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Kulturkarnevalen är ett evenemang för ung-
domar i åldern 13-19 år. Kulturkarnevalen vill 
skapa kulturupplevelser bland unga på 
svenska och erbjuda deltagarna möjlighet att 
prova på olika konstformer. Evenemanget 
ordnas årligen i november, sedan år 2003 på 
olika orter i Svenskfinland. Nu kan man också 
delta i Kulturkarnevalen ON TOUR i Tammer-
fors, lördagen den 22 april kl. 9:00-20:00! 

Karnevalen ON TOUR är öppen för skolung-
domar från hela Svenskfinland och språköarna 
och det finns plats för 100 deltagare. 
På karnevalen deltar man i ett labb. Labb är 
workshops som deltagare anmäler sig till i 
förväg. On TOUR har följande labb: Smart-
phone filmlabb, Hållbar matlagning, 
Måla surrealistiskt med akryl, Låtskrivning
Hustledans, Hållbar matlagning, Musikaldans, 
Teaterimprovisation och Våga stand up! Du kan 
läsa mer om alla labb på de nästa fyra sidorna.

Det ordnas frivillig övernattning, för dem som 
önskar i skolan i Tammerfors. På lördagskvällen 
samlas alla deltagare till en karnevalsfest där 
det blir gemenskap, uppträdande med artisten 
Sandra Långbacka och presentationer 
från labb.

Det kostar 20 € att delta och i avgiften ingår allt 
program, kost och logi i skolan samt en 
karnevalsprodukt. Var och en bokar och 
bekostar själv sin resa tur och retur. 
Kulturkarnevalen hjälper gärna till med 
researrangemangen. 

Anmälan öppnar måndagen den 6 mars kl. 
18:00 på Eventbrite. Anmälningsformuläret 
stängs 31.3. 

Avgiften kan betalas med kredit- eller 
betalkort, eller faktura. Ifall du väljer att betala 
med kort ska du ha det redo vid anmälan.

Se information om tidigare års karnevaler på 
www.kulturkarnevalen.fi. Vi finns på Instagram, 
TikTok och Facebook, se mera om vår verk-
samhet där. 
Vid frågor kontakta info@kulturkarnevalen.fi

Välkommen på 
Kulturkarnevalen 
ON TOUR
Tammerfors 22 april

https://www.eventbrite.fi/e/kulturkarnevalen-on-tour-tammerfors-registrering-541027346357
https://www.kulturkarnevalen.fi


Är du intresserad av att göra filmer? 
Känner du starkt för att göra berättelser med 
levande bilder men det känns som att du inte 
har utrustningen för det?

Det finns en missuppfattning om att det 
behövs dyr utrustning för att göra filmer. 
Kameror, klippningsprogram, listan är lång. 
Men tänk om du kunde göra en film med bara 
din smarttelefon? I smartphone filmlabbet 
visar vi hur vem som helst kan berätta 
berättelser genom film, utan professionell 
utrustning.

Vi kommer att gå igenom de grundläggande 
stegen av filmskapande från idé till 
inspelning. Till slut så kommer vi att göra 
kortfilmer, allt under en dag!

Labbledaren Fabian Munsterhjelm är en film-
makare från Helsingfors. Han har regisserat 
flera prisbelönta kortfilmer, och jobbat  som 
regiassistent i många inhemska långfilmer 
och tv-serier.

Ta med dig: Din smarttelefon och laddare
Labbledare: Fabian Munsterhjelm
Deltagarantal: 10

Smartphone 
film

Hur ska vi äta i stundande klimatkris, eller i 
framtiden då vi är allt fler som ska dela på 
jordens resurser? Idag kastar finländarna 1 
miljon kilogram mat om dagen, hur ska vi ta 
oss an det här och kan man laga något gott 
av en liten brun banan? 

Det här labbet riktar sig till dig som är eller 
vill bli intresserad av matlagning och hållbar-
hetsfrågor. På labbet kommer vi bland annat 
att lära oss att laga mat med matsvinn. Vi 
kommer att fermentera tillsammans och gå 
igenom grunderna i hållbar matlagning. Du 
kommer bland annat att få med dig din egen 
surkål hem.

Labbledaren Tara Junker jobbar som mat-
kreatör, programledare och kokboksförfat-
tare. Med en utbildning i matvetenskap och 
hållbar utveckling brinner hon för hållbart 
ätande. 

Labbledare: Tara Junker
Deltagarantal: 16

Hållbar 
matlagning



Tycker du om att måla eller teckna? Har du 
en livlig, lekfull fantasi som vill komma till 
uttryck genom konsten? Då har du hittat det 
perfekta labbet för dig! Vi kommer att måla 
drömlika konstverk inspirerade av 
surrealismen.

I labbet kommer vi att gå igenom färglära 
med de utvalda materialen samt olika tekni-
ker för att få de bästa möjliga resultaten. Vi 
kommer också gå igenom vad surrealistisk 
konst innebär, göra övningar för att få vår 
fantasi att flöda och till slut får ni måla 1-3 
surrealistiska konstverk.  

Labbledaren Petra Kinnunen är en konstnär 
samt bildkonst- och danslärare från 
Helsingfors. Petra undervisar bildkonst i 
svenskspråkiga skolor.

