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1  INLEDNING       
 
Kulturscen Kvarken är ett Interreg III A Kvarken-MittSkandiaprojekt, med en årlig budget på SEK 
3,5 miljoner. Projektet syftar till att skapa kulturupplevelser som bidrar till att höja Kvarken-
regionens profil som kulturell region genom att öka samverkan mellan professionella konstnärer. 
Projektets syfte är även att sammanföra ungdomar från Kvarkenregionen till konstnärligt arbete och 
utbildning i grannspråk och grannlandskunskap samt att förstärka den gränsregionala 
samhörigheten. 
 
År 2004-2007 har andra och sista skedet i projektet Kulturscen Kvarken genomförts.  
 
 
2  INTERREG KVARKEN-MITTSKANDIA 
 
2.1  Vision och mål 
 
Kvarkenrådets vision för Interregprogrammet är att Kvarken och MittSkandia tillsammans skall 
bilda en region med goda kommunikationer, aktiv samverkan och stor samhörighet. 
 
Denna vision konkretiseras i tre mål: 
 

• Kommunikationer och samarbetsarenor i Kvarken-MittSkandia erbjuder förutsättningar för 
en omfattande och utökad integration mellan regionerna. 

• Det är lika naturligt för företag, organisationer och kommuner att söka samarbetspartners på 
andra sidan gränsen som i det egna landet. 

• Nya och förstärkta gränsregionala nätverk i Kvarken-MittSkandia ökar den ekonomiska 
tillväxten och förbättrar livsvillkor och livskvalitet. 

 
Den övergripande strategin för att uppnå målsättningarna är att skapa förutsättningar för långsiktigt 
hållbara strukturer och arenor som underlättar det gränsregionala samarbetet i Kvarken- 
MittSkandia och vidgar underlaget så att de näringslivsmässiga, sociala och kulturella 
förutsättningarna stärks i regionen. Det sker genom att förstärka nätverk, relationer och skapa nya 
arenor som har en långsiktig bärighet. 
(Källa: Program för gemenskapsinitiativet Interreg IIIA Kvarken-Mittskandia 2000-2006) 
 
2.2  Åtgärd: Gemensamma värden 
 
Väl fungerande gränsregionalt samarbete förutsätter såväl goda kommunikationer som förståelse 
mellan befolkningen i de olika regionerna. Samhörigheten mellan folken i Kvarken-MittSkandia 
kan stärkas genom att man tar tillvara de positiva förutsättningar som finns. Till dessa kan räknas 
gemensam historia, ett till stora delar gemensamt skandinaviskt språk och erfarenheter av ett 
långvarigt samarbete över gränserna. 
 
Det gränsregionala samarbetet skall också speciellt fokusera på människornas och miljöns villkor i 
gränsområdena, i kustlandet, skärgården och fjällområdet. Genom att stärka och fördjupa detta 
samförstånd, skapa en positiv inställning till gränsregional samverkan hos ungdomar och till 
regionerna inflyttade människor finns det förutsättningar att bedriva samarbete också i framtiden.  
Det behövs gemensamma arenor inom kultur och andra former för mellanfolklig samvaro. 
Kulturella aktiviteter uppfattas positivt i det mellanfolkliga samarbetet. Kompetenta museer, teatrar, 
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orkestrar, bibliotek och andra kulturinstitutioner kan engageras i ett utökat kulturellt utbyte. Såväl 
professionella konstutövare som amatörer kan medverka i detta. 
 
De viktigaste gemensamma värdena för Interreg Kvarken-MittSkandia är: 
 

• Kulturellt samarbete med ekonomisk betydelse 
• Institutionsbildning inom bl.a. kultur 
• Mediasamarbete 
• Mötesplatser för unga 
• Samverkan för regional strategi 
• Stimulerande av ökad gränsregional samverkan 

(Källa: Program för gemenskapsinitiativet Interreg IIIA Kvarken-Mittskandia 2000-2006) 
 
 
3 KULTURSCEN KVARKEN 
 
 
3.1  Allmänna målsättningar 
 
Kulturscen Kvarkens syfte har varit att skapa högklassiga kulturupplevelser som bidrar till att höja 
Kvarkenregionens profil som kulturell region, att öka det gemensamma främst professionella 
kulturutbudet att förstärka den gränsregionala samhörigheten och stimulera till ökade ömsesidiga 
kontakter. 
 
Projektets syfte har även varit att sammanföra ungdomar från Kvarkenregionen till konstnärligt 
arbete och utbildning i grannspråk och grannlandskunskap samt att förstärka den gränsregionala 
samhörigheten med ökad kunskap om grannlandet och insikt i grannspråk främst bland unga. 
 
Kulturscen Kvarken har haft som mål att stärka det professionella kultursamarbetet och att skapa en 
mötesplats för unga. Projektet syftade till att höja Kvarkenregionens profil som kulturell region, att 
öka främst professionella utbudet, samt att stärka nätverk och relationer som har en långsiktig 
bärighet, att sammanföra ungdomar från Kvarkenregionen till konstnärligt arbete och att skapa 
identitetsskapande åtgärder, så som ökad kunskap om grannlandet. Allt för att förstärka den 
gränsregionala samhörigheten. I det professionella samarbetet ville man främst bredda samarbetet 
inom bildkonst, att skapa nya samarbetsstrukturer inom dans och att fördjupa musiksamarbetet. För 
att skapa arenor med långsiktig bärighet förverkligades samarbetet genom att förankra 
verksamheten till befintliga strukturer. Samarbetet med ungdomar skedde främst mellan musik, 
bildkonst och dramaskolor och -institut. 
 
Delprojektet ”professionell kultur” strävade till att höja regionens profil som kulturell region och att 
främja samverkan mellan konstnärer. Genom att höja regionens kulturella profil, höjs också 
regionens attraktionskraft och kan bidra till att förhindra utflyttning. Nivån på kulturaktiviteterna 
höjdes bl.a. genom ökad kännedom om tillgången till professionella konstnärer i hela 
Kvarkenregionen.  Projektet strävade också till att skapa finansiella förutsättningar för 
kultursamarbetet över Kvarken efter projekttiden. Ett av projektets mål var att sammanföra 
ungdomar från Kvarkenregionen till konstnärligt arbete, att förstärka den gränsregionala 
samhörigheten och att höja kvaliteten på utbildningen genom att gemensamt nyttja resurserna. 
Projektet har gett regionens ungdomar och konstnärer ett värdefullt forum och kontaktnätverk som 
de har nytta av för att utvecklas inom kulturbranschen.   
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3.2  Målgrupper 
Målgrupper var bl.a. konstnärer, kulturarbetare, kulturinstitutioner, ungdomar, skolor, 
kulturgrupper, kulturinstitutioner, kulturföretag, ungdomar och lärare vid utbildningsinstitutioner 
inom kultur. 

