Verksamhetsberättelse 2011
Föreningen upprätthöll under år 2011 violinundervisning för 39 barn och ungdomar på
vårterminen, 27 flickor och 12 pojkar, och för 33 elever på höstterminen, 22 flickor och 11
pojkar. Eleverna var i åldern 5-21 år.
Undervisning
Föreningen ordnade totalt 19 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 har antingen Irina Kensborn eller Ulf Larsson
undervisat. 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 30 - 60 minuters
gruppspel och 15 - 40 minuters individuell undervisning. Vid Erika Söderstens sjukskrivning
under perioden september-december delade Irina Kensborn och Ulf Larsson på ansvaret för
planering av undervisning och konserter.
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,
Pizzicato och Ostinato.
Konserter, framträdanden och övriga aktiviteter för spelgrupperna
Föreningen har haft ett aktivt spelår med flertalet aktiviteter.
Den 8 januari deltog 5 av de yngre eleverna i en resa till Filharmonins dag på Stockholms
konserthus. Resan ordnades i samarbete med Ålands Musikinstitut och Mariehamns
Ungdomsorkester.
Vårterminens spelläger hölls den 29-30 januari på
Margaretagården i Mariehamn. Lärare var Erika
Södersten och Marita Sandberg. Lunch och mellanmål
serverades av föräldrar. Den 30 januari hölls föreningens
årsmöte och i samband med det berättade Edgar Sagulin
om fiolskötsel för 20 medlemmar.

Den 18-19 mars gästades föreningen av
Stockholmssinfoniettan från Stockholms kulturskola.
Gästerna var 27 till antalet varav 4 var ledare (Helena
Söderman, Jakob Lind, Cecilia Hilmerby och Magnus
F Andersson). 13 av eleverna bodde i åländska
värdfamiljer. På fredagen bjöd föreningen på mellanmål
och tacobuffé till middag. På lördagen hölls en gemensam
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konsert. Konserten bjöd på ett varierat program med bl.a. filmmusik ur ”Sagan om ringen”
och Harry Potter, klassisk musik, folkmusik och klezmermusik. Konserten lockade ett 50-tal
personer i publiken. Övningar och konsert hölls i musiksalen i Alandica.
Den 10 april hölls föreningens vårkonsert på
Berghyddan i Jomala. Ett 80-tal personer fanns i
publiken och de bjöds på både solo- och
ensemblespel. Samtliga elever deltog. Konserten
leddes av lärarna Erika Södersten och Irina
Kensborn. Föräldrar ordnade lotteri och
kaffeservering.

Föreningens lärare Erika Södersten fick hösten 2010 en inbjudan att tillsammans med Alandia
Strings besöka orten Gort som ligger i County Galway på västra Irland. För inbjudan stod
musikskolan Coole Music School och dess rektor Katharina Baker. Under påsken, den 2125 april 2011, åkte 20 elever och lärare, 15 föräldrar och syskon till Irland. Många antog
erbjudandet om att bo i värdfamiljer. Torsdagen var resdag. Långfredagen ägnades åt
gemensam övning (Alandia Strings och Coole Music School). Vid den gemensamma lunchen
fanns tid att lära känna de irländska musikanterna bättre. Alla elever och föräldrar bjöds på
påskmiddag hos en irländsk värdfamilj. Fredag kväll ordnades en workshop i irländsk
folkmusik (irish music, ornament and tricks) ledd av Maire O'Keeffe. Workshopen var
mycket uppskattad.
Lördagen ägnades åt en bussutflykt genom Burren. Första stoppet var vid
Kilmacdaugh, där det finns lämningar av ett kloster och en kyrka, vars över 30 meter höga
torn lutar över en halv meter. Vid Poulnabrone som är ett 6 000 år gammalt gravmonument
gjordes nästa stopp.
Irland, den gröna ön, är som
bekant känt för sitt vackra landskap och
genom bussfönstret kunde man njuta av
många vackra vyer. Landskapet med de
vackert böljande kullarna där kor och får
betade i de stenmursomgärdade hagarna
utgjorde en vacker syn i det soliga vädret.
Flera stopp gjordes vid sevärdheter och
fornlämningar och även staden Galway,
som är huvudstad i grevskapet med
samma namn, besöktes.
Efter denna heldagstur
ägnades kvällen åt spel och umgänge. En
gemensam genomgång av
konsertprogrammet följdes av en
middagsbuffé som skolans föräldrar ordnade.
Påskdagen inleddes med påskäggsjakt i parken Coole Park som värdskolan
ordnade. Barn och föräldrar deltog med stor entusiasm. Sedan följde en gemensam picknick.
På söndagen hölls två gemensamma konserter. Den första var på Kilgolan
Castle, ett privatägt slott från 1700-talet. Konserten var en välgörenhetskonsert till förmån för
personer med Downs syndrom. Runt slottet hölls också en marknad. På konserten spelades
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låtar från Irland, Norden och Åland. De flesta låtarna spelades tillsammans med Coole Music
School, men Alandia Strings uppträdde också med en egen repertoar. Föreningens lärare,
Erika Södersten, hade skrivit ett arrangemang av ”Vem kan segla förutan vind” speciellt för
denna resa.
Följande konsert var också den en välgörenhetskonsert, denna gång till förmån
för tsunamioffren i Japan. Över 1000 euro samlades in under kvällen. Konsertens
konferencier var Kate Thompson, en på Irland känd författare, och hon presenterade Åland
på ett trevligt och informativt sätt för publiken. Måndagen var hemresedag.
Den 6 augusti uppträdde 8 elever under ledning av Jennifer Schönberg på Röda
Korsmarknaden i Mariehamn.
Höstterminen startades upp den 12 augusti med en 4-dagars spelhelg, så att läraren hann ha
lite längre lektioner med eleverna.
Den 10-11 september hölls
höstterminens spelläger på Djurviks
Gästgård i Jomala. Lärare var Ulf
Larsson och Irina Kensborn och
till sin hjälp hade de Jennifer
Schönberg. 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 som lekledare: Cia -umelin, Lena Isaksson-Ahlskog, Johan Ramsland,
Miina Fagerlund, -iklas Fagerlund, Tora Woivalin, Lilian Jansson och Harry Jansson.
Den 30 september åkte 13 elever på en
skolkonsertturné. Dagen inleddes med övning kl. 9 i
Vikingaåsens skola. Konserten började kl. 10 och tog
ca 45 minuter. Skolan bjöd på lunch och sedan
skjutsade föräldrar till Källbo skola där en likadan
konsert hölls kl. 11.45. Irina Kensborn och Ulf
Larsson höll i programmet. Ulf stod för
presentationerna. Ålands Musikinstituts cellolärare
Klas Edvall spelade två stycken med Ulf och Irina.
Lena Isaksson-Ahlskog, Teresa Westmark och AnnChristin Eriksson skjutsade eleverna. Responsen från
skolorna var mycket positiv.
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Söndagen den 20 november hölls en elevkonsert i
Ålands Musikinstituts lokaler i Mariehamn. Ledare
för konserten var Ulf Larsson och Irina
Kensborn där både solo- och ensemblespel ingick.
Patrik Komorowski ackompanjerade eleverna.
Ulf, Irina och Patrik spelade ett stycke
tillsammans, som var mycket uppskattat. I pausen
serverades kaffe, saft och kaffebröd, som föräldrar
bakat. Publiken bestod av cirka 100 personer.

