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Teaterläger
2017
Nu är det dags igen
för årets teaterläger!

Aktiviteter och
massor av teater
den 19-22 juni
på Vårdö/Solhult.
För mer information
och anmälan:

www.ungdom.ax
Ålands
Ungdomsförbund
Godbyvägen 395
elise@ungdom.ax
018-15 221

Michael Heyman fokuserar sin residensvistelse i Eckerö post- och tullhus på ljudpoesi, en konstnärlig form där ljud och rörelser är viktigare än ordens mening.

”Jag växte
upp med
att läsa
om Mumin, något de flesta amerikaner inte
gör.”
 Michael Heyman

testa mig fram utan att andra lyssnar. Jag brukar gå ner till vattnet
och förkunna poesin för fiskarna,
säger han och skrattar.
När tiden på Åland är slut åker
han till Maine i USA för ny residensvistelse ett par veckor. I augusti är han tillbaka i Finland, på
Arteles i Tavastkyro.
– Min målsättning är att vara
klar med så mycket som möjligt efter sommaren. Min roman
kommer i alla fall att vara färdig
och jag tror jag har en hel del poetiska stycken färdiga.
På Ålandstidningens hemsida
finns ett exempel på hur ljudpoesi kan låta när Michael Heyman
framför en del av ett tyskt verk.
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röd tråd, men vad karaktärerna
säger och gör är emellanåt helt
taget ur luften.
– Nonsenslitteratur är ofta
väldigt politisk och kritiserar
makten. Under andra världskriget bubblade mycket upp,
mottagarna förstod inte kritiken
och kunde inte åtala författaren,
men i texterna fanns mycket
subtilt.
Fokus ligger i Eckerö som sagt
på ljudpoesin. Dels lär han sig
andras repertoar, för att ta till sig
stilen, dels jobbar han med eget
material.
– Därför ville jag ha ett residens där jag är ensam, jag behöver ett utrymme där jag kan

MED BAND OCH DANSARE FRÅN

Fem unga framåtsträvande blåsare från Tallinn:
Villem Süvari - trumpet
Jan Erik Pirts - trumpet
Mariel Oserov - valthorn
Karl Abro - eufonium
Toomas Oskar Kahur - tuba

KONSERT

Musik av bl a Bartok, Blakeson, Grieg, Gershwin, Händel, Rahmaninov

ECKERÖ kyrka – fredag 19 maj kl 19
MARIEHAMN kyrka – lördag 20 maj kl 18
Välkomna till en härlig musikalisk upplevelse!
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