Kulturscen Kvarken var uppdelat i delprojekten professionell kultur och kultur som mötesplats 
för unga. Delprojektet professionell kultur strävade till att höja regionens profil som kulturell 
region och att främja samverkan mellan konstnärer. Delprojektet kultur som mötesplats för unga 
strävade till att sammanföra ungdomar från Kvarkenregionen till konstnärligt arbete, att förstärka 
den gränsregionala samhörigheten och att höja kvaliteten på utbildningen genom att gemensamt 
nyttja resurserna. 
 
Projektet var ett av Kvarkenrådets Interreg III A KvarkenMittSkandia -projekt. Projektets övriga 
finansiärer var Länsstyrelsen i Västra Finlands län, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, 
Länsstyrelsen i Västerbotten, Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Mellersta 
Österbottens förbund, Svenska Österbottens förbund samt Skellefteå och Lycksele kommuner. 
Projektets budget var 3 miljoner kronor per år. 
 
 
3.3 Organisation 
 
Projektet leddes av en styrgrupp som bestod av representanter från de viktigaste 
aktörerna/finansiärerna i regionen enligt följande: ordf. (till 9.3.2006) Marjatta Eväsoja, Södra 
Österbottens förbund, ordf. (från 9.3.2006) Heimo Salomaa, Österbottens förbund, Vivan  
Lygdbäck, Svenska Österbottens Förbund, Kauppi Virkkala, Mellersta  Österbottens förbund, Anna  
Lassinantti, Västerbottens läns landsting(suppl. Marita Brantmo), Monica Sparby, Umeå kommun 
(Rickard Eklund), Elisabeth Boman, Skellefteå kommun, Marika Lindgren, Lycksele kommun.  
 
Nordiskt informationskontor i Umeå (Ulf Lassén och Soili-Maria Olli) och Nordiskt 
informationskontor i  Vasa (Christina Knookala 1.1.2004-31.7.2005, Sanna-Maria Nikula 1.9.2005-
31.8.2006, Susanna Kanerva 1.9.2006-30.6.2007) fungerade som sammanhållande projektledare 
för  Kulturscen Kvarken.  
 
Milla Simons och Åsa Söderberg/Christina Degerström fungerade som delprojektledare för Dans i 
Kvarken, Petri Kivimäki fungerade som delprojektledare för projektet Kvarken Musik, Ari 
Sundberg och Rickard Eklund fungerade som delprojektledare för delprojektet Drama som 
mötesplats för unga.  
 
 
3.4  Bakgrund 
 
Projektets verksamhet för perioden 2004-2007 baserade sig på den kunskap, erfarenhet och resultat 
som man har fått från perioden 2000-2003. Kvarkenrådets projekt Kulturscen Kvarken hade under 
åren 2000-2003 skapat många fungerande nätverk mellan aktörer inom olika konstområden. Inom 
ramen av projektet producerades koreografier, musikaler, utbildningstillfällen och utställningar med 
hundratals deltagare. 

 
Samarbetet har resulterat i ökad kunskap och man har höjt nivån på samt breddat utbudet av 
kulturaktiviteter i regionen.  Dessa har för sin del haft positiv påverkan på regionens kulturprofil.  
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Perioden 2000-2003 gav en bra grund för fortsatt 
samarbete. Men för att kunna garantera samarbetets 
långsiktighet ansåg man att ett behov fanns av att 
ytterligare utveckla samarbetet och att i högre grad 
förankra samarbetet till befintliga strukturer.  Därför 
uppföljdes endast de delprojekt av Kulturscen 
Kvarken som ansågs ha goda möjligheter att ge bra 
resultat och kunna leda till nytt samarbete.  
Under projektperioden 2004-2007 delades dessutom 
de olika delprojekten in i professionell verksamhet 
och verksamhet riktat till barn och 
ungdomar.  
 
 
 
4  PROJEKTAKTIVITETER 
  
 
4.1  Dans i Kvarken 
 
Syfte   
 
DANS I KVARKEN syftade i huvudsak till att skapa nätverk mellan Väster- och Österbottens 
professionella danskonstnärer, men även att återkoppla utflyttade dansutbildade till hemregionen. 
Projektet hade även som syfte att ge konstnärer från olika länder möjlighet att utbyta erfarenheter 
och knyta kontakter. Förutom det professionella utbytet tillgodosåg projektet även barn och unga 
med dans som hobby. Dans i Kvarken bestod av 3 delar: Utbyte och skolning av professionella 
danskonstnärer, understöd för dansproduktion och turné i regionen, gästande danslärare över 
Kvarken till dansskolor 
Delprojektledare för DIK: 
2004-05  Milla Simons (fi)  Jenny Lindberg (sv) 
2005-06  Milla Simons (fi) Åsa Söderberg och Christina Degerström (sv) 
 
Verksamhet 
Under rapporteringsperioden har ett antal 
seminarier hållits. Inom delprojektet Dans i 
Kvarken genomfördes ett seminarium i 
Umeå i 8-9 maj 2004 med temat 
”Erfarenheter av Interdans”. Den 23-24.10 
samma år hölls ett seminarium i Umeå kring 
temat ”Dans med funktionshinder”.  
 
Under perioderna 8-12 augusti 2005 och 3-8 
augusti 2006 hölls dansläger för såväl 
finländska som svenska danspedagoger, 
dansare och koreografer i Ilmajoki 
respektive Vilhelmina. Lägret i Finland hade 
17 deltagare, medan det i det svenska  
lägret deltog 20 personer.   
 

Deltagare i det tvärkonstnärliga lägret 
Termos 07 9-11.2 2007. 

