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Välkommen ombord på Fallåker!

Lähiseudun Asiakaslehti
KUNDTIDNING FÖR HAGALUNDSREGIONEN

Musik av
Cole Porter
Regi
Oskar Silén
PREMIÄR
Fr 16.11 kl. 19
Sö
Sö
Sö
Sö

18.11
25.11
2.12
16.12

kl. 16
kl. 16
kl. 16
kl. 16

Biljetter
tfn 098845611
vard. kl. 8–12
www.fallaker.fi/

fallaker.uf@kolumbus.fi

– Fallåkers 40:nde år av oavbruten och aktiv teater går vidare med sång och skratt! Vi bjuder
på musikalklassikern ”Anything Goes”, som på Fallåker går
under namnet ”Stig Ombord”.
Det utlovas musikaliska örhängen av Cole Porter samt komisk
intrig signerad P.G. Wodehouse
och Guy Bolton. Hemliga förälskelser, gangstrar och förväxlingar gör skeppet S.S. Americans resa mellan New York och
London till en glad och under-

hållande upplevelse. Stig ombord! Vi önskar er en trevlig
resa!
Musikal av Guy Bolton och
P.G. Wodehouse
Musik och sångtexter
Cole Porter
Regi Oskar Silén
Koreografi Jari Saarelainen
Musik arr. Mika Siekkinen
Premiär 16.11.2012 kl 19.00.
Följande föreställningar: Sö

18.11, kl. 16, Sö 25.11, kl. 16, Sö
2.12, kl. 16, Sö 16.12, kl. 16. Lö,
5.1.2013. kl. 16, Sö 6.01, kl. 16, Lö
12.01, kl. 16, Sö 13.01, kl. 16, Lö
26.01, kl. 16,  Sö 27.01, kl. 16. Föreställningarna fortsätter t.o.m.
sö 24.3, kl. 16. (Rätt till ändring
förbehålls). Se ytterligare information och datum: www.fallaker.fi.
Teaterbiljetter
Inge Åkerlund
tfn (09) 884 5611
Vardagar kl. 8.00–12.00.

Hemliga förälskelser, gangstrar och förväxlingar gör skeppet S.S. Americans resa mellan New York och London till en glad och underhållande upplevelse. Fallåker bjuder på musikalklassikern «Anything Goes», som på
Fallåker går under namnet ”Stig Ombord”. Vi önskar er en trevlig resa!
Mera information: www.fallaker.fi.

Ida Rekonen, Esbo Lucia 2012
Ida Rekonen, 19 år, från Träskända i Esbo är årets Esbo Lucia. Hon
har, liksom sina företrädare, utsetts till uppdraget av styrelsen
för Esbobygdens ungdomsförbund. Ida studerar idag företagsekonomi vid Arcada i Helsingfors. Hon har sedan år 2000
varit elev för violinläraren Alexander Kulikov vid Musikinstitutet Kungsvägen, hon har sjungit i MIK:s olika körer och under
de senaste fem åren har hon ta-

Vår 33:e
Esbo Lucia

Ida
Rekonen

git lektioner i solosång för Tanja
Kauppinen–Savijoki.
Under åren har Ida vid sidan av skolan jobbat som ledare
på församlingens skriftskolläger,
hon har rensat ogräs på Överby
trädgårdsskolor och för närvarande extraknäcker hon på en pizzeria i Helsingfors. Men nu blir det
snart några veckors paus i den
serveringen – nu får Ida i stället
fullt ut satsa på att uppträda, träffa människor i många olika sammanhang och till dem alla komma med julens, glädjens och förväntningarnas budskap.
– Jag väntar så på att luciasäsongen skall börja, säger Ida
med strålande glada ögon.

Esbo Lucia i 33 år

kröns på familjefesten

sö 9.12.2012
kl. 16–18
i Lagstads skola
Esbogatan 7
Esbo centrum

Ida Rekonen – Esbo Lucia 2012

Värme, gemenskap, sång och musik!
Benny Törnroos & Kaarle Mannila,
MGP-finalister, musiklekbarn med Kerstin Borg
samt elever från Musikinstitutet Kungsvägen
& hela musikfamiljen Almark-Mannila!
Esbo stads bildningsdirektör
Sampo Suihko kröner årets Esbo Lucia.
Arrangörer: EBUF och Esbo Västra Uf
Gratis inträde! Frivillig avgift för pausserveringen
som går till EBUF:s Esbo Lucia-insamling 2012.

Esbos 33:e Lucia, Ida Rekonen,
kröns till sitt värv av Esbo stads
bildningsdirektör Sampo Suihko
söndag 9 december under den traditionella familjefest som börjar
kl. 16, i år i Lagstads skola, Esbogatan 7 i Esbo centrum. Valet av Esbo Lucia förrättas årligen av styrelsen för Esbobygdens
ungdomsförbund.
Kröningsfesten för Esbo Lucia
har traditionellt karaktären av familjefest och för arrangemangen i år svarar EBUF tillsammans
med medlemsföreningen Esbo
Västra Uf från Köklax. Årets kröningfest blir mycket musikbetonad – och det är också meningen att publiken skall ha en aktiv
roll och få sjunga med av hjärtans
lust. I programmet medverkar
i år Benny Törnroos och Kaarle Mannila, musiklekbarn med
sin lärare Kerstin Borg samt elever från Musikinstitutet Kungsvägen, några deltagare från Finlands Svenska Ungdomsförbunds MGP-tävling samt hela
den spelande och sjungande familjen Almark-Mannila.

