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• svenska kultur
fonden inleder  
säsongen med nya  
ledamöter i styrelsen 
och delegationen – 
bland dem några  
österbottningar. 

Christoffer Ingo, landsbygdsföreta-
gare och politiker i Korsholm, är en 
av sex nya förtroendevalda i styrel-
sen för Svenska kulturfonden. Ingo 
tar plats som ordinarie medlem i sty-
relsen tillsammans med Silja Bor-
garsdóttir Sandelin (Helsingfors), 
Birgitta Forsström (Grankulla) och 
Annika Nummelin (Stockholm). Nya 
ersättare är Anna Jungner-Nord-
gren (Helsingfors) och Eva Åström 
(Uleåborg).

Styrelsen, som totalt består av åtta 
medlemmar och tre ersättare, leds 
fortsättningsvis av Stefan Wallin. 

Det är styrelsen som fattar de slut-
giltiga besluten om alla kulturfonds-
bidrag.

– Vi är måna om att varje år få in 
personer med nya kompetenser och 
infallsvinklar i våra beslutsproces-
ser. Eftersom Kulturfonden årligen 
fördelar tiotals miljoner euro till det 
svenska i Finland, är det också vik-
tigt att alla vet eller kan ta reda på 
vem som är med då besluten om bi-
dragen tas, säger Stefan Wallin som 
i augusti inledde sitt sjätte och sista 
verksamhetsår som Kulturfondens 
styrelseordförande.

Också Kulturfondens delegation 
får fyra nya medlemmar: designern 
Marja Rak (Jakobstad), redaktören 

och freelancern inom scenkonst  
Malin Olkkola (Vasa), journalis-
ten och komikern Janne Grönroos 
(Stockholm) samt opera- och teater-
chefen, professor Erik Söderblom 
(Helsingfors).

Ann-Luise BerteLL från Oravais in-
leder nu sitt sjätte och sista verksam-
hetsår som ordförande för Kultur-
fondens delegation. Delegationen 
är ett rådgivande organ som bistår 
med sakkunskap i kultur- och utbild-
ningsfrågor.

Alla de nya förtroendevalda har ut-
nämnts av Svenska folkpartiets sty-
relse. Av de förtroendevalda krävs 
att de är väl insatta i samhällsfrågor, 
utbildnings- och kulturfältet, orga-
nisationer och regionerna i Svensk-
finland. Målet är att de ska repre-
sentera olika områden inom ut-
bildnings- och kulturlivet samt oli-
ka delar av Svenskfinland. Också 
köns- och åldersfördelningen ska 
vara jämn. 

I tisdags och i går har Kultur-
fondens förtroendevalda varit sam-

lade i Helsingfors för att dra upp rikt-
linjer för fondens utdelning 2020. 
De har då också fått ett förhands-
besked av fondens ägare och förval-
tare, Svenska Litteratursällskapets 
vd Dag Wallgren, om avkastning-
en som finns till förfogande under  
nästa år. 

KuLturfonden uppger i ett press-
meddelande att avkastningen har 
ökat rejält under de senaste åren.  
I fjol fick Kulturfonden 40 miljoner 
euro till sitt förfogande. ÖT

Ingo, Olkkola och Rak  
nya i Kulturfonden

Christoffer Ingo från Korsholm är ny medlem i Kulturfondens styrelse. Malin Olkkola från Vasa och Marja Rak 
från Jakobstad tar plats i delegationen. Foto: arkiv                     

”Late night Live” med Janne 
grönroos har premiär i sep-
tember. Vörjeans, som är  
humorgruppen KAJ:s alter 
egon, medverkar i första  
showen på ritz i Vasa.

VAsA. ”Late Night Live” – med Jan-
ne Grönroos som värd – beskrivs 
som en föreställning där allting är 
möjligt. 

– Man kan kalla konceptet för en 
talkshow men inför en livepublik. 
Formatet är någonting helt nytt för 

finländska förhållanden och den 
finländska publiken. Man kommer 
att få uppleva allt från ståupp och  
humor till seriösa diskussioner,  
roliga aktiviteter, tävlingar och ut-
maningar, sade Grönroos då koncep-
tet presenterades.

under tre KVäLLAr med start den 
27 september ska Grönroos, hans 
band och gästerna underhålla pu-
bliken på Ritz i Vasa. 

