
 
 

 

Pressmeddelande fritt för publicering 19.5.2017 

 

NY STORSATSNING PÅ KARELIA –”18”, pressinformation på Karelia fredag 19.5 kl. 10-11.  

 

I höst blir det audition för nästa storsatsning på Kulturhuset Karelia, musikteatern ”18”. 

Musikteaterföreställningen ”18” med temat Finland 100 år i Svenskfinland genomförs som ett 

samarbetsprojekt med Åbo Svenska Teater. Pjäsen tar avstamp i Anna Lindholms bok ”Projekt Ines” som 

handlar om unga kvinnor under inbördeskriget 1917–1918 i Finland.  Tyngdpunkten i Karelias 

dramatisering är två unga kvinnors – en från den röda sidan, en från den vita – äventyr och öden åren 

1916–1918. Det är en ömsint, brutal och allmängiltig skildring om hur det är att hamna in i ett krig just 

som livet skulle börja och märkas för evigt av det. Men mitt i det sorgsna finns ändå plats för livsglädje 

och hopp.  

 

Musikteatern ”18” utgör en fortsättning på Karelias tidigare ungdomsmusikalsatsningar Schacki (2014) 

och hemlis (2016) och även denna gång är det främst ungdomar som kommer att stå på scene n.  Några 

vuxna behövs också för ett fåtal roller som även till en del besätts av sångarna ur vokalgruppen Nonette, 

som fungerar som ”band”. 

De medverkande ungdomarna får vara med i hela processen från att bygga scenen till att fixa scenkläder, 

som har blivit ett av Karelias varumärke då det gäller egna storsatsningar. Workshops i folkdans, musik 

och drama med utomstående proffs står också på programmet. Genom samarbetet med Åbo Svenska 

Teater är tanken att ungdomar också ska åka på turné i inom ramen för ÅST:s regionteaterverksamhet. 

 

Arbetsgruppen FÖR ”18” består av Annette Ström, Nina Hanson, Jan Lindroos från Åbo Svenska Teater,  

Monika Fagerholm och Sanna Lindholm. Pjäsen regisseras av Karin Berglund och manuset skrivs av 

dramatiker Hanna Åkerfelt och författaren Monika Fagerholm. Sanna Himmelroos står för musik och 

sångtexter och kapellmästare, som även medverkar i föreställningen, är folkmusiker Marianne Maans . 

För föreställningen byggs även ljudkulisser upp där människoröster dominerar, dvs vokalgruppen 

Nonette utgör ”bandet” med sina röster och andra experimentella instrument. Scenograf för ”18” är 

Hanne Horte-Garner.  

 

Musikteatern ”18” har premiär på nyårsafton sö 31.12.2017 kl. 18 och kommer att GES I totalt 18 

föreställningar, på Kulturhuset Karelia i Ekenäs och på Åbo Svenska Teater. Auditionen hålls sö 10.9 på 

Karelia.  

 

Mera info ger:  

Annette Ström, Producent Kulturhuset Karelia, 040-530 5236, annette.strom@gmail.com 

Sanna Lindholm, musik, 050-343 5306, salindholm@gmail.com 

Monika Fagerholm, manus 050-431 4608, monikafagerholm@gmail.com  
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Synopsis 

 

Två flickor, som lever i skilda världar i samma land, ser sina liv förändras när de politiska spänningarna 

runt dem briserar och den nya staten Finland under sina första månader drabbas av inbördeskrig.  

En av dem dansar genom livet från fest till fest, medan den andra skriver, agiterar och försöker få till 

stånd en förändring för de utsatta i landet. Trots politiska oroligheter och krig så fortsätter också det 

vanliga livet med vänskap, svek, kärlek och samhällsanalys. 

Medan skotten viner runt dem och gamla sanningar rasar för att ge plats för en ny verklighet upptäcker 

båda sig själva och sin omgivning på nytt. Om allt är tillåtet i krig och kärlek, vem är vi när kriget är 

över?   

 

 


