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Den åboländska kulturveckan VårKultur föds! 
 
 
 
Nu inleder vi sommarsäsongen redan på våren istället för att vänta till juni 
som så många andra. VårKultur-veckan erbjuder ett brett program för både 
ortsbor och sommarboende genom att ge smakprov på den kommande 
sommarens kulturutbud. VårKultur är en estrad där åboländska förmågor 
visar upp sig för varandra och en plattform som inspirerar föreningar, 
lokala evenemangs-arrangörer och kulturproducenter att profilera sig. 
VårKultur betonar kulturen, livsglädjen och gemenskapen i Åboland. 
 
Tyngdpunkten kan variera år från å r på olika kulturområden. VårKultur 
betonar i år sommarens musikevenemang och musikföreningarna i 
Åboland. Stommen för VårKultur 2007 utgörs av ensembler ur Åbolands 
Sång- och Musikförbund samt artister som medverkar i  några av årets 
åboländska sommarmusikfestivaler. Konserter ordnas runt om i Åboland, 
inklusive Åbo, under kulturveckan och lokala föreningar sätter sin egen 
prägel på konserterna genom att sköta de praktiska arrangemangen. 

 
Hur började projektet? 
 
Vid det Åboländska kulturseminariet i Korpo o ch Pargas, för ungefär två år 
sedan, lades en idé fram om att tillsammans i Åboland arrangera en kultur-
vecka på våren. De som deltog i seminariet var åboländska kulturarbetare 
inom varierande kulturområden och dessa personer har ti l lsammans med 
olika kult urorganisationer fortsatt att bearbeta idén. Arbetsgruppen består 
idag av Anna Edgren, Tryggve Forssell, Henrik Grönroos, Mona Hemmer, 
Fia Isaksson, Kaj Nyreen, Åsa Rosenberg och Susanne Segerstråle och som 
projektledare fungerar Anna Johnson, kulturkoordinator vid Sydkustens 
landskapsförbund. 



 
”Den åboländska kulturen i ett nötskal” 
 
Ett upprop om att skapa en logo för VårKultur gick ut i Åboland. Bland 
de inkomna bidragen valdes Johanna Öst Häggbloms glada symbol. 
Logon beskriver ”människan i centrum”, färgerna representerar olika 
kulturområden och att  man kan lära och inspireras av varandra. De 
granna färgerna symboliserar våren, solen lyser allt starkare och gräset 
växer. Den runda formen kännetecknar vår åboländska gemenskap och 
den oregelbundna konturen är inspirerad av skärgårdens öar. 
 
Vi hoppas genom VårKultur kunna rikta era blickar på möjligheterna och 
kulturutbudet  i  vår  närhet  – både som fast bosatta och som sommargäster 
eller turister - i  de åboländska kommunerna. 
 
Till Svenska kulturfonden och Sydkustens landskapsförbund och alla 
andra som stöder projektet liksom till alla medverkande vill vi rikta ett 
varmt tack för visad pionjäranda och bered villighet att pröva på något 
nytt! Och till er i publiken säger vi: 
 
 
Välkommen! Njut och ta för er av smakproven! 
 
 
 
Tryggve Forssell   Anna Johnson  
arbetsgruppens ordförande  åboländsk kulturkoordinator  
 
 

 



VårKultur 2007 
 

Program 

    

On 11 april Wrethalla, Kimito                                                   5 €  

 
kl. 19:00 

 Åbo Sångarbröder Musices Amantes, 
dir. Marina Pettersson -Sumelius 

Barnkör från Dalsbruks skola, dir. Siv -Sofie Engdal 

Arkipelags dansare 
Arrangör är Kimito UF 

 

    

To 12 april Framnäs, Nagu                                                        5 €  

 
kl. 19:00 

 Pargas Damkör, dir. Hanna kronqvist 

Dansgruppen BURN  

Gi tarrgrupp från Art-Dur 

Nuffenrevyn 2007 
Arrangör är Nagu högstadiums elevkår och MultiCulti 

 

    

Fr 13 april Brankis, Pargas                                                      10 €  

 
kl. 19:00 

 Konsert & Dans 
BlåsLaget, dir. Carita Lagerspetz 

Spelmanslaget SydWest 
Arrangör är Pargas Folkdansare 

 

    

    



    

Fr 13 april Skärgårdscentret, Korpo                                     15 €  

 
kl. 19:30 

 Konsert & Vinprovning 
"Vår-vin-visor och Bellman" 
Pargas Manskör, dir. Kurre Långbacka  

Pargas Amatörorkester, dir. Maria Hjerpe 
Arrangör är Skärgårdscentret och Strandbo group 

 

 

 ! I inträdet ingår vinprovning av tre viner under 
ledning av en sommelier. För handsanmälning till  
Skärgårdscentret tfn 02 – 46 31 700 

 

    

Lö 14 april Nya huvudbiblioteket, Åbo                 fritt inträde  

 
kl. 13:00 

 "Åboländsk sommar"  – de åboländska 
sommarfestivalerna presenteras 
 

Trio Bohème, Nagu Kammarmusidagar 

Erkki Lahesmaa, Nagu Kammarmusikdagar 

Jaana Järvinen, Motströms-Vastavirtaan 

N iklas Winter, Korpo Sea Jazz  

Bergmans spelmanslag 
 
Konferenciär är Hedvig Långbacka 
Bildspel: Ari Rosti och Janne Gröning 

 

 

  Logotävlingens prisutdelning  

   

   

   

   

  

 

 

    



    

Sö 15 april Katedralskolan, Åbo                                              5 €  

 
kl. 15:00 

 Pargas Sången, dir. Päivi Kuntze 

Sångens Vänner, dir. Sanna Kola  
Arrangör är Pargas Sången och Sångens Vänner 

 

    

Sö 15 april Snäckan, Iniö                                                           5 €  

 
kl. 16:00 

 Aurorakören, dir. Sören Hakola  

Tove Forssell (Capricorn Sister), singer/songwriter  
Arrangör är Iniö UF och Lola Schwartz 

 

 

 ! 
Kom med på konsertresa till vårvackra Iniö! 
Start från salutorget i Åbo kl. 10:30. Pris 30 € (resor + 
lunch + konsert). Förhandsanmälning (senast 13.4) till 
Anna Johnson tfn 044-544 33 48 

 

    

    

 
Vid varje konsert lottas biljetter till sommarens 

åboländska musikfestivaler ut. 
 

Gullkronaprodukter kommer att ställas ut 
i samband med några av VårKultur-konserterna. 

 



 

 
 

NAGU ANDELSBANK 
 

Åbolands egen bank 
 

tel. 4605310  