Bandet Vörjeans gästar premiär-
showen. Vörjeans, som går under 
pseudo nymerna Tommy, Freppa 
och Määnin, består av medlemmar-
na i KAJ – Kevin Holmström, Axel  
Åhman och Jakob Norrgård – för-
stärkta med trummisen Kenneth  
”Gambämäänin” Sirén och gitar-
risten Jonas ”Thåossin,  Bråorsin 
elo Kråossin”  Sirén. Gruppen gav  

ut albumet ”Born to börn” i juni.
Skådespelerskan Siri Fagerudd, 

från Vasa och bosatt i Stockholm, 
och sportjournalisten Kaj Kunnas 
gästar också premiärshowen. 

Biljetterna till showen har släppts.  

JAnne grönroos är ursprungligen 
från Ekenäs och studerade och bodde  
i Vasa under många år. 

Han har sedan dess gjort karriär  
på Svenska Yle, bland annat som pro-

gramledare för Radio Extrem. Grön-
roos är numera programvärd för  
Aftonbladet TV i Stockholm och stå-
uppkomiker. 

”Late Night Live”-premiären är 
den 27 september och övriga shower  
är den 1 november och den 5 decem-
ber.

Patrik Back
patrik.back@ot.fi
067848 232

Vörjeans i Janne Grönroos talkshow

Vörjeans är, från vänster, Freppa (Kevin Holmström), Määnin (Axel  
Åhman) och Tommy (Jakob Norrgård). Foto: Pressbild

Järvenpää 
medverkar  
i Elvis-konsert
philip Järvenpää och rebec-
ca Varhama är två av solister-
na när jättekonserten ”elvis” 
sätts upp i schaumansalen.

JAKoBstAd. Närmare 100 perso-
ner samlas i Jakobstad den 4 och 5  
oktober för att ge tre konserter med 
låtar ur Elvis Presleys repertoar. Det 
är Ålands Projektkör som under led-
ning av Johanna Grüssner gästar sin 
vänkör Tonfallets hemstad och sam-
tidigt passar på att fira tio år av aktiv 
verksamhet.

Projektkören har tidigare framfört 
hyllningskonserter till bland annat 
Duke Ellington och Queen. Nu tar 
den sig an pärlor ur Elvis Presleys 
produktion tillsammans med ut-
valda lokala solister och dansare.

tiLL de fem soLister som har bjudits 
in att medverka i Jakobstadskonser-
terna hör Rebecca Varhama, som 
ursprungligen kommer från Vasa  
och som studerar musik vid Novia, 
och Philip Järvenpää, som växte upp 
i Jakobstad, Nykarley och på Åland 
och som nu studerar musik vid  
Yrkesakademin i Österbotten.

Också Mathias Nylund, Sebastian 
Holmgård och Maria Lahtela är so-
lister under konserterna. Mathias  
Nylund bor igen i Karleby efter att 
i många år ha bott i bland annat  
Kina. Han har tidigare kunnat ses 
och höras på tv i programmet ”The 
Voice of Finland”.

Sebastian Holmgård var solist med 
Ålands Projektkör när den gav ”A 
Tribute to Queen” 2012. Han är ut-
bildad gymnasielärare och har mu-
siken som sin främsta hobby. Maria 
Lahtela har studerat vid Novia samt 
vid Örebro musikhögskola och Royal 
Academy of Music i Århus.

orKestern är sammansatt av mu-
siker från Sverige, Åland och Fin-
land och leds av kapellmästare Mi-
chael Ottosson, känd från ”Lotta på 
Liseberg”. För dans och koreografi 
står Akseli Juslin och Anna Nygård- 
Juslin från Vasa. Konstnärlig ledare 
är Petronella Wester.

Producent och dirigent är Johanna  
Grüssner. ÖT

Philip Järvenpää. 
Foto: sonja Wikström

”Man kan kalla  
konceptet för en 
talkshow men  
inför en livepublik.”
Janne GrÖnroos
värd för showen
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