Mariehamns stad och Nya Åland ordnade i
december en levande julkalender och Alandia
Strings uppträdde den 22 december på Ålands
Museum. Jennifer Schönberg ledde spelningen.
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 19 infoblad skickats ut till samtliga familjer i Alandia Strings via
e-post. Föreningens hemsida (www.alandiastrings.ax) har skötts av Miina Fagerlund.
Alandia Strings r.f. är medlem i Ålands Sång- och Musikförbud. Föreningens representant i
förbundet är Birgitta Bergman-Jansson.
Ekonomi
Föreningen har från Ålands Landskapsregerings fått ett verksamhetsbidrag om 50 000 €. För
Irlandsresan erhölls bidrag från Svenska Kulturfonden (1 500 €), Ålands Sång- och
Musikförbund (800 €) samt Stiftelsen för främjandet av åländsk historisk forskning (2 000 €).
Bokslutet för verksamheten uppvisar ett överskott på 4 781,66 € inkl. finansiella poster.
Kostnaderna i bokslutet uppgick till 63 638,71 € och intäkterna till 68 409,40 €. Irlandsresan
uppvisar ett underskott om 3 502,40 €, vilket täcks av tidigare insamlade medel genom
lotterier och kaffeserveringar.
Övriga intäkter har kommit från terminsavgifter, framträdanden och servering.
Terminsavgiften består av en grundavgift och en avgift för individuell speltid. Under år 2011
var grundavgiften 30 € per termin. För den individuella speltiden betalar eleven 1 €/minut,
dvs. en elev som har en 20 minuters lektion betalar 20 € i individuell avgift per termin.
Medlems- och terminsavgifterna för 2011 uppgår sammanlagt till 3 380 €.
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Föreningen tackar Ålands Landskapsregering för verksamhetsbidraget, Svenska
Kulturfonden, Ålands Sång- och Musikförbund samt Stiftelsen för främjandet av åländsk
historisk forskning för bidraget till Irlandsresan samt alla föräldrar som ställer upp under de
evenemang och läger som föreningen ordnar utöver den vanliga undervisningsverksamheten.
Sammanlagt läggs cirka 250 timmar ner på ideellt arbete för föreningen av elevernas
föräldrar.
Mötesverksamhet
Föreningens årsmöte hölls den 31 januari på Margaretagården i Mariehamn. 20 personer var
närvarande. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet valde Miina Fagerlund till
ordförande. Till styrelsen valdes Mikael Ahlskog, Gunilla Berglund, -ina Eriksson,
Liselotte Lindman-Johansson, Jennifer Schönberg (ny) och Gunilla Wik. Mikael
-ordblom utsågs till revisor och Bo-Anders Sjölund till revisorssuppleant.
Inom styrelsen valdes Mikael Ahlskog till vice ordförande och Gunilla Wik till kassör.
Birgitta Bergman-Jansson har fungerat som sekreterare.
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under verksamhetsåret 2011. Till styrelsen har ingen
annan ersättning erlagts förutom reseersättning till och från styrelsemötena.
Föreningens elever under verksamhetsåret 2011:
Albin Ahlskog, Malte Ahlskog, Aina Andersson, Louise Andersson, Chris Borg, Alva
Dahlblom, Oscar Didriksson, Rosanna Enström, Anni Eriksson, Julina Fagerlund, Moalie
Fagerlund, Natalie Fagerlund, Emma Heiniö, Hedvig Horner, Sofia Häggblom, Olivia
Jansson, Staffan Johansson, Zacharias Johansson, Moa Larsson, Simon Larsson, Hanna
Lindholm, Tova Lindqvist, Engla Måtts, Hanna Nordlund, Nadja Numelin, Storm Ramsland,
Melina Sagulin, Jennifer Schönberg, Elina Sjöblom, Fanny Sjöblom, Ella Ström, Emilia
Svens, Filip Särs, Victor Toivonen, Katja Wallén, Elida Westmark, Tova Westmark, Fanny
Wik och Valter Woivalin.
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