VÄSTRA NYLAND
Fredag 8 april 2022
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FISKARS EASTER SESSIONS
CONCERTS
13-15 APRIL 2022
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Jukka-Pekka Saraste
and guests

■■Bergstrollet Berta (Silva Lillrank) tillsammans med vännerna Råttan och
Vårtis. FOTO:TEATER TAIMINE

TEATER

På ett trollkalas får
alla vara sig själv
Teater Taimines pjäs ”Kalas
på riktigt” tas emot med höga
skratt av barnpubliken i Ekenäs.
I bakgrunden finns hela tiden
budskapet att alla ska få vara
som de är.
Pjäs: Kalas på riktigt. Text och visuell helhet: Lena Frölander-Ulf. Regi:
CG Wentzel. Ljud: Oskar Silén. I alla
roller: Silva Lillrank. Lämpar sig för
2-6 åringar, 30 minuter lång.
Teater Taimine har stannat till i Raseborg den här veckan för att visa sin
pjäs Kalas på riktigt. Pjäsen är en del
av Taimines 20-årsjubileum och i tisdags visades den för drygt 30 barn
på Björkebo daghem i Ekenäs. De
fick då följa Bergstrollet Bertas utmaningar inför hennes kalas för att
fira att hon fyller 100 år. Det framgår
snabbt att Berta (som spelas av Silva Lillrank) vill fira sin födelsedag på
sitt eget sätt och då tillsammans med
råttan Råttan och paddan Vårtis.
Lillrank är ensam på scenen och
spelar därmed alla roller. Under pjäsens gång får publiken också stifta
bekantskap med Bertas kusiner Lisa, Misa och Grisa samt grannen
Greger. De dyker upp som en följd av
att Berta gör som hennes pappa vill
och försöker bjuda in olika personer
som finns i trollskogen till sitt kalas.
Det tar henne även till Trollskolan där hon förväntas bjuda in alla

119 barn eftersom "ingen ska bli utanför", för att citera pappan som publiken visserligen aldrig får se, men
däremot nog höra.
I takt med att den drygt 30 minuter långa pjäsen framskrider blir
det allt tydligare att Berta vill gå sin
egen väg och inte ordna ett kalas på
någon annans villkor. Alla ska få vara precis som de är, är pjäsens återkommande tema. Slutligen tar Berta också mod till sig och lyckas även
få pappan på sin sida när det gäller
att ordna ett kalas med snigelrally,
daggmaskkaka och mögelsaft.
Till Råttans och Vårtis stora glädje, ska tilläggas.
Pjäsen riktar sig till barn i åldern
2–6 år och baserat på föreställningen Västra Nyland tar del av går den
definitivt hem hos målgruppen. Lillranks karaktärer som känns igen på
sina olika röster tas emot med höga
skratt av den fokuserade publiken.
Utmaningen i att bolla med flera karaktärer på kort tid verkar heller inte störa henne och såväl barnteaters
ovan reporter som den egentliga publiken har inga problem med att förstå vilken karaktär de har framför
sig.
Skratten, inlevelsen och ropen
från barnen är det tydligaste tecknet på det.
JESPER SUNDSTRÖM
jesper.sundstrom@vastranyland.fi

www.leadorchestraproject.com

STRAVINSKY: APOLLON MUSAGETE
TCHAIKOVSKY: SOUVENIR DE FLORENCE
AND WORKS BY DVORAK, SHOSTAKOVICH &
SIBELIUS

13TH APRIL: LUKAALI @ 18:30
14TH APRIL: MUSTA SALI @ 18:00
15TH APRIL: LUKAALI @ 16:00

EV.LUTH. KYRKAN I RASEBORG¤
GUDSTJÄNSTER &
MÄSSOR

Extra kollekt för Ukraina vid varje
gudstjänst! Kollekten kanaliseras
via Kyrkans Utlandshjälp.
Stilla veckan & påsken i Ekenäsnejdens kyrkor:
Palmsöndagen 10.4
Högmässor kl. 10 i Ekenäs, kl. 10 i
Tenala, kl. 12 i Bromarv.
Teckenspråkig mässa kl. 13.30 i
Ekenäs.
Andakt i stilla veckan
må-on 11-13.4 kl. 19.30 i Ekenäs.
Skärtorsdagen 14.4
Nattvardsmässor kl. 18 i Bromarv,
kl. 19.30 i Ekenäs, kl. 20 i Tenala.
Långfredagen 15.4
En stilla gudstjänst kring korset
kl. 10 i Ekenäs, kl. 10 i Tenala.
Körsång.
Musikandakt kl. 16 i Bromarv.
Stilla lördagen 16.4
Påsknattsmässa kl. 23 i Ekenäs
Påskdagen 17.4
Festhögmässa kl.10 i Ekenäs, kl.
10 i Tenala och kl. 13 i Bromarv.
Körsång i Ekenäs o. Tenala.
Annandag påsk 18.4
Kvällsmässa kl. 18 i Ekenäs.
På webben: Andakter och gudstjänster på församlingens Youtubekanal och Facebook.