Dansläger i Wilhelmina 2006 



 7 

Workshops 
Den 10-11.1 2004 deltog 12 av regionens dansare och danspedagoger i ett seminarium/workshop, 
som arrangerades i Vasa av Svenska yrkeshögskolan med Adam Benjamin och Tone Östern. 23-
24.10.2004 arrangerades en workshop och föreställning i Umeå, Norrlandsoperan med Stop Gap 
engelskt danskompani bestående av 4 dansare även funktionshindrade. Nomodaco-dansarna Lina 
Lundin och Jenny Lundmark från Umeå höll sammanlagt 29 timmar workshop i nutidsdans under 
perioden 18-30.9 2005. Deltagarantalet var 130 personer och workshoparna hölls i fem olika 
dansskolor i Österbotten; i Kristinestad, Seinäjoki, Karleby och i Vasa. Dessutom hölls av samma 
personer workshops för skolungdomar från hela Svenskfinland under Kulturkarnevalen i Korsholm 
och här deltog 35 personer. Danskonstnär Jenny Lundmark höll även workshops på tre orter i 
Österbotten under tiden 27.10- 3. 11. 2006. Workshoparna hölls i Karleby, Jakobstad och 
Kristinestad och totalt 93 personer från 9 olika dansgrupper deltog. 
 
 
Produktioner 
 
Produktion 1; 2004-2005  ”Classroom” 
Koreograf: Björn Säfstén   
Producent: Mia Wiik 
Dansare: Anne Melender (FI), Anna-Karin Lassander (SV), Pernilla Karlsson (SV). 
 
Premiären var på Wasa Teaters studioscen 18.9 med två kvälls- och två skolföreställningar (17.9).  
Sammanlagda antalet åskådare var 200. Inom Dans i Kvarken visades koreografin ”Classroom” 9 
gånger under vårvintern 2005 för totalt 1 443 åskådare: Karleby 13.2 - 50 åskådare; Kristinestad 
15.2 - 300 åskådare; Seinäjoki 17.2, 2 föreställningar - 300 åskådare; Skellefteå 17.2, 2 
föreställningar -154 respektive 74 åskådare; Umeå 19.3 - 80 åskådare; Umeå 21.3, 2 föreställningar 
- 255 respektive 234 åskådare.  
 
 
Produktion 2; 2005-2006 ”I say 
tomato” 
Koreograf: Björn Säfsten 
Producent: Mia Wiik 
Dansare: Sophie Augot, Jussi 
Hanhirova och Anne Melender. 
 
Produktionen ”I say tomato” 
hade premiär på Vasa Stadsteater 
28.9.2006. Produktionen hade 
tillkommit som en fortsättning på 
Kulturscens dansprojekt, där 
dansarna träffats. Produktionen 
lockade 100 åskådare.  
 
 
 
 
 
 

Produktionen ”I say tomato” med dansarna Sophie 
Augot, Jussi Hanhirova och Anne Melender.  
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4.2 Drama och bild 
 
 
4.2.1 Drama 
 
Syfte 
 
Målet med DRAMA SOM MÖTESPLATS har varit att skapa ett intresse för och ge kunskap om 
grannlandet och dess språk, samt att utbyta pedagogiska erfarenheter. Projektet strävar till att ge 
ungdomar möjlighet att få egna erfarenheter av ett samarbete med grannlandet, samt att skapa ett 
samarbetsnätverk för dramaundervisning för unga.  
 
Gästföreställningar 
 
Inom drama som mötesplats-projektet 
genomfördes två gästspel under våren 
och sommaren 2004. Den 14-16 maj 
gästspelade Teaterbiten på 
Teatermagasinets ”TeaterFest”, där 
pjäsen ”Moonfleece” visades.  Gruppen 
bestod av 12 ungdomar i åldern 12-15 
och tre ledare. Den 7-8.8 gästspelade 
Teater Foliant från Teatermagasinet på 
”Vanhan Paukun -festivaali” i Lappo. De 
spelade pjäsen Woyzek. Gruppen bestod 
av 6 ungdomar + en ledare. 
Ungdomsteatergruppen i Lappo stod här 
som värd. Teater Foliant spelade pjäsen 
även i Vasa på Teaterbiten den 8.8. 
2004. 
 
En finskspråkig teatergrupp gästade Teatermagasinets teater-festival i Umeå den 13.5.-15.5. 2005. 
Deltog gjorde 20 ungdomar och 6 vuxna. Ungdomarna spelade sin pjäs ”Lohikärmeen Tytär” 
(Drakens Dotter) två gånger – en gång för barn från Uumajan Suomalainen Kerho ( Finska klubben 
i Umeå/40 personer) och andra gången för barn och unga vid Teatermagasinet i Umeå (50 
personer). Ungdomarna från Vasa såg 3 av Teatermagasinets pjäser. Den 28-29.5.2005 besökte en 
grupp från Grott-teatern och en annan grupp från Teatermagasinet Teaterbiten i Vasa.  
Dessutom arrangerades ett internationellt teaterläger för ungdomar i Lappo i Finland den 13-17 juni 
2005. De 50 deltagarna på lägret var i åldern 12-15 år. I samband med lägret hölls flera workshops.  
 
Workshops 
 
Inom ramen för delprojektet Drama som mötesplats för unga arrangerades en workshop för 
dramapedagoger under ledning av Andy Tomlinson från Manschester. Workshopen arrangerades på 
Blå Hästen i Skellefteå 2-3.10.2004. I workshopen deltog 21 personer. 
 
I maj 2005 arrangerades en workshop för Andertorpsskolans dramagrupp och elever på Svenska 
yrkesinstitutets dramalinje. I workshopen deltog 21 personer. En ledarfortbildning, med rubriken 
”Med kroppen som verktyg och uttryck” ordnades i Umeå den 7-9.10.2005. Dramapedagoger från 
både Umeå, Skellefteå och Vasa deltog. Deltagarantalet var 21 och projektkoordinator Helge von 
Bahr från Kulturcentrum för Barn och Ungdom stod som värd för denna workshop. Den 2-4 

  Teaterbiten och Teatermagasinet i Umeå 
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december 2005 hölls en workshop för ungdomar i Skellefteå. Ledare för workshopen var 
skådespelare Micke Klingvall från Stockholm och dramainstruktör Lina Ekblad från Vasa. 
Ungdomarna kom från Teaterbiten i Vasa och Anderstorps estetiska gymnasium i Skellefteå och det 
totala deltagarantalet var 29 personer.  
 
Under år 2006 hölls en workshop den 17-19 februari i Vasa. Deltagarna var i åldern 16 år och uppåt 
och kom från Teatermagasinet i Umeå och 
Teaterbiten i Vasa. Teaterbiten var värd för 
workshopen. Det totala antalet medverkande 
var 36 stycken, varav 6 var ledare/lärare och 
30 stycken var ungdomar. Dessutom hölls en 
fortbildningsworkshop den 11-12.11.2006 i 
Umeå för teater och dramapedagoger med 
inriktning på barn och ungdomsgrupper i 
Kvarkenregionen. Ledaren för workshopen 
var Ika Nord, dramapedagog. De 
medverkande var Blå hästen, 
Anderstorpsskolan, Teaterbiten tillsammans 
med svenska yrkeshögskolan, 
Midgårdsskolan, Östra Gymnasiet och 
Grotteatern; sammanlagt 10 personer deltog. 
 
