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Jazzskiva spelas in i Karperö

I korthet

Anders Vestergård samlade ihop en finlandssvensk kvartett. Nytt material spelas in.
Han fick tjata sig till att få
skippa gymnasiet till fördel
för musikutbildningen i
Lappfjärd. I dag lever han
på sin musik och i veckan
spelade han in ett rykande
färskt album.

De prisade skådespelarna Robert De Niro och Meryl Streep har
inte spelat tillsammans på tjugo år. 
Foton: Arkiv

Korsholm

– Det kan bli en katastrof el
ler också helt fantastiskt, säger
Anders Vestergård då han
berättar om den nya skivan som
spelades in i veckan.
På skivan medverkar Niklas
Winter på gitarr, Johnny Åman
på bas och Mikael Jakobsson på
piano. Själv spelar Vestergård
trummor.
– Tanken bakom skivan ”The
hidden frog” är att knyta an till
gamla kontakter. Vår bakgrund
ska komma fram, men samtidigt
vill vi visa var vi är i livet just nu.
Idén till en finlandssvensk
jazzskiva har grott länge. M
 ycket
har hänt sedan 1990-talet då
Vestergård lämnade Österbotten
för Skurups folkhögskola i södra
Sverige.
– Först nu börjar jag ana vad
skivan handlar om. Det intres
santa är mötet, vad som händer
under processen då vi spelar.
Vestergård är uppvuxen i
Vallgrund där hans föräldrar

och syster fortfarande bor kvar.
I veckan bodde han ute på
sommarstugan på Korsö med sin
femåriga son.
– Mina rötter är otroligt
starka. Vi kommer hem ungefär
två gånger om året, till jul och
på sommaren, så min fru har
ännu inte fått uppleva villa
avslutningen.
Sin sjungande fru träffade han
under sina studier, tillsammans
har de två barn.
– De är också musikaliska och
det är klart att jag uppmunt
rar dem. Men musiken ska inte
vara ett måste, den ska vara en
lust man känner. Lite som en
resa.
Och för Vestergård har den
resan hetat jazz. Varför just
jazzen är så fascinerande är svårt
att sätta fingret på.
– Det är något med soundet!
Rytmiskt och samtidigt melo
diskt, sådant har alltid tilltalat
mig.
Vestergård insåg snabbt att det
var trummor som var hans grej.

De Niro och Streep återförenas
1 Oscarsbelönade Robert De Niro och Meryl Streep är klara
för filmatiseringen av Ann Learys bästsäljande roman ”The
good house”, rapporterar Reuters. Filmen blir den fjärde som
stjärnorna möts i och den första på nästan tjugo år.
I ”The good house” ska Streep spela en alkoholiserad
mäklare som inleder en romans med en gammal kärlek, spelad
av De Niro. TT Spektra
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CAD-grundkurs
Innehåll: Grunderna i ritning med hjälp av AutoCAD 2013, genomgång av verktyg och kommandon
CAD-fortsättningskurs
Innehåll: Repetition samt fördjupning i AutoCAD 2013,
grunderna i Inventor 2013
3D-CAD
Innehåll: Grunderna i planering och ritning med hjälp av SolidWorks 2013
Start: Enligt överenskommelse. Flerformsstudier med närstudier
enligt behov. Möjlighet att låna bärbar dator under studietiden.
____________________________________________________
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IT-system och Ny teknik för företagare
Innehåll: Genomgång av nya tekniska lösningar inom IT och hur
de kan användas inom ett företag. Genomgång av olika typer av
verktygsprogram samt deras funktioner. Lär dig använda internet som ett verktyg.
Flerformsstudier med närstudier en kväll per vecka.
Start: Onsdag 18.9.2013 kl. 18.00
Plats: YA:s enhet i Närpes eller Gamla Vasa
3D-CAD för företagare
Innehåll: Grunderna i planering och ritning med hjälp av SolidWorks 2013
Start: Enligt överenskommelse
Plats: YA:s enhet i Närpes eller Korsnäs
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Anders Vestergård har jazzat runt hela världen. Sitt första trumset fick han som sjuåring då han fortfarande bodde hemma i Vallgrund. 

vara tungt, inte minst ekonomiskt.
11Samarbeta med folk du
fungerar bra ihop med.

