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Nicklas Lantz spelar Scar i dagens uppsättning av ”En värld full av liv” på musikfestivalen Pori Jazz i Björneborg.
Foto: Joakim Holmström


”En värld full av liv”
gästar jazzfestival
I dag uppförs den åländska
storproduktionen ”En värld
full av liv” på den internationella musikfestivalen Pori
Jazz i Björneborg. Familjeföreställningen sätts upp på
festivalens svenska dag som
också är riktad till barn.

i sommar
Två solosånger

Albins lillasyster Hilda Hampf,
8 år, och mamma Mikaela Berg
har också varsin mindre roll i
föreställningen.
För Albin har det bästa med
sommarteatern varit alla nya
vänner. Speciellt Ida som spelas
av Ellen Haakana från Helsingfors och Alfred som spelas av
Christoffer Westerlund.
– Det roligaste är att sjunga
och att bli bekant med alla. Jag
gillar Alfred lika mycket som
Emil gillar honom, säger Albin.
I sommarteatern framför
Albin två solosånger, ”Snickerboa” och ”Grisvisan”. Med
hjälp av en mikrofon snäcka
och musikerna i bandet är det
inget problem att sjunga inför
den stora publiken.

– Man får lära sig att man ska
inte dämpa sig när man pratar i
mikrofon, säger Albin.

Hysskola
Publiken kan förvänta sig en föreställning med mycket spring
och hyss. Det är viktigt att följa
med i alla detaljer påpekar Albin Hampf. Dessutom gör han
utöver teaterföreställningen en
hysskola i flera delar tillsammans med Alfred.
– Om man vill kan man se
Emils hysskola på Youtube där
jag visar nya hyss varje onsdag,
säger Albin Hampf.
Den två timmar långa föreställningen regisseras av Jan
Korander och spelas fyra gånger i veckan framtill den 2 augusti.

Teaterkonserten ”En värld full
av liv” baserar sig på Disneys
Lejonkungen och uppfördes
senast i mars vid fem olika tillfällen i Mariehamn och Jakobstad. Succén var ett faktum
vilket gjorde att föreställningens dirigent och producent Johanna Grüssner kontaktades av
arrangörerna till den populära
jazzfestivalen Pori Jazz för en
beställning.
– Det här är en väldigt prestigefylld festival att få spela på,
säger hon.
Den omfattande föreställningens manusförfattare och
regissör är åländska Isabella
Sarling. Ålands Projektkör ligger bakom produktionen vars
rollsättning finns i både en
åländsk och en finsk variant.
Nytt för dagens uppsättning är att skådespelaruppsättningarna för första gången
blandas och bildar en ny konstellation.
– Det som är spännande den

”Det har gått riktigt bra med förberedelserna. Numera kan man ju
lätt kommunicera
över nätet och på
så vis vidga sina
arbetsytor.”Johanna Grüssner
här gången är att det är vår
åländska scar Nicklas Lantz
som spelar rollen, säger Johanna Grüssner.
Kören på cirka 100 personer
är 95 procent åländsk och trots
att det är mitt i semestertider
är majoriteten på plats i dag i
Björneborg.

Repetition på varsitt håll
Eftersom
föreställningens
musiker, skådespelare och
körmedlemmar bor runt om
i Sverige och Finland har alla
repeterat på egen hand. Något
Johanna Grüssner inte ser som
ett problem.
– Det har gått riktigt bra med
förberedelserna. Numera kan
man ju lätt kommunicera över

Johanna Grüssner är dirigent och
producent för teaterkonserten ”En
Foto: Jordi Perdigó
värld full av liv”. 

nätet och på så vis vidga sina
arbetsytor, säger hon.
I dagens uppsättning är det
mycket som ska klaffa på kort
tid, allt från uppbyggnad av
scen till kemin mellan skådespelare.
– Eftersom de inte har kunnat repetera ihop får skådespelarna gå på känsla och impuls,
men de är duktiga så jag är inte
ett dugg orolig, säger Johanna
Grüssner.
Sune Carlsson är ordförande i Ålands Projektkör och
hoppas på bra väder eftersom
föreställningen hålls utomhus.
– Föreställningen görs på en
utomhusscen under tak men
publiken är inte det, så vi hoppas på regnfritt, säger han.
Moa Lindstedt

Akryl, foto och konstkort på utställning
Akrylmålningar, konstkort,
tempuramålningar och
naturfoto. Det kan man
beskåda på en utställning i
Regnbågsvillan i Brändö.
Det var Anita Hellström som
tog initiativet till utställningen.

Vernissagen var den 27 juni
och utställningen hänger kvar
in i augusti.
Anita Hellström visar upp
konstkort och tempuramålningar. Med sig har hon
Ingmar Eklund som visar
akrylmålningar och karikaty-

rer. Dessutom visar Monica
Gröndahl naturfotografier.
Utställningen finns i den så
kallade Regnbågsvillan bredvid Andelsbanken intill vägskälet till Åva. (SW)

