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Verksamhetsberättelse 2017 för LumparLab Teaterföring r.f.  

Föreningens syfte är att främja och utveckla teater- och scenkonstverksamheten metodologiskt och 
praktiskt, både lokalt och internationellt. För att verkställa detta skapar vi och arrangerar 
föreställningar, öppet laboratoriearbete, seminarier samt kurser för åländska, nordiska och utländska 
scenkonstnärer såsom skådespelare, regissörer, pedagoger och dramatiker.  

 

LumparLab Teaterförening har fokuserat på tre projekt under 2017:  

1. THE POETRY OF ACTING  

Del 3: EMBODIED VOICE 31 JUNI –5 AUGUSTI, Supercinema, Tuscania, Italien. Projektet var ett 
samarbete mellan LumparLab Teaterförening och Associazione Vera Stasi. Detta samarbete låg till grund 
för, samt möjliggjorde projektet. Projektet initierades och leddes av LumparLab Teaterförening (AX) med 
pedagog Grete Sneltvedt samt pedagogerna Silvana Barbarini (IT) och Ingvill Fossheim (N). Musikern Kjell 
Frisk (AX) har tonsatt sångerna som används i projektet.  

Vi samarbetade även med musikern Elena Mozzetta som ackompanjerade deltagarna under inlärningen av 
sångerna.  I projektet arbetade vi med röst, rörelse och kostym utgående från var konstpedagogs 
kunnande och erfarenhet. Vi utgick från Federico Garcia Lorcas skådespel Yerma. De tonsatta sångerna 
utgjorde en integrerad del av skådespelet. Vi arbetade med monologer och några av scenkonstnärerna 
valde att sätta in sina monologer i större sceniska sammanhang. Samarbetet mellan pedagogerna visade 
sig bära frukt och deltagarna var mycket nöjda med sina upplevelser.  

Workshopen pågick i 6 dagar med 8 deltagare från Finland, Sverige, Rumänien och Italien. Alla deltagare 
bodde i lägenheter eller i residenset som tillhör teatern Supercinema och hade tillgång till teaterutrymmet 
dygnet runt. Sista kvällen delade vi våra erfarenheter med en liten grupp inbjudna kulturpersoner från 
Tuscania i form av en öppen visning och ett gemensamt samtal.    

Projektet fortsätter i juni 2018. Första helgen i december 2017 håller arbetsgruppen ett planeringsmöte 
för att förbereda nästa laboratorium och skapa informationsmaterial. 

 



2. SÖMNENS RYMD  

Sömnens rymd är ett poetisk-musikaliskt projekt med texter av poeten Robert Desnos och med nyskriven 
musik av Kjell Frisk.  

Deltagarna har haft regelbundna repetitioner och nytt material har producerats och utvecklats under 
2017. Hösten 2016 skrev Kjell Frisk ett libretto som har legat till grund för föreställningens utformning. 
Under sommar och tidig höst 2017 utvecklades librettot och flera texter tillkom. 

Projektets kärngrupp består av Catherine Frisk Grönberg, sångerska och sångpedagog, Kjell Frisk, musiker 
och tonsättare, Grete Sneltvedt, scenkonstpedagog och skådespelare samt musikern Christoffer Isaksson, 
som kom in i projektet juni 2017.  

Arbetsgruppen TITTUT mottog stöd för att ta del av festivalen Cosmonauti på Supercinema med en 
öppen repetition av Sömnens rymd 23 september för ca 25 personer. Deltagande på festivalen 
möjliggjorde samtal och nätverksbyggande och inspiration till vidare utveckling. Det är alltid spännande 
att kunna möta andra konstnärer och dela med sig av eget arbete och ta del av deras. 

Under vecka 39 hade vi residens på Supercinema och fick tid och rum för att repetera och utveckla 
föreställningen. Koreografen Silvana Barbarini arbetade med oss hela veckan och fungerade både som 
regissör och koreograf. Alicja Ziolko jobbade med rörelse och ljuddesignern Marco Guidi skapade en 
mycket uttrycksfull ljussättning i enlighet med temat i pjäsen. Den 30 september hade vi en s.k. ”öppen 
repetition/anteprima”. Vi lät bli att kalla det en premiär för att undvika den italienska byråkratin. 40 
personer från Tuscania, Roma och närliggande områden besökte föreställningen. Den fick ett mycket gott 
mottagande. Både affischer och program skapades på italienska och engelska. 

Sömnens rymd hade Ålands premiär på Önningebymuseet 10 oktober och den 11 oktober spelade vi två 
föreställningar. Vi planerar fler spelningar i 2018. Vi satsar på att spela in de kostnader vi har haft på 
produktionen i 2017 i 2018. 

https://vimeo.com/236915623 

 

3. RAVN  

RAVN var inbjuden till Vårscenefest 2017 i Tromsø. 28 april spelade vi två skolföreställningar för ca 100 
barn och deras lärare och 29 april hade vi en öppen föreställning med ca 40 personer i publiken. 
Föreställningen spelades denna gång på norska. Den fick ett gott mottagande i pressen ” Det er stor 
kunst å formidle at livet engang tar slutt både for eldre og yngre.” Nordlys. Det var givande att bli 
inbjuden till festivalen.  Att få möjlighet att visa föreställningen, få se andra föreställningar och möta 
kollegor från andra länder med andra erfarenheter. 

Kärngruppen i projektet består av Grete Sneltvedt, Silvana Barbarini, Hector Eguia och Marco Guidi. 
EvaMaria Mansnerus är fortfarande en del av projektet även om hon inte längre är med på scenen.  

Den planerade turnén i Italien blev flyttad till april 2018 pga. att skolan inte hade möjlighet att planera in 
teaterbesök i oktober. Vi har anställd en producent som skall arbeta med att få till en turné i Finland och 



på Åland under 2018. 

Inventarier/teknisk utrustning  

Föreningen fortsatte att förbättra utrustning som behövs i de olika projekten. Vi satsar på mobil 
utrustning med tanke på vår turnéverksamhet och våra workshops.  

Samarbeten  

LumparLab utvecklar samarbetsprojekt och kunskapsutbyte med Associazione Vera Stasi, Tuscania, 
Italien. Vi är medlemmar i Assitej, Finland och IETM (Informal European Theatre Meeting). Vi planerar 
ytterligare nätverkssamarbeten. 

 

Ekonomi  

Föreningen finansierar sin verksamhet med understöd och stipendier. Vi försöker att hitta de mest 
optimala nätverken för att kunna säkerställa en hållbar utveckling. För detta behövs dock utökade 
ekonomiska resurser och aktivt deltagande på festivaler, seminarier och konferenser. Målet är att anställa 
en producent som kan vara med och utveckla verksamheten ytterligare.  

Under de år som LumparLab Teaterförening har existerat har många olika projekt sett dagens ljus. I 
framtiden kommer vi att fortsätta fokusera på nordiska och internationella workshops samt utveckla ett 
antal scenkonstprojekt. Vi arbetar för att göra vår verksamhet synlig på Åland, i Norden och i Europa.  

 

 

Lumparland 31.december 2017  

 

Grete Sneltvedt  

Föreningens ordförande  
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