Jag måste få trumma för att må bra.
I dag är det inte fråga om att öva
tekniskt längre, snarare handlar det om att
hitta nya vägar i musiken.

i sitt första band, efter det har
musik
projekten varit otaliga.
Exempelvis har han spelat på
jazzklubbar runtom i Europa,
i Brasilien och ett pågående
projekt är ett samarbete med

en afrikansk musiker. Och så

spelar han i fem, sex olika band.
– Jag måste få trumma för att
må bra. I dag är det inte fråga
om att öva tekniskt längre, sna
rare handlar det om att hitta nya
vägar i musiken.
Hemma i Svalöv utanför

Tips för framgång i musikvärlden
11Lita på din intuition och våga
satsa.
11Var inte rädd för att misslyckas.
11Var uthållig. Det kommer att

Som sjuåring önskade han sig sitt
första trumset.
– Mamma ville egentligen att
jag skulle spela piano, men det
var något speciellt med trum
morna.
Som 13-åring gick han med

Anders Vestergård, trummis.

 almö trummar han nästan
M
dagligen. Det är också där han
har sina musikervänner och det
är där han kommer att bo kvar.
– Vi lever i ett stort kontaktnät.
Vi träffar vänner, reser, gör mat
och umgås.

Foto: Mikael Nybacka

Vestergård målar upp bilder
av resor till Italien, vandringar
i skogen och årliga traditionella
gåsamiddagar med goda vän
ner. Han berättar om spelningar
på små hak, om drumbattles
på filmfestivalen i Cannes och
om misslyckade spelningar på
bröllop.
– Om det har gått bra för mig?
Ja, det har det. Jag har fått göra
det jag vill. Och får man inte
följa sin önskan så blir det ju helt
enkelt inte bra.
Catrin Sandvik

catrin.sandvik@vasabladet.fi
tel 7848 803

Intresseanmälan och förfrågningar //

Kaj Ekroos, tfn 044-520 66 15
kaj.ekroos@yrkesakademin.fi
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Under sommaren har Vasa
bladet skrivit om Öster
botten skildrat i litteraturen
i artikelserien ”I författares
fotspår”. Inspirationen är
hämtad från skriftserien
”Författarnas Österbotten”
som är utgiven av Svenska
Österbottens förbund för
utbildning och kultur (Söfuk).

Litteraturen
blir mer
intressant om man
läser om platser som
man själv känner till.

Carola Harmaakivi.

VASA

– Idén fick vi 2008 när vi hittade
ett häfte som pekade ut olika
platser i Umeå som beskrivits i
skönlitteraturen. Vi bestämde
oss då för att presentera hela
den österbottniska regionen
och också ha mer omfattande
författarpresentationer
och
platsbeskrivningar, säger Carola
Harmaakivi.
Harmaakivi är informations
sekreterare på KulturÖsterbotten
vid Söfuk som under de senaste
åren gett ut skriftserien ”Förfat
tarnas Öster
botten”. Samman
lagt har det blivit fem delar som
presenterar olika platser och
fenomen i Svenskösterbotten.
– Vi vill skapa nya ingångar
till litteraturen och lyfta fram
de österbottniska författarna.
Litteraturen blir mer intressant
om man läser om platser som
man själv känner till.
Bakom skriftserien står en
referensgrupp där bland an
nat författaren Carita Nyström,
biblioteks
chef Ulla SweinsHaustein och kulturchef Vivan
Lygdbäck
ingått.
Referens
gruppen har gått igenom både
äldre och yngre litteratur av
öster
bottniska författare och
valt ut citat sombeskriver Öster
botten.

Skriftserien ”Författarnas Österbotten” presenterar platser och fenomen som skildrats i den svenskösterbottniska litteraturen.

