Verksamhetsberättelse 2010
Föreningen upprätthöll under år 2010 violinundervisning för 49 barn och ungdomar på
vårterminen och för 42 på höstterminen. Eleverna är i åldern 5-20 år. Under höstterminen var
11 av eleverna pojkar och 31 flickor.
Undervisning
Föreningen ordnade totalt 17 speltillfällen under året. Två speltillfällen, ett under vårterminen
och ett under höstterminen, har varit spelläger.
Violinundervisningen har i princip följt tidigare modell med undervisning både enskilt och i
grupp. Under spelhelgerna har två lärare jobbat under fredag och lördag. Huvudlärare har
Erika Södersten varit. Parallellt med henne arbetade Catharina Ericsson under vårterminen.
Under höstterminen undervisade antingen Irina Kensborn eller Ulf Larsson tillsammans
med Erika. Samtliga lärare är bosatta i Stockholm. En spelhelg i mars ställdes in p.g.a. det
svåra isläget. Undervisningen för den enskilda eleven har bestått av 40 - 60 minuters
gruppspel och 15 - 40 minuters individuell undervisning. Höstens nybörjare, som var 6 till
antalet, har fått endast gruppundervisning.
I gruppspelningen har eleverna varit indelade i olika grupper. Spelgruppen Alandia Strings är
gruppen med de längst hunna eleverna inom föreningen. Sedan följer Legato, Staccato och
Pizzicato och Ostinato.
Konserter, framträdanden och övriga aktiviteter för spelgrupperna
Föreningen har haft ett aktivt spelår med flertalet aktiviteter.
Vårterminens spelläger hölls 6-7 februari på Margaretagården i Mariehamn. Lärare var Erika
Södersten, Irina Kensborn och Ulf Larsson. Mat beställdes från Ålands Sjömansskola och i
köket hjälpte Gunilla Berglund, Gunilla Wik, Miina Fagerlund och Birgitta BergmanJansson till. Cia )umelin och Lotta Funck bakade bullar till mellanmålet.
Den 13-14 februari reste spelgruppen Alandia Strings till Stockholm. De övade hemma hos
Catharina Ericsson. Ulf Larsson hade ordnat så att de fick gå back stage på Stockholms
Konserthus. De lyssnade även på Stockholms filharmonikers konsert där. Eleverna ordnade
sin övernattning själva.
Den 13 februari höll Siv Ekström en folkmusikdag för de elever som inte var i Stockholm.
Siv lär ut på gehör och under dagen hann hon lära ut fyra låtar.
Under vårterminen fick spelgrupperna Alandia Strings och Legato prova på musiklabb under
ledning av Lasse Sundblom. Programmen Sibelius och Garagebanden genomgicks och
eleverna fick experimentera själva. Eleverna hade möjlighet att spela in fiolmusik och sätta
eget komp till. Spelgruppen Alandia Strings fick fyra tillfällen och Legato två tillfällen i
musiklabbet.
Den 11 april hölls en konsert på ungdomslokalen Valborg i Lemland. Alla spelgrupper utom
Alandia Strings uppträdde med solostycken och i mindre grupper. Cirka 100 personer fanns i
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publiken. Föräldrar hade bakat till den kaffeserveringen som ordnades i pausen. Erika
Södersten ledde konserten. Jennifer Schönberg ackompanjerade på piano.
Den 18 april höll spelgruppen Alandia Strings en konsert i St Görans kyrka i Mariehamn.
Cirka 80 personer i publiken. Konserten leddes av Erika Södersten och Catharina Ericsson.
Konserten bestod av solo- och gruppspel. Gästartister var Irina Kensborn (violin) och Luisa
Garcia Lantz (cello), båda från Stockholm, som tillsammans med Catharina och Erica
uppträdde med kvartettspel.
Under Skolmusik 2010, som ordnades 6-7 maj i Mariehamn, hade Alandia Strings elever
möjlighet att spela violin under de två festkonserter som hölls i Islandia den 7 maj. Tyvärr var
de noter som sänts till föreningen i förväg i fel tonart. De elever som ville delta måste komma
på en extra övning den 5 maj, och därmed blev uppslutningen från föreningens elever
begränsad. Tre elever deltog.
Spelgruppen Alandia Strings spelade på Kastelholmnejdens byalags självstyrelsedagsfirande
på Jan Karlsgården den 9 juni. Spelningen leddes av Jennifer Schönberg.
Den 29 juni-5 juli deltog 8 av föreningens elever i ett fiolläger i Norrbo i Hälsingland. Lena
Isaksson-Ahlskog var reseledare. Lägerdeltagarna deltog i spelmansstämmorna i Delsbo och
Norrbo.
Den 18-19 september hölls höstterminens spelläger på Djurviks Gästgård i Jomala. Lärare var
Erika Södersten, Ulf Larsson och Irina Kensborn. Undervisningen skedde gruppvis med
en eller flera grupper tillsammans. Nybörjarna undervisades under en lektion på lördagen
samt hade en lektion med lek. På lördag kväll hölls samkväm med grillning och lek vartill
föräldrar och syskon var inbjudna. Följande föräldrar hjälpte till med matlagning och
undervisning samt som lekledare: Marina Andersson, Liselotte Lindman-Johansson Cia
)umelin, Lena Isaksson-Ahlskog, Teresa Westmark, Tina Jansson, Reet Horner, )iclas
Fagerlund, Marie Häggblom, Gunilla Wik, Torbjörn Wik, Harry Jansson och Birgitta
Bergman-Jansson.
