenska Kulturfonden, Nordens Institiut på Åland (NIPÅ) samt 

verksamhetsstöd från Ålands landskapsregering. 

 

Under de åren LumparLab Teaterförening har föreningens ledare initierat alla projekt tillsammans med 

olika aktörer. De senaste åren har styrelsemedlemmen EvaMaria Mansnerus tagit del av alla projekt och 

varit med om att utveckla den konstnärliga och fagliga verksamheten. Vi arbetar också med ett 

synliggörande av vår verksamhet i Norden med en artikel om barnteaterverksamheten för Assitej 

Finlands tidning. 

 

Föreningen lånar utrustning, kontorsmaterial, bil till transporter och hem till övernattning av 

undertecknad och nämnda styrelsemedlem. Arbetet är för huvudsakligen ideellt. Det finns för 

närvarande inte medel till producent, men vi har anställd en bokförare och en verksamhetsgranskare. 

LumparLab Teaterförening söker efter alternativ för att kunna upprätthålla och utveckla verksamheten. 

Trots dålig ekonomi har föreningen genomförd en rad projekt under 2013 och lagt grunden för fortsatt 

verksamhet i 2014.  

 

Projekten: Möte i mellanrummet, Ravn, kanske stannar jag och aldrig kommer jag åter . . . och 

Sömnens Rymd fortsätter i 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