Våren 2014 är nästa del fotspår kan lätt få tag i de första
planerad att utkomma och den fem delarna.
kommer att fokusera på hur
åldrandet och äldre skildras i
litteraturen, men den som själv
vill vandra vidare i författares

– Vi har distribuerat häftena
gratis till både skolklasser, turist
informationen och bibliotek, så
den som vill kan bara gå in till
sitt eget bibliotek för att få dem,
säger Carola Harmaakivi.
Den sista artikeln i serien ”I
författares fotspår” hittas på
sidan 12 i dagens Vbl.
Ronja Boije

ronja.boije@vasabladet.fi

Jovovich spelar huvudroll
i Shakespearefilm
1 Milla Jovovich är klar för
Michael Almereydas Shake
spearefilm ”Cymbeline”, skriver
Empire. Därmed ska hon spela
mot bland andra Ed Harris och
Ethan Hawke, som också är
klara för filmen som baseras på

Shakespeare-pjäsen med sam
ma namn. Historien baseras på
legenden om den keltiske kon
ungen Cunobelin – i den kom
mande filmen är dock handling
en flyttad till dagens USA.
TT Spektra


STIFTELSEN LEO, MARY OCH MARY-ANN
HACKMAN

UNDERSTÖD FÖR ÅR 2013
Stiftelsen beviljar finlandssvenska synskadade och hörselskadade understöd bland annat för studier och utbildning. Detta
år prioriteras ansökningar som gäller projekt. Stiftelsen stöder
även medicinsk forskning inom området för syn- och hörselskador.
Bidrag kan sökas av:
- ideella föreningar
- organisationer
- arbetsgrupper
- enskilda personer.

Bildkonstskolan – grundstudier
kursnr 110301 Yttermalax
kursnr 110305 Korsnäs
Anmälan till mi på
tfn 3470371
eller www.malax.fi
senast ons 21.8.

16-25.8.2013

Nykarlebyv eckan
Arr: Nykarleby
Kultur & Fritid

Hela programmet på www.nykarleby.fi/nykarlebyveckan

Äger du skog, är du blivande skogsägare eller bara
i övrigt intresserad av skog och natur?
Kursdel I: Skogsinfo
Mån 26.8.2013 kl. 19–21 vid Hemmersgården i Solf
Kursdel II: Svampkurs
Ons 4.9.2013 kl. 19–21 vid Hemmersgården i Solf
Lör 7.9.2013 kl. 10–16 exkursion
Kursdel III: Vedelda rätt
Ons 2.10.2013 kl. 19–21 vid Hemmersgården i Solf
Kursavgift: 25 €
Anmälan: Senast 21.8.2013 till studiesekreteraren,
tfn (06) 324 23 77 eller vuxcenter@yrkesakademin.fi.
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Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland
Vasa Campus

Ansökan skall göras på ansökningsblankett som finns på
stiftelsens hemsida www.stiftelsenhackman.fi. Ansökan bör
innehålla en redogörelse för projektet/forskningen. Noggranna uppgifter om budget och finansieringsplan bör framkomma. Eventuella andra bidrag som sökanden ansökt om
skall nämnas. Uppge även beloppet som sökes, samt namn,
adressuppgifter och bankkonto.

Inför hösten tas nybörjare
emot i åldern 8 år (åk 2)
och uppåt till

Kvinnfolk
– nu drar vi till skogs!

Ansökningstiden utgår den 30 augusti 2013. Beviljade understöd utbetalas i september. Tidigare oredovisade understöd utgör hinder för ett nytt understöd av stiftelsen.

Hangö Campus

Lediga platser på följande
linjer i Vasa:
www.efo.ﬁ

Fortsätt resan i författares fotspår

music@ cre@tiv
dat@fotoWeb

“Vi vill ge dig ett år
att utvecklas och att minnas”

Ansökningarna skickas i 5 exemplar under adress:
Harriet Rydberg
Procopé & Hornborg
PB 1077, 00101 Helsingfors
Styrelsen

Eva ngeliska folkhögskola n i Svenskfinla nd
Vasa Campus, Strandgatan 21-22, 65100 Vasa, tfn: 010 327 1610