Dessutom ordnades ett dramaläger i Umeå den 16-21.6.2006. Från Umeåregionen deltog 14 
personer, från Skellefteå 10 stycken och från Vasa 12 stycken. Dessutom medverkade 4 stycken 
teaterledare, en administratör och en fritidsledare.      
 
4.2.2 Bild 
 
Syftet med BILDKONST SOM MÖTESPLATS har varit att initiera ett samarbete mellan 
bildkonststuderande och -skolor i regionen, och målet är att skapa ett intresse för och ge kunskap 
om grannlandet och dess kultur och konst. Inom ramen för projektet ordnas lärarutbyten, workshops 
och läger, under ledning av professionella konstnärer.  
 
Inom KVARKEN BILD har man strävat till att främja samverkan mellan konstnärer, att bredda 
utbudet av bildkonstutställningar i regionen och att ge insikt i grannlandets bildkonst. Projektet 
strävade också till att göra gästateljéerna i 
regionen mer kända. 
 

 
KvarkenBild 
 
Åtta konstnärer, fyra finländska och fyra 
svenska, utvaldes för att delta i 
konstnärsutbytet inom KvarkenBild hösten 
2004. De fyra konstnärerna; Mia Damberg, 
Britt Hillbom, Ingrid Ackewald och Liisa 
Malkamo träffades i Umeå 13-14.7.2004 för 
att diskutera utbytet. Tre av de fyra 
konstnärerna som skulle vistas i Alajärvi 

Teaterbiten och Teatermagasinet i Vasa 

Utställning på Nelimarkkamuséet i Alajärvi 
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dvs. Keijo Nevaranta, Risto Jalonen och Kent Gustafsson träffades i Umeå 23-24.7 2004. Hans 
Arwidsson hade inte möjlighet att delta i mötet.  
 
Två konstnärsvistelseperioder genomfördes under hösten 2004. På Nelimarkkamuseets gästatelje 
vistades konstnärerna Risto Jalonen från Vasa, Keijo Nevaranta från Kristinestad och Hans 
Arwidsson från Holmsund under två veckors tid. Konstnärsvistelserna ägde rum 20.9-3.10. Efter 
vistelsen arrangerades en bildkonstutställning på Nelimarkka-museet under oktober månad. På 
Ricklundgården vistades konstnärerna Liisa Malkamo från Seinäjoki och Britt-Lis Lindqvist från 
Umeå. 
 
Inom ramen för konstnärsutbytet ordnades dessutom tre konstnärsvistelser under hösten 2005. En 
av dessa hölls på Nelimarkka Muséet i Österbotten den 5-19.9.2005. Konstnärerna som deltog i 
detta var Liisa Malkamo (Seinäjoki), Mia Damberg (Vasa) och Britt Hillbom (Umeå). Som resultat 
av konstnärsutbytet ordnades utställningen ”Som vi ser det” på Nelimarkkamuséet i Alajärvi, Södra 
Österbotten under perioden 27.11.2005-5.1.2006. Utställningen drog 100 åskådare. En motsvarande 
konstnärsvistelse hölls på Ricklundgården i Saxnäs, den 5-19.9.2005 för konstnärerna Sol Morén 
(Umeå), Jonas Holmberg (Umeå), Eeva-Lotta Niemi (Karleby) och Lauri Wuolio ( Karleby). Tredje 
konstnärsvistelse arrangerades 8-21.8 på Stundars i Solf för konstnärerna Karin Laaja (Umeå) och 
Brit-Lis Lindqvist (Skellefteå), med en efterföljande utställning på Stundars.  
 
Inom delprojektet Bild för professionella utövare arrangerades en konstutställning på Villa Sveden i 
Jakobstad under perioden 1.8-3.9.2006. Konstnärerna Risto Jalonen, Hans Arwidsson och Keijo 
Nevaranta var upphovsmän till konstverken som ställdes ut. En konstträff arrangerades dessutom i 
Vasa den 10- 13.8.2006 i samband med Vasa stads 400-års jubileum.  
 
Dessutom ordnades under Konstens Natt den 10.8.2006 en utställning i affären Kapp Ahls 
skyltfönster, samt inne i affären och i Andelsbankens skyltfönster vid nedre torget i Vasa. 
Konstnärerna Tina Lindgren, Mattias Olofsson och Maria Sundström från Sverige och Mattias 

Löfqvist, Tiina Laaksonen och 
Annika Bergvik-Forsander deltog 
och utställningarna hade cirka 3000 
åskådare.  
 
Under perioden 5.12.2006-5.1.2007 
hölls utställningen ”Hide and Seek” 
på Nelimarkkamuseet i Alajärvi. 
Konstnärerna Sol Morén, Jonas 
Holmström, Eeva-Lotta Niemi och 
Lauri Wuolio deltog i utställningen 
och cirka 50 personer besökte 
utställningen. 
 

 
 
Bildkonst som mötesplats 
 
Inom bildkonst som mötesplats -projektet deltog bildkonstklasser från Vasa övningsskola, 
Anderstorpsskolan från Skellefteå och Midgårdsskolan i Umeå i en gemensam presentationsdag på 
Midgårdsskolan i Umeå 14.5.2004. Här deltog 45 personer. Dessutom arrangerades en 
sammankomst i Vasa 5-6 oktober 2004 för att utbyta ideér och, komma igång med projektet. 

Konstutställning under Konstens Natt  i Vasa 10.8.2006 
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Sammanlagt 36 elever och fem lärare från Skellefteå, Umeå, Nykarleby och Vasa var med på den 
träffen. Samma grupp sammankom 16-18.11.2004 i Skellefteå. En workshop arrangerades 29.11-
3.12.2004 på Edelviks folkhögskola där även studeranden från Kauhajoen evankelinen opisto 
deltog. Det totala antalet deltagare var 13 elever. 
 
En sammankomst arrangerades samt en gemensam utställning, ”LIV”, i Nykarleby 9-10.3.2005. I 
sammankomsten deltog 37 elever och 8 lärare. Vecka 40 hösten 2005 ordnades inom projektet 
dessutom en workshop i Umeå. Deltagarna från Midgårdskolan, Umeå, Anderstorpsskolan, 
Skellefteå, Vasa Övningskola, Vasa och Svenska Yrkesinstitutet i Nykarleby var totalt 89 stycken. 
Denna workshop hölls under ledning av konstnären Lars Persson. I Vasa ordnades även en 
workshop, ledd av konstnären Annika Bergvik-Forsander vecka 48 Deltagarna var här totalt 83 
stycken.  
 
