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Hej alla! 
 

Förväntningarna på konserten är stora och jag får dagligen hör hur ivriga eleverna och deltagarna är. 

Det övas för fullt ute i skolorna och på musikinstitutet. Konserten kommer att streamas och då har 

ni alla möjlighet att via nätet följa med konserten ute i skolorna. Alla de elever och skolor som av ngn 

anledning inte kan vara med i Baltichallen kan följa med konserten i real tid. Klicka på kl. 12.20 den 

21.4. Närmare webb-adress meddelas nästa vecka. Koppla gärna bra högtalare till din dator för 

optimalt ljud. Konserten kommer även att radioinbandas via Ålands radio.  

Från Ytternäs skola kommer det att finnas elever som möter er med en skylt med er skolans namn 

när ni kommer till Baltichallen. Sök upp dessa elever utanför hallen först. De visar er till det 

omklädningsrum där ni skall ha era ytterkläder och sedan till era platser i salen. Det blir c 150 som 

delar på ett omklädningsrum. Efter matpausen söker alla upp sina platser själva. Alla skolor sitter 

årskursvis, alltså måste ansvarig lärare hålla reda på sin grupp. Sjung gärna med. 

Dagens tidtabell: 

Kl. 9.15  Kom igång uppvärmning: Pia och Sara 

Kl. 9.30  Ålänningens sång vers ett 

Kl. 9.35  Barnens pomp 

Kl. 9.45  Waiting for love 

Kl. 9.55  Jorden är vår (klappar) 

Kl. 10.00  The Song of Earth 

Kl. 10.10  Imagine (telefonhimmel) 

Kl. 10.20  Keep on Walking 

Kl. 10.30  Ge världens barn en chans 

 (håll varandra i händerna i final – lyft i slutet långsamt ner) 

Kl. 10.40  Firestone 

Kl. 10.50  Next generation calls 

Kl. 11.05  Sommarpsalm 

Kl. 11.15  Matpaus  



Kl.11.30  Publikinsläpp 

Kl.12.20  skolor och medverkande på sina platser 

Kl.12.30  Åland i världen konsert 

 

Alla deltagande elever och lärare samt övrig personal ska klä sig i ljusa kläder framförallt upptill. Klä 

er inte halvnaket. Salen kan vara kylig. På så sätt kommer ljuset att kunna ge bättre effekt under 

konserten. 

Ni som inte lämnat in alla de bilder av projekt, teckningar, konstverk m.m. som ni producerat under 

temat Åland i Världen.  Vänligen maila mig före den 15 april (två dagar kvar!!!) ifall ni vill finnas med 

på bildspelet i början av konserten.  

Efter konserten följ konferencierens uttågsråd så kommer alla snabbas ut. 

Tack för ert engagemang. Vi hoppas evenemanget blir oförglömligt. 

 
Mariehamn 13 april 2016 
 
 
Å arbetsgruppens och ÅSMF:s vägnar. /Sara Kemetter, sekr/ÅSMF och Krister Norrgrann, 
ordf/ÅSMF 
 

 