Esbo Lucia med tärnor 2011 på väg till veteranernas julsamling i Esbo domkyrkas församlingsgård.
Inträdet till festen är fritt, men
för paustrakteringen uppbärs en
frivillig avgift. Kaffekassan utgör
grundplåten för den årliga luciainsamlingen i Esbo som alltid går
till förmån för något socialt ändamål. Vart pengarna i år skall
gå besluter EBUF:s styrelse om
den 22 november. År 2011 gick
intäkterna från luciainsamlingen
till Sjukhusclownernas verksamhet i huvudstadsregionen. Under
festen arrangeras också ett lotteri för att till en del täcka de kostnader som luciasäsongen medför
för arrangören EBUF.
Den flicka som utses till hedersuppdraget att fungera som
Esbo Lucia har under åren alltid
varit elev vid EBUF:s eget musikinstitut, Musikinstitutet Kungsvägen. Med den bakgrunden har
man kunnat garantera att Esbo
Lucia har en gedigen musikalisk

kunskap. Hon har därmed också
erfarenhet av att uppträda och att
möta människor i livets olika skeden. Likaså har hon ett stort stöd
av flickorna i sitt följe, som alla
sjunger eller sjungit i MIK:s olika
körer eller som tar lektioner i solosång eller pop- och rock.
Om ett par veckor kan Esbo Lucia 2011 Aurora Djupsjöbacka, så som traditionen bjuder, överlämna värvet till sin efterföljare och hjälpa bildningsdirektör Sampo Suihko att lägga EBUF:s kröningssmycke, Snöflingan, kring Ida Rekonen hals.
Detta smycke bärs enbart under
luciaperioden. Varje Esbo Lucia
avtackas på efterföljande vårmöte
med ett smycke, som väljs för att
passa var och ens person.
Esbo Lucia och hennes tärnor
gör under årets 12 dagar långa luciasäsong ca 30 besök på service-

hus, daghem, sjukhus och åldringshem, bl.a. Jorvs sjukhus, servicehuset i Esbo centrum, Tunaberg, Tunahem, Tunaro och Caremahemmet samt det nya servicehuset i Kökax. Lucia besöker också handikappade, pensionärs-,
församlings- och veteranjulfester. Luciamorgonen den 13 december inleds traditionellt kl.
7 på Aurorahemmet med ett två
timmar långt besök.
Esbo Lucia medverkar traditionellt vid Musikinstitutet
Kungsvägens julkonsert, som
i år hålls i Esbo domkyrka lördag 15.12 kl. 16 samt vid Manskören Manifestums julkonsert
samma kväll i Olars kyrka kl. 19
och vid pensionärskören Furornas julkonsert i Olars kyrka onsdag 19.12 kl. 18.30.
Text och foto: Iwe Ekström

på Tunaberg servicehus

Framnäsängen 4, 02230 Esbo, tel: 050-520 2700

Torsdagen 29.11.2012 kl. 14.30–17.00
Bakverk, senap, potatisgröt, julpynt, lotteri och
försäljning av smycken från Peru samt
Aloe Vera produkter m.m
Kaffe och jultårta á 3 € el. Glögg och pepparkaka á 2 €.
Välkomna med i vår trevliga gemenskap!
Arrangör: Kontaktlänken på Tunaberg

JOULUMYYJÄISET JA YHTEISLAULUA
Tunabergin palvelutalossa

Etuniemenniitty 4, 02230 Espoo puh: 050-520 2700

Torstaina 29.11. 2011 klo 14.30–17.00
Myynnissä leivonnaisia, sinappia, perunapuuroa, joulukoristeita, arpoja, korumyyntiä Perusta ja
Aloe Vera tuotteita y.m.
Kahvi ja joulutorttu á 3 € tai Glögi ja pipari á 2 €.
Tervetuloa pitämään hauskaa kanssamme!
Järj. Tunabergin kontaktlänken

Iwe Ekström premieras
Svenska kulturfondens Svenska
dagen-pris delas ut den 6.11 varje år. Prissumman är 3 000 €, och
priset ges till personer, föreningar eller projekt, som har stor betydelse för kulturen, utbildningen eller för det svenska i samhället. I år delas det ut nio priser à 3
000 €, tre i Nyland, tre i Åboland
& Åland, och tre i Österbotten.
Nylands svenska kulturfonds priser delades ut under Svenska dagens huvudfest 6.11 kl. 18.00 i Esbo kulturcentrum, Tapiolasalen.
Iwe Ekström erhöll sitt pris,
för att hon har i många år arbetat för barn, ungdomar och vuxna i Esbo. Före arbetet som verksamhetsledare vid Esbobygdens
Ungdomsförbund verkade Ekström inom tidnings- och förlagsbranschen och inom Finlands
Svenska Scouter. Svenska språket, det tryckta ordet och fotogra-

fering har alltid legat henne varmt
om hjärtat och därmed också resulterat i ett fortlöpande jobb med
programblad och organisationstidningar. Ekström har initierat
firandet av Esbo Lucia och hon
har aktivt arbetat för att luciafirandet skall nå allt bredare åldersgrupper. Hon har sedan starten
1999 varit en drivande kraft för
evenemanget Kulturen vid Ån,
som årligen lockar tusentals människor till Esbo centrum. Amatörteaterproduktionerna inom Fallåker Teater var i många år en kär
hobby för henne, numera är hennes insatser som producent för
Finns sommarteater högt värderade.

EBUF:s verksamhetsledare Iwe
Ekström.

