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Ålands Projektkör 
belönas med Evert 
Ekroth-priset på 2.000 
euro av Finlands sång- 
och musikförbund. 

Ålands Projektkör nomi-
nerades för konsertföre-
ställningen ”Havsandar”, 
en egenproducerad musi-
kalisk Östersjösaga. Verket 
uppfördes vid två konser-
ter på Alandica i maj 2022. 

Musiken var skri-
ven av Ella Grüssner 
Cromwell-Morgan, för 
manus och regi stod Isa-
bella Grüssner-Sarling 
och musikalisk ledare och 
dirigent var Johanna Da-
nielsson Grüssner. 

I sin motivering skriver 
priskommittén: 

”Kören har genom sitt 
arbetssätt lyckats skapa 
en projektbaserad men 
samtidigt kontinuerlig 
körverksamhet, med mo-
tiverande och ambitiö-
sa programhelheter som 

lyckats engagera korister 
ur olika generationer, bi-
dragit till att öka intresset 
för att sjunga i kör och hit-
tat ny körpublik på Åland.”

”Vi blev så glada och svä-
var på små moln. Framfö-
rallt är jag väldigt lycklig 
för körens skull, priset gör 
mig varm i hjärtat för jag 
vet hur hårt de jobbat, och 
det känns väldigt fint att 
de får erkännande för det 
arbete de lagt ned”, kom-
menterar Johanna Grüss-
ner i ett pressmeddelande. 
Prisutdelningen sker i 
Tammerfors den 15 april.

Känd musikprofil
Evert Ekroth-priset de-
las ut vartannat år. Evert 
Ekroth (1890-1964) var en 
känd finlandssvensk mu-
sikprofil. Han fungerade 
som dirigent för många 
körer och var såväl sekre-
terare som ordförande i 
Finlands sång- och mu-
sikförbund. Han var även 

den som införde allsången 
i Finland, i samband med 
en allsångskonsert den 29 
juni 1938 på Brunsparks-
vallarna i Helsingfors. 

Nästa veckas helg ger 
Ålands Projektkör sin 
nya dubbelkonsert ”Vi 
vandrande själar” av 
Jack Mattsson och Lars 
Huldén samt ”Förklädd 
gud” av Lars-Erik Larsson 
och Hjalmar Gullberg.
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J O M A L A   K Y R K A
Lördag 25.3 2023, kl.18.00 och kl. 20.00.

Söndag 26.3 kl.15.00.

Vem spelar på en pipa 
en låt av gryningsluft” ”

Solister: Sofie Asplund och Philip Björkqvist.
Recitatör: Nicklas Lantz. Orgel: Kaj-Gustav Sandholm. 

Orkester: Stockholms symfoniorkester.
Dirigent: Johanna Grüssner.

Förköp 30 € - www.alandica.ax

Elever från årskurs fyra på Vikingaåsens har skapat konstverk på temat vatten.

Tony Cederberg, amanuens på Husö biologiska station visar en 30 minuter lång film om hur 
deras vattenforskningsarbete går till.

Ålands projektkör nomine-
rades för uppsättningen av 
”Havsandar”. Foto: Daniel Eriksson

Ålands Projektkör får  
Evert Ekroth-priset

TEATER På söndag klockan 11 ges all-
sångs-musikteatern ”Hurra, ett bi!”, på 
Barnens söndag på stadsbiblioteket. 

Bakom står Charlotte Wihk, Pi Måna-

Li Ericson, Anders Wihk och Erica Wi-
dell Svernström. 

Evenemanget passar för barn 3-5 år. 
(PL)

Bi-teater för barn på biblioteket