13-15.3.2006 ordnades en workshop i Skellefteå där elever från Anderstorpskolan (Skellefteå), 
Midgårdsskolan (Umeå), Konsthögskolan (Nykarleby) och Vasa Övningsskola deltog. Det 
sammanlagda deltagarantalet var 88 personer. Inom delprojektet bild för ungdomar hölls ett 
utvärderingsmöte för lärarna från de skolor som deltagit i projektet i Vasa den 13.9.2006.  

 

4.3  Musik 
 
Syfte 
 
 KVARKEN BIG BAND är en professionell musikgrupp med 18 musiker från både svenska och 
finska sidan. Projektet har haft som mål att ge regionens musiker möjlighet att spela i big band och 
att bredda utbudet av Big Band musik i regionen.  
 
KVARKEN MUSIK strävade till att bredda musiksamarbetet mellan musikinstituten i regionen 
och inkluderade alla musikstilar från jazz till folkmusik. Projektet tog till vara erfarenheter och 
resurser som finns i regionen samt gav ungdomar möjlighet att delta i musikaliska övningar 
tillsammans med ungdomar från grannlandet. Inom ramen för projektet arrangerades workshops, 
seminarier och läger. I detta delprojekt fungerade även Kvarken Ungdoms Big Band (KUBB) i 
vilket spelade 22 ungdomar. 
 
Kvarken Big Band 
 
Kvarken Big Band genomförde en 
repetitionsperiod av produktionen 
Scandinavian Soul 8-12 juni 2004. 
Solisterna Mikael Svarvar (FI) och 
Malin Jonsson (SV), kapellmästare 
Hasse Hjortek (SV) och Ralf Nykvist 
(FI) gav 4 konserter, två i Vasa, en i 
Jakobstad och en i Seinäjoki 11-
13.6.2004 med totalt ca 300 åhörare. 
Under hösten 2004 arrangerades en turné 
och konsertturné 21-28.11.2004 i 
Västerbotten (Åsele, Lycksele, 
Robertsfors, Umeå, Vilhelmina och 
Storuman) med totalt 709 åhörare. Kvarken Big Band med solist Malin Jonsson, Konstens 

natt i Vasa 2006 
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I februari 2005 ordnades en gemensam repetitionsperiod med världsmusikgruppen Gjallarhorn och 
en konsert arrangerades i samband med Internationella Folkmusikfestivalen i Umeå i 25-27.2.2005 
med totalt 90 åhörare. Dessutom hölls den 30.6. 2005 en konsert i Akademisalen i samarbete med 
Kvarken Big Band och Gjallarhorn som drog 300 åhörare. Det hölls en kurs i folkmusik i Kaustby 
den 8-12.7.2005, där 20 personer deltog.  I samband med Jakobs Dagarna 22.7.2005 uppträdde 
Kvarken Big Band och Gjallarhorn inför 4.000 åhörare.  
 
I januari 2006 hölls ett övningstillfälle för 18 deltagare, som resulterade i en konsert i Vasa och en 
annan i Seinäjoki. Konserten i Vasa besöktes av 100 åhörare och konserten i Seinäjoki av 86 
åhörare. Under Konstens natt 10.8 uppträdde Kvarken Big Band på Vasa torg med produktionen 
History of Soul med Malin Jonsson som solist. Detta lockade 3000 åskådare. 
 
Musikerna i Kvarken Big Band: 
 
Kapellmästare  
Ralf Nyqvist 
Trumpet 
Stig Andersson (se) 
Samppa Leino (fin) 
Tobias Udd (fin) 
Per Wretling (se)  
Trombon 
Martin Ehnroth (fin) 
Gustav Johansson (se) 
Jari Jokinen (fin) 
Sara Olivecrona (se)  
Saxofon 
Petteri Hietamäki (fin) 
Petri Kivimäki (se) 
Peter Nordwall (se) 
Olle Nigeus (fin) 
   
Staffan Öberg (se) 
 
Komp 
Stefan Brokvist, trummor (fin) 
Mathias Sandberg, gitarr (fin) 
Janne Östlund, bas (se) 
 
Ralf Nyqvist, piano (fin) 
 
 
Kvarken Musik 
 
Följande skolor deltog i Kvarken Musik: Kuula Opisto (Vasa), Svenska Yrkesinstitutet (Jakobstad), 
Kokkolan estraditaiteenkoulu (Karleby), Keski-Pohjanmaan konservatorio (Karleby), Lappfjärds 
Folkhögskola (Lappfjärd), Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto (Seinäjoki), Midgårdsskolan (Umeå), 
Skellefteå musikskola (Skellefteå), Anderstorpskolan (Skellefteå), Skellefteå Musikcollege 
(Skellefteå), Nolaskolan (Örnsköldsvik), Strömbäck folkhögskola (Umeå). 

Kvarken Big Band  
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 Workshops 
 
Inom KvarkenMusik arrangerades två workshopsturneer under hösten 2004; Staffan Öberg Septett 
workshop leddes av Staffan Öberg, Thomas Olsson, Sten Öberg, Lars-Göran Ulander, Mikael 
Elofsson, Per Wretling, samt av Sune Wiklund. Denna arrangerades i Finland 23.9. i Karleby och 
24.9 i Lappfjärd, samt i Sverige 27.10. i Umeå och 12.12 i Åsele. I workshopen deltog totalt 120 
personer. I den andra workshopen om ljudteknik, som hölls samtidigt som den förstnämnda, deltog 
totalt 147 personer och här fungerade David Nestander från Umeå Universitet som ledare. 
 
Dessutom arrangerades en workshopsturné/skolkonsertturné, en folkmusikkurs och en lärarträff 
under våren 2005. Folkmusikworkshopen genomfördes under ledning av gruppen ”Folkmusik för 
alla” under perioden 21-24.2.2005 i Sursik skola, Jakobstad, Musikhuset, Jakobstad, Länsipuiston 
Koulu, Kaustby, Kansantaiteen keskus, Kaustby, ”Jam-session” Pelimannitalo, Kaustby, Kiviniityn 
Ylä-aste, Kronoby högstadium och After Eight, Jakobstad. 
 