Ta med dig: Ett förkläde för att undvika   
målfärg på kläderna
Labbledare: Petra Kinnunen
Deltagarantal: 14

Måla 
surrealistiskt

med akryl Vill du testa på att skriva en egen låt? Kanske 
du tycker om att skriva texter? Eller går och 
nynnar på påhittade melodier? 

Under låtskrivningslabbet prövar vi på att 
skriva en låt i grupper på tre eller fyra 
personer. Vi bekantar oss först med olika 
sätt att skriva låtar och testar sedan på att 
sätta ihop en hel låt. Stilen på låten man vill 
skriva besämmer man tillsammans med sin 
egen grupp. Du behöver inte ha skrivit låtar 
tidigare för att delta i labbet. Ifall du spelar 
något instrument, kan du gärna ta med 
instrumentet. Du kan också delta ifall du inte 
spelar något instrument! 

Labbledare Sandra Långbacka är artist och 
låtskrivare. Sandras svenskspråkiga låtar har 
spelats på Yle Vega och X3M och just nu är 
hon aktuell med hennes nya finska singel 
Piirtelen Pilvii, som man har kunnat höra på 
YleX och på Spotify. Sandra skriver också 
låtar för andra artister och är linjeledare på 
Song Writing-linjen i Lärkkulla Folkakademi.

Ta med dig: Ditt instrument om du äger ett
Labbledare: Sandra Långbacka
Deltagarantal: 12

Låtskrivning



Musikaldans labbet riktar sig åt alla som är 
intresserade av musikaler och dans. 

Under labbet kommer vi att jobba med up-
pvärmning, dansteknik, uttryck, teater och 
koreografi till olika musikallåtar. Vi kommer 
att dansa massor, svettas och ha kul. 
Samtidigt kommer du att höra om olika 
musikaler och lära dig mera om musikalbran-
schen. 

Labbledare Lotta Kaarla är danskonstnär 
bosatt i Tammerfors med rötter i Jakobstad. 
Hon blev utbildad dansare från 
Balettakademien i Stockholm 2005 och har 
sedan dess jobbat mångsidigt med dans i 
Sverige, Irland och Finland. Hon har medver-
kat i flera musikaler i hela Finland, både på 
finska och på svenska. Just nu jobbar hon 
som danslärare och koreograf vid gymnasiet 
Tampereen yhteiskoulun lukio i Tammerfors. 

Ta med dig: Bekväma kläder och en 
vattenflaska
Labbledare: Lotta Kaarla
Deltagarantal: 14

Musikaldans

Detta labb är för alla som vill lära sig om 
hustle. Hustle är en pardans som har blivit 
mer och mer populär bland unga vuxna, 
delvis på grund av musiken och delvis på 
grund av att hustle är en könsneutral dans 
där vem som helst kan leda och/eller följa. 
Och såklart för att det är kul! 

Under labbet kommer vi att gå igenom 
grundstegen, olika mönster och tekniker, 
samt lära oss lite om hustles historia. 

Labbledarna Ronja Jansson och Niklas Isola 
representerar Hustlinki – ett kollektiv för par-
dansen hustle i Helsingfors.

Labbledare: Ronja Jansson och Niklas Isola 
Deltagarantal: 16

Hustle pardans



I labbet Teaterimpro ska vi skådespela, 
improvisera och skapa något tillsammans.

Vi ska leka teaterlekar, spela improscener, 
kanske improsjunga och -dansa och ha kul.
Vi kastar oss in i olika situationer och övar 
på att vara modiga. Labbet riktas till alla 
intresserade av kreativ interaktion. Du kan 
komma med eller utan tidigare erfarenhet av 
impro eller teater. 

Labbledare Sirke Lääkkölä är skådespelare 
och pedagog, bosatt i Tammerfors och 
uppväxt i Tornedalen.

Labbledare: Sirke Lääkkölä 
Deltagarantal: 16

Vill du våga uppträda och känna dig bekväm 
framför publik? Vill du lära dig mera om stand 
up komedi? 

I detta labb jobbar vi med temat VÅGA. 
Under dagen får du grunden till stand up 
komedi, samt kommer att få testa ditt mate-
rial för oss andra. Kom med och våga med 
oss! 

Fredi Lilius har jobbat med stand up komedi 
sedan 2005 och han vill nu dela med sig av 
allt det roliga man kan se under resan till att 
bli och sedan jobba som komiker.

Labbledare: Fredi Lilius
Deltagarantal: 10

Teaterimpro Våga stand up!



Eva-Helén Ahlberg (producent) 050 337 0367 
Adriana Knispel (produktionsassistent) 050 4009341 

Mikael “Gusse” Andersson (konstnärlig ledare) 
Yannika Rönnqvist (social media)

Kulturkarnevalen on TOUR arrangeras av Föreningen Kulturkarnevalen rf och 
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS i samarbete med Svenska samskolan 
i Tammerfors och Svenska nu med understöd från bl.a Svenska Kulturfonden och 

Undervisnings- och kulturministeriet. 

Produktionsteamet 
för Kulturkarnevalen 


