Maki Alandia Strings med slottet Kilcolgan Castle bakom sig.

I resan deltog 20 violinister
tagarna och bade liten och stor
och 15 foraldrar och syskon.
deltog i jakten.
Efter en gemensam picknick En svarsvisit planeras nasta Ar
halls en konsert pa slottet Kil- sa di kommer det sakert att ercolgan Castle till forman for bjudas konserter med irlandsk
barn med Downs syndrom. musik aven pa Aland."
Foljande konsert var ocksa
den en valgorenhetskonsert, Uppskattat
denna gang till forman for tsu- Teresia Kevin fran Jorvas i
namioffren i Japan. Over 1000 riket rakade befinna sig pa
euro samlades in under kval- Kilcolgan Castle vid samma
len. Alandia Strings upptradde tillfalle, och har ocksa skickvid bada konserterna med en at en rapport om de alandska
egen repertoar med bland an- strangarnas besak.
-Alandia Strings samt den
nat "Vem kan segla forutan
lokala orkestem Coo le Music
vind".

FIN

digt noga med att poangter
Alands sjalvstyre, geografisk
lage samt det svenska sprat
under sitt anforande, beratta
Teresia.

alanningarna prova pa aggjakt pa

STORSLAGET Ir land kallas for den grona on och den gar skal for sift
namn, skriver Birgitta Bergman-Jansson, som tagit bilden. Har ar det
Gunilla och Fanny Wiik som beundrar vyerna.

I

Group spelar sa notpappren
fladdrar i vinden. Det spelas bade svenska, finlandska,
alandska, kroatiska och irlandska sanger och publiken
uppskattar stort upptradandet,
berattar hon bland annat.
Teresia vet bakgrunden till
att Alandia Strings blev bjuda PASKTRADITION Coo le Park fick
irlandskt vis.
till Ir land.
-Katharina Baker, som
leder Coo le Music Group, vis- Strings egen Erika Soderste att slottsfrun Karen har sten kandes det naturligt att
svenska ratter och da Katha- sammanfOra Alandia Strings
rina sjalv pluggat i Stockholm och Coo le Music p5 Kilcolsamt aven traffat Alandia gan Castle. Katharina var val-
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Alandska strangar vid slott pa Irland
Med ett riktigt slott bakom
sig upptradde Alandia
Strings pa Ir land under

pasken.
De spelade vid tva valgorenhetskonserter som gay

Bergman-Jansson

over 1.000 euro.

Birgitta
var en av foraldrarna som deltog i resan. SA har berattar hon
om den:
"Under pasken besokte
Alandia Strings orten Gort pa
vastra Ir land. Den privata musikskolan Coo le Music School
stod som vardar och erbjod de
alandska gasterna logi i elevernas hem. Det uppskattades
mycket och irlandarna visade
upp sin allra gastfriaste sida.
Fredagen agnades At Ovning
av den gemensamma repertoaren som bestod av irlandsk,
nordisk och alandsk folkmusik. PA kvallen deltog alla
alanningar i en workshop om
irlandsk folkmusik.
PA lordagen Akte hela gruppen pa en heldagstur med buss
runt pa den vackra irlandska
landsbygden. Ir land kallas for
den "grona On" och den gar
skal for sitt namn. Landskapet
med de vackert boljande kullarna dar kor och far betar i de
stenmursomgardade hagarna
utgjorde en vacker syn i det
soliga vadret. Kvallen agnades it gemensamt spel och
umgange.
Ny upplevelse
Sondagen inleddes med aggjakt. Det var en ny upplevelse
for minga av de alandska del-
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