Folkmusikkursen arrangerades på Midgårdsskolan i samarbete med Umeå Folkmusik festival 24.2. 
Kursens syfte var samtidigt att marknadsföra de kurser som anordnas på sommaren. Ca 50 personer 
deltog i kursen. Som lärare fungerade Mauno Järvelä, Esko Järvelä, Anni Järvelä från Finland samt 
Lena Sparresätter, Agnetha Högstadius och Torbjörn Sundlöf från Sverige. En del av kursens 
deltagare och lärare uppträdde på Umeå Folkmusikfestival, de framförde material som förberetts 
under kursen. Framförandet var på Bud Freja (Umeå Folkets Hus) lördag 25.2.2005 Konserten hade 
en publik på ca 250-300 personer. 
 
Inom Kvarken Musik arrangerades skolkonsert och workshop 6-7.9.2005 i Skellefteå och Umeå 
under ledning av Lina Nyberg (Sverige) och Platypus Ensemble alias Sid Hille, Manuel Dunkel, 
Ari-Pekka Anttila, Teppo Mäkynen (Finland).  Deltagarantalet i Skellefteå skolkonsert var 38. 
Deltagarantalet i workshopen som hölls i Umeå var 65.  Träff mellan skolor i samband med 
Jazzfestivalen och Midgårdsskolan hölls 27.10-30.10. Där hölls olika workshops och deltagarantalet 
var sammanlagt 548 personer. Den 26.11 arrangerades workshop i Åsele i Folkets Huset i samband 
med Vuxenskolan, deltagarantalet var 12. Två workshops hölls i Umeå den 18-19.5.2006 i 
Seinäjoki och en kurs med temat storbandsmusik 11-15.6.2006 Kursen hölls i samband med 
Rytminstitutet och Södra Österbottens Musikinstitut och 50 personer deltog. 
 
27.9.2006 hölls workshops i History of Soul med 60 deltagare och konsert med 7 musiker och 182 
åskådare på Midgårdsskolan i Umeå. I samarbete med Lycksele Musik och Teaterförening hölls 2 
workshops 28.9.2006 En för 14 musiklärare och en för 263 elever och en konsert på kvällen med 7 
musiker och 90 gäster. Den 29.9.2006 hölls workshop med 73 deltagare tillsammans med Dorotea 
Musik och Teaterförening. På Åsele Folkets hus gavs en konsert med 7 musiker inför 95 gäster på 
kvällen den 29.9.2006. I Wilhelmina gavs det en konsert den 30.9.2006 med 7 musiker och 110 
gäster, i samarbete med Wilhelmina Musik och Teaterförening.  
I samband med Umeå Jazzfestival 25-29.10.2006 hölls övningar för 24 ungdomar i  KUBB det 
hölls också 6 workshops för sammanlagt 124 deltagare. 
 
Kvarken Ungdoms Big Band 
 
För Kvarken Ungdoms Big Band arrangerades under perioden 28–31.10.2004 en repetitionsperiod 
och en konsert (30.10) i Umeå. 36 ungdomar deltog i repetitionerna och de uppträdde inför ca 230 
personer. Ett musikläger arrangerades på Villa Elba i Karleby 1-7.8.2004. I lägret deltog Kvarken 
Ungdoms Big Band och enskilda ungdomar, totalt 27 personer. Manuel Dunkel, Mika Mylläri och 
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Patrik Lax fungerade som lärare. Petri Kivimäki och Alf Mylläri fungerade som lägerledare. Efter 
lägret arrangerades en konsert i Karleby med ca 80 åhörare.  
 
1-4.12.2005 arrangerades en workshop och en konsert i Karleby för Kvarken Ungdoms BigBand.  
 
Under Umeå Jazzfestival hösten 2006 uppträdde också KUBBs 24 mannaband inför 700 gäster på 
Umeå Folkets hus. Den 30.11.2006 gav K.U.B.B. dessutom en konsert i Umeå inför 167 gäster.  
 
KUBB medlemmarna deltog i det tvärkonstnärliga lägret Termos 07 9-11.2.2007 i Umeå.  
 
Musikerna i Kvarken Ungdoms Big Band: 
 
K.U.B.B. bestod under rapportperioden 
av 22 unga musiker mellan 17 och 25 år 
från Sverige och Finland:  
 
Sax 
Asax. Lauri Asu, Seinäjoki/Fin 
Asax. Karoliina Rantalainen, 
Seinäjoki/Fin 
Tsax. Tuomas Hannuksela, Ilmajoki/Fin 
Tsax. Pekka seppänen, Fin 
Barsax. Petter Fransson, Umeå/Sve 
 
Trombon 
Sara Olivecrona, Umeå/Sve 
Janek Oksanen, Vasa/Fin 
Ulla Ahonen, Vaasa/Fin 
Emilia Puutio, Kokkola/Fin 
 
Trumpet 
Jussi Toivonen, Ilmajoki/Fin 
Jaakko Hannuksela, Ilmajoki/Fin 
 
Mirjam Pettersson, Lappfjärd/Fin 
Frida Danielsson, Umeå/Sve 
Erik Samuelsson, Umeå/Sve 
 
Piano 
Daniela Kelling, Jakobstad/Fin 
Fredrik Brändström, Umeå/Sve 
 

 

 
 
 
Gitarr 
Patrick Öström, Jakobstad/Fin 
Joakim Wiklund, Skellefteå/Sve 
 
Bas 
Roger Bäck, Jakobstad/Fin 
Jonas Lindberg, Skellefteå/Sve 
 
Trummor 
Christoffer Lindberg, Skellefteå/Sve 
 
Voc. 
Anni Teerikangas, Karleby/Fin  

 
4.4 Övrig verksamhet 
 
Inom projektet Grannlandet i skolan hölls den 1-6 juni 2005 ett skolgruppsplaneringsmöte, med 
deltagare från Skellefteå och Nykarleby. Här deltog 5 deltagare. 
 
En kulturkonferens hölls i Karleby den 2-3 juni 2005 med temat ”Konkurrensen om vår tid”. På 
konferensen diskuterades Kvarkenregionens möjligheter och aktiviteter i fråga om turistiska och 

Kvarken Ungdoms Big Band 
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kulturella upplevelser. Kommuner, regionala organ, näringsliv, organisationer och föreningar 
samlades i Karleby för att skapa och förstärka nätverk och relationer inom Kvarkenregionen. 
Konferensen hade även som syfte att uppmuntra och inspirera till nya samaktiviteter inom bland 
annat näringsliv, turism och kultur. Totalt deltog 200 personer i konferensen. 
 