Den 1-3 oktober gästades Alandia Strings av altviolinsten Garth Knox. Han har rötter på
Irland, men är verksam i Paris. Han räknas som en av världens bästa altviolinister och tack
vare Erika Söderstens kontakter lyckades föreningen få honom till Åland. Under fredagen och
lördagen undervisade han föreningens elever. Söndagen inleddes med genrep på Alandica.
Konserten började kl. 15 och ca 300 personer fanns i publiken. Konserten tog två timmar inkl.
paus. I konserten deltog också den tidigare eleven i Alandia Strings Sofi Lindholm samt två
celloelever från Ålands Musikinstitut. Förutom Garth Knox deltog Erika Södersten, Irina
Kensborn, Ulf Larsson samt Klas Edvall
(cellolärare vid Ålands Musikinstitut). Lisbet )ordlund
var konferencier. Konserten fick mycket bra kritik i båda
lokaltidningarna.
Söndagen den 21 november hölls en konsert i St Mårtensgården i Mariehamn. Ledare
för konserten var Erika Södersten och Irina Kensborn. I pausen serverades kaffe,
saft och kaffebröd, som föräldrar bakat. Publiken bestod av cirka 90 personer.
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Den 11 december lussade några elever från Alandia Strings under ledning av Jennifer
Schönberg på Dansens Vänners julfest på ungdomslokalen Solbacka i Saltvik. Naturligtvis
spelade lucia också fiol.
Övrigt
Föreningens verksamhetsledare har under året varit Birgitta Bergman-Jansson.
Föreningen Alandia Strings hyr undervisningslokal av Medborgarinstitutet.
Förmedling av fioler har skötts av Miina Fagerlund. För verksamhets-/ klippboken har Lena
Isaksson-Ahlskog ansvarat.
Under verksamhetsåret har 15 infoblad skickats ut till samtliga familjer i Alandia Strings via
e-post. Föreningens hemsida har skötts av Miina Fagerlund.
Alandia Strings r.f är medlem i Ålands Sång- och Musikförbud. Föreningens representant i
förbundet är Birgitta Bergman-Jansson.
Höstterminens sista spelhelg hade elever och föräldrar möjlighet att fylla i en utvärdering av
terminen. Utvärderingen fylldes i av sammanlagt 41 personer och överlag är elever och
föräldrar positiva till föreningens undervisning och verksamhet.
Föreningen har under året köpt in 9 stycken fioler, som hyrs ut till eleverna.
Ekonomi
Föreningen har från Ålands Landskapsregerings fått ett verksamhetsbidrag om 50 000 €.
Bokslutet för verksamhetsåret uppvisar ett överskott på 867,78 €. Utgifterna i bokslutet
uppgick till 56 163,16 € och intäkterna till 56 958,31 €.
Övriga intäkter har kommit från terminsavgifter, framträdanden och servering.
Terminsavgiften består av en grundavgift och en avgift för individuell speltid. Under år 2010
var grundavgiften 30 € per termin. För den individuella speltiden betalar man 1 €/minut, dvs.
en elev som har en 20 minuters lektion får 20 € i individuell avgift per termin. Medlems- och
terminsavgifterna för 2010 uppgår sammanlagt till 4 410 €.
Föreningen tackar Ålands Landskapsregering för verksamhetsbidraget, samt alla föräldrar
som ställer upp under de evenemang och läger som föreningen ordnar utöver den vanliga
undervisningsverksamheten.
Mötesverksamhet
Föreningens årsmöte hölls den 25 mars på Idrottsgården i Mariehamn. 4 personer var
närvarande på årsmötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet valde Miina Fagerlund
till ordförande. Till styrelsen valdes Mikael Ahlskog, Gunilla Berglund, Birgitta BergmanJansson, )ina Eriksson, Liselotte Lindman-Johansson och Gunilla Wik. Mikael
)ordblom utsågs till revisor och Bo-Anders Sjölund till revisorssuppleant.
Inom styrelsen valdes Mikael Ahlskog till vice ordförande, Birgitta Bergman-Jansson till
sekreterare och Gunilla Wik till kassör.
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Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under verksamhetsåret 2010.
Föreningens elever under verksamhetsåret 2010:
Albin Ahlskog, Malte Ahlskog, Louise Andersson, Chris Borg, Alva Dahlblom, Thomas
Danielsson, Oscar Didriksson, Rosanna Enström, Emelie Eriksson, Julina Fagerlund, Moalie
Fagerlund, Natalie Fagerlund, Malte Holmes, Hedvig Horner, Sofia Häggblom, Kasper
Hämäläinen, Elina Jansson, Elvira Jansson, Olivia Jansson, Staffan Johansson, Zacharias
Johansson, Linnéa Larson, Moa Larsson, Simon Larsson, Hanna Lindholm, Josefin Lindqvist,
Tova Lindqvist, Corinne Lund, Ina Mattson, Engla Måtts, Frida Nordlund, Hanna Nordlund,
Nadja Numelin, Thilda Pahlman, Storm Ramsland, Rebecca Rosenqvist, Malin Sagulin,
Melina Sagulin, Mira Sagulin, Jennifer Schönberg, Elina Sjöblom, Fanny Sjöblom, Thimmy
Staffas, Ella Ström, Elia Sundström, Emilia Svens, Filip Särs, Victor Toivonen, Linn
Törnqvist, Katja Wallén, Celine Westin, Elida Westmark, Fanny Wik, Valter Woivalin och
Elin Öhman.

Jomala den 17 januari 2011
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