MUSIK & KONSERTER

Musikmeditation 3 - “Levande ljus,
Bach och tystnad för en lugn stund”
• ti 12.4 kl. 18 i Tenala kyrka
• fr 15.4 kl. 16 i Ekenäs kyrka
J.S.Bach Sei Solo & Telemann Fantasier, Frida Backman, violin. Fritt
inträde, program 20€.
G.B. Pergolesi: “Stabat Mater”
lö 16.4 kl. 17 i Ekenäs kyrka
Inkeri Aittola, alt, Marja Kyllönen,
sopran, Anders Storbacka, orgel
Fritt inträde, kollekt för Ukraina.
Konsert: “Mackenzie ja me”
lö 23.4 kl. 18 i Ekenäs kyrka
Musik av Fanny MendelssohnHensel, Frédéric Chopin & Felix
Mendelssohn Bartholdy. Mackenzie
Melemed, piano, Jukka Untamala,
kapellmästare, Lojo stadsorkester.
Arr. EKGF rf. Bilj. 25/20 € från
Bromans Optik.

Välgörenhetskonsert: ”Sjung för
Ukraina” on 4.5 kl. 18.30 i Ekenäs
kyrka. Olika grupper och artister.
Frivillig kollekt för Ukrainas folk
via Kyrkans Utlandshjälp.
Konsert: “Vårkväll”
fr 6.5 kl. 19 i Ekenäs kyrka med
Västnyländska Kammarkören,
Niels Burgmann, dirigent. Fritt inträde, programblad 10 €, intäkterna
tillfaller Ukraina.

BARN & FAMILJ

Påskvandring för barnfamiljer
må 11.4 kl. 18 i Ekenäs kyrka. Anmälan senast 10.4 per sms eller whatsapp till Camilla (044-755 3603).
Familjekväll on 27.4 kl. 17.30 i
Ekenäs klubbutrymme. Tema: Vår.
Barnpassningsklubb torsdagar
kl. 9-12 i Ekenäs klubbutrymme.
Kontakta Iselin om du är intresserad
eller vill veta mera, tfn 044-755 3611.
Barnens sommarklubbar, och
läger: Anmälan 1-24.4 via vår
webbplats som ger mer info.

VUXNA

Påskvandring ti 12.4
Start kl. 14 från Ekenäs kyrka.
Vårvandring ti 3.5
Start kl. 9 från Ekenäs förs.hem.
Mer info på webben och Facebook
(Ekenäsnejdens pilgrier).
Församlingsträffar med knytkalas
kl. 16 på to 21.4 i Bromarv och on
27.4 i Tenala (obs.ändrat datum).
Detaljinfo om våra grupper, församlingsluncher, utfärder o.a. finns i
senaste Mitt i livet/Påskextra.

Närmare information om församlingarnas samtliga evenemang hittar du på webbadresserna i nedre balken.

GUDSTJÄNSTER &
MÄSSOR

Palmsöndagen 10.4
- kl. 10 Högmässa i Pojo kyrka.

www.ekenasnejdensforsamling.fi

- INFO -

- kl. 12 Gudstjänst i Karis kyrka *)
Dagklubben medverkar. Hjälpledarna välsignas.
Skärtorsdag 14.4
Nattvardsmässor kl. 18 i Karis
kyrka, kl. 19.30 i Pojo kyrka och kl.
19.30 i Svartå kyrka.
Långfredag 15.4
- kl. 10 Gudstjänst i Pojo kyrka.
Församlingskören medverkar.
- kl. 12 Gudstjänst i Karis kyrka*)
Påskdagen 17.4
- kl. 10 Högmässa i Pojo kyrka.
Församlingskören medverkar.
- kl. 12 Högmässa i Karis kyrka.
Katarina Singers medverkar.
Annandag påsk 18.4
- kl. 12 Högmässa i Karis kyrka.
- kl. 18 Kvällsmässa i Pojo kyrka.
Söndag 24.4
- kl. 10 Gudstjänst i Pojo kyrka.
- kl. 12 Högmässa i Karis kyrka.
*) mässan streamas också och kan
ses via församlingens YouTubekanal.

ANNAT PROGRAM

Ta en promenad via församlingshemmen i Karis och Pojo och titta
in genom fönstren. Där kan man
följa med påskens händelser under
tiden 12-19.4.
Långfredagens konsert 15.4
kl. 18 i Pojo kyrka. Anna-Kristiina
Kaappola, sopran, Marikka Purola,
mezzosopran, Lauri Honkavirta,
orgel, och Pieta Mattila, cello,
sjunger och spelar Stabat Mater av
Pergolesi. Gratis inträde, programblad 10 €.
Öppet vardagsrum 20.4
kl. 17.30-19.30 på Lilla prästgården
i Karis.
Församlingsmiddag sö 24.4
kl. 16 i Pojo församlingshem. Tre
rätters middag, konstlotteri, musikprogram, gästföreläsare Ulrika
Wolf-Knuts berättar om “Kors,
häxor och harar – kyrkans tro och
folkets traditioner”. Pris 30 €/pers,
intäkterna går till församlingens
missionsarbete. Anmälan senast
14.4 till diakon Åsa tfn 050 562
4010 eller till pastorskansliet tfn
019 279 3000.

www.karis-pojoforsamling.fi