En projektledardag arrangerades i Umeå den 6.10.2005 för att dryfta gemensamma frågor i 
anslutning till projektledningen av de olika delprojekten. För den kommande tidsperioden 2007- 
2013 diskuterades vilken form innehållet i verksamheten bör ha och konstaterades att det inom vissa 
av de pågående projekten först nu har börjat etableras en sorts balans och form – och att 
erfarenheten från projekten kan följa med in i nya liknande projekt. En naturlig kontinuitet bör 
finnas för vissa delar, medan andra delar kan anses avslutade. Vidare konstaterades att 
verksamheten för den kommande perioden 2007-2013 även bör innehålla nya element, förslagsvis 
”slöjd och hantverk” och ”kultur och hälsa”. Stor tyngdpunkt har tidigare lagts på barn och ungdom, 
vilket är naturligt och bör fortgå, men i den kommande planeringen kunde eventuellt även andra 
grupper, till exempel äldre generationer beaktas i större utsträckning än tidigare. 10 personer från 
både Sverige och Finland deltog i projektledardagen.  
 
Projektet ordnade en kulturkonferens i Vasa 2-3 maj 2006. Konferensens syfte var att diskutera 
kultursamarbetets framtid i Kvarkenområdet. Till kulturkonferensen hade kulturutövare och –
tjänstemän från hela Kvarkenområdet inbjudits. Ett fyrtiotal personer från kultursektorn, tjänstemän 
och konstutövare, deltog i den två dagar långa konferensen. 
 
Den 6 september 2006 ordnades ett delprojektledarmöte i Vasa. Samtliga åtta delprojektledare i 
projektet deltog i mötet. Dessutom ordnades ett delprojektledarmöte i Umeå 10.11.2006 på 
Norrlandsoperan för att planera det tvärkonstnärliga lägret Termos. I mötet deltog åtta deltagare. 
 
Den 9-11.2.2007 arrangerades ett tvärkonstnärligt läger för ungdomar mellan 13 och 18 år, Termos 
07, på Midgårdsskolan i Umeå. Detta var ett avslutningsprojekt för delprojekten Bildkonst, 
KvarkenMusik och Drama för unga, samt för Dans i Kvarken. Delprojektledarnas för Termos 07 
var Christina Degerström (sv dans), Richard Eklund (sv drama), Petri Kivimäki (fi+sv musik), 
Milla Simons (fi dans), Rebecca Simons (fi+sv bild), Riikka Suomalainen (fi drama). 
Deltagarantalet nådde upp till 120 ungdomar och 20 vuxna. 
 

 
 
 

Det tvärkonstnärliga lägret Termos 07 
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Det tvärkonstnärliga lägret Termos 07 
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5 RESULTAT 
 
5.1 Verksamhetsformer åren 2004-2007 
 
Till programmet hör landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, 
Västerbottens län samt Örnsköldsviks kommun. 
 
Programmet har strävat efter en så stor geografisk spridning som möjligt. Enligt den kartläggning 
över projektets geografiska spridning som gjorts i samband med denna rapport, har verksamheten 
ägt rum på följande orter. 
 
Som verksamhetsformer räknas följande aktiviteter: 
 

§ Uppvisning 
§ Konsert 
§ Workshop 
§ Utbildningstillfälle 
§ Seminarium 
§ Audition 
§ Fortbildningstillfälle 
§ Utställning 
§ Skolbesök 
  
 

 
Geografisk spridning  
 
Nedan följer en uppräkning över orter som olika projektaktiviteter har ordnats. 
 
Finländska orter:   Svenska orter: 
 
Alajärvi  (5 aktiviteter)  Umeå  (33 aktiviteter) 
Karleby  (7 aktiviteter)  Örnsköldsvik (2 aktiviteter) 
Lappo  (2 aktiviteter)  Skellefteå  (10 aktiviteter) 
Seinäjoki  (7 aktiviteter)  Åsele  (4 aktiviteter) 
Lappfjärd  (1 aktivitet)   Lycksele  (1 aktivitet) 
Kaustby  (4 aktiviteter)  Robertsfors  (1 aktivitet) 
Ilmajoki  (1 aktivitet)   Vilhelmina  (2 aktiviteter) 
Jakobstad  (7 aktiviteter)  Storuman  (1 aktivitet) 
Vasa  (24 aktiviteter) 
Nykarleby  (2 aktiviteter) 
Kronoby  (1 aktivitet) 
Kristinestad  (2 aktiviteter) 

Vissa av verksamhetsformerna var till sin karaktär sådana att de kommer hela regionen till godo. 
Musiker från hela regionen har haft möjlighet att delta i Kvarken Big Bands och Ungdoms Big 
Bands verksamhet. Det samma gäller även delprojektet Dans i Kvarken, där deltagarna har 
representerat olika delar av regionen, samt det tvärkonstnärliga lägret Termos 07, där ungdomar 
från hela regionen gavs möjlighet att delta.  
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5.2 De uppnådda målen 2004-2007 enligt indikatorer 
 
Kvantitativa indikatorer - Åtgärdsspecifika indikatorer 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Totalt  Publik   15 913 
 Antal aktiviteter  140 
 Medverkande ungdomar 1 946 
 Medverkande 3 076 
 
Resultat i jämförelse med uppsatta mål (mål/resultat): 
 
Åtgärdsspecifika indikatorer: 
Antal nätverk: 20/över 20 
Antal aktörer i nätverk: 500/3076 
Antal aktiviteter: 115/140 
Antal åskådare: 1500-2000/15913 
Antal deltagande ungdomar: 500/1946 
 
 
 
 
 
 

 Antal 
publik/ 
deltagare 

Antal 
aktiviteter 

Antal 
ungdomar 

Antal nya 
arbets-
platser 

Regional 
spridning 

Kvarken bild 
 

3155 / 35 
 

14 
 
- 

  
8 orter 

Bildkonst som 
mötesplats 

 
0 /450 

 
10 

 
367 

  
6 orter 

K.U.B.B. 
 

1587 /957 
 

 
20 

 
957 

 
 
 

 
8 orter 

Kvarken Big 
Band 

 
8967 /840 

 

 
40 

 
263 

  
7 orter 

Kulturkonferens 
+ Termos 

 
271 + 140 

 
6 

 
120 

 
 
 

 
3 orter 

Dans i kvarken 
 

1843 / 342 
 

32 
 

35 
  

8 orter 
 
Drama som 
mötesplats 

 

 
90 / 312 

 
18 

 
204 

 
 

 
5 orter 
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Kvalitativa indikatorer - Generella indikatorer 
 
Nytt gränsregionalt samarbete / kulturutbyte mellan länderna 

 
 
Generella indikatorer: 
Nya arbetstillfällen: 2 kvinnor, 2 män / 2 kvinnor, 2 män  
Bevarade arbetstillfällen: 8 kvinnor, 5 män / 8 kvinnor, 5 män   
 
 
6 INFORMATION 
 
Man har informerat om projektet Kulturscen Kvarken genom hemsidan som uppdaterades 
regelbundet, genom att muntligt informera alla medverkanden om projektet, genom tidningsartiklar, 
inbjudningskort och broschyrer. Inom Kulturscen projektet gjordes 2 broschyrer (kulturscen och 
bildkonst). Exemplaren finns i delrapporterna på Kvarkenrådets kanslier i Vasa och Umeå. 
 
Projektets målgrupper och allmänheten har informerats om projektet och dess verksamhet i främsta 
hand genom projektets hemsida som uppdaterats regelbundet. Man har också informerat om 
projektet via Kvarkenrådets hemsida, via utskick till kulturinstitutioner, konstnärsföreningar och 
skolor, via information till pressen i samband med olika arrangemang, via de nordiska 
informationskontorens infoblad, via Pohjola-Nordens medlemstidning, via Föreningen Nordens 
medlemstidning och via Kvarkenbulletinen. 
 
Under projekttiden har projektet uppmärksammats i 9 olika tidningar (2 svenska, 4 finska och 3 
finlandssvenska) enligt följande: 
 
 
Dans i Kvarken - 15 artiklar 
Drama - 9 artiklar 
Bildkonst som mötesplats - 5 artiklar 
KvarkenBild - 16 artiklar 
Kvarken Big Band - 10 artiklar 

 Nytt 
samarbete 

Antalet nya 
arbetsplatser 

Nya 
kunskaper 

Utökat 
kulturutbud 

Utökad möjlighet 
till delaktighet 

Kvarken bild Ja Positiv 
inverkan 

Ja Utställningar Ja 

Bildkonst som 
mötesplats 

Ja Nej Ja Utställningar Ja 

K.U.B.B. Ja 
 

Ja Ja Konserter Ja 

Kvarken Big 
Band 

Ja Ja Ja Konserter Ja 

Kulturkonferens 
+ Termos 

Ja Positiv 
inverkan 

Ja Konferens, 
läger 

Ja 

Dans i Kvarken Ja 
 

Ja Ja Föreställningar Ja 

Drama som 
mötesplats 

Ja Nej Ja Gästspel Ja 
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Kvarken Ungdoms Big Band -5 artiklar 
Övrig verksamhet - 11 artiklar 
Totalt: 71 artiklar 
 
Projektet uppmärksammades även i radio och tv. 
 
Broschyrerna och artiklarna finns till påseende i rapportmapparna som förvaras i Kvarkenrådets 
kansli i Umeå och Vasa. 
 
 
7 DISKUSSION 
 
Under åren 2004-2007 har det samarbete som inleddes åren 2000-2003 koncentrerats och 
fördjupats. Det nätverk som byggdes upp under den första delen av projektet har förstärkts och 
utökats och lett till nya initiativ i regionen. 
 
Kulturscen Kvarken har varit ett projekt som berört väldigt många människor. Professionella 
konstnärer, ungdomar, tjänstemän inom kultursektorn, och den breda allmänheten i form av publik, 
har varit en del av projektet och bidragit till dess lyckade genomförande.  
 
De professionella konstutövare som deltagit i delprojekten Dans i Kvarken, Bildkonst och Kvarken 
Musik har utvecklats både konstnärlig och kulturellt och har fått nya kontakter och ny inspiration. 
De har också getts tillfälle att visa upp sin konst på nya arenor i grannlandet vilket i flera fall har lett 
till nya arbetstillfällen utanför projektet.  
 
Genom delprojekten Drama som mötesplats för unga, Bildkonst som mötesplats för unga och 
Kvarken Musik har kring 2000 ungdomar deltagit i den gränsregionala kulturverksamheten. 
Ungdomarna har förutom ökade kunskaper inom drama, bildkonst och musik fått ökad kunskap om 
sitt grannland, bättre språkkunskaper, nya vänner och minnesvärda upplevelser. 
 
Genom den kulturkonferens som ordnades inom projektet i maj 2006 gavs konstutövare och 
tjänstemän på båda sidor om Kvarken möjlighet träffas och diskutera framtida samarbetsprojekt, 
och grunden lades för fortsatt kultursamarbete efter projektets avslutade.  
 
Förutom deltagarna har även allmänheten berörts. Projektet har under tiden 2004-2007 kunnat 
erbjuda högklassiga kulturupplevelser åt över 15 000 åskådare på båda sidorna om Kvarken.  
 
Projektet har också haft en god geografisk spridning. Någon form av aktivitet, utställning, konsert, 
läger etc. har ordnats på nästan 30 olika orter i Kvarkenregionen. Dessutom har professionella 
konstnärer och ungdomar från hela regionen erbjudits möjlighet att delta i projektaktiviteterna.  
 
De problem som förekommit inom projektet har främst varit av praktisk natur. Vissa aktiviteter var 
man tvungen att flytta på grund av oregelbundenheter i färjans tidtabell. En del språkproblem 
förekom också bland de deltagande ungdomarna, men det blev bättre efterhand. Generellt kan man 
säga att de delprojekt som hade egna delprojektledare, såsom dans och musik, fungerade smidigast.  
Projektadministrationen har skötts av Kvarkenrådets sekretariat och verksamhetsledarna för de 
Nordiska informationskontoren i Vasa och Umeå har skött projektledningen. 
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Projektet var aningen trögt i starten, men efterhand kom verksamheten igång i enlighet med de 
uppgjorda planerna. Projektet avslutades storslaget med det tvärkonstnärliga lägret Termos 07 i 
Umeå, där över 120 ungdomar hade möjlighet att träffas och utöva olika konstformer. 
 
De ungdomsgrupper, lärare och konstnärer som deltagit i projektet har överlag varit nöjda och det 
finns många idéer för framtida projekt. De nätverk och kontakter som skapats genom projektet 
försvinner inte när projektet avslutats. Alla deltagandes förhoppning är att det gränsöverskridande 
samarbetet fortsätter inom nya projekt och nya aktiviteter.  
 
 
 
8 EKONOMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


