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Alandia Strings r.f. tidigare Barnfi olen

firar 25 år med en jubileumskonsert
den 13.4 på Valborg i Lemland.

Nu efterlyser vi tidigare medlemmar 
som vill fira med oss!

Om du vill delta, kontakta verksamhetsledare@alandiastrings.ax 
eller lärare Jennifer tel. 0457 342 1588.

BIO25–31.1

SavoyBIO
THE WIFE F-12/9 14€ 

SAL 1 fr, sö, ti 18 
SAL 2 on 18.15
VICE PREMIÄR! F-12/9 14€ 

SAL 1 fr, sö 20.15, lö 18, 
må 20.30, on 20
DRAKTRÄNAREN 3 PREMIÄR! 
F-7/4 12€ SAL 1 lö, sö 16
GLASS F-16/13 14€ 

SAL 1 lö 20.30, ti 20.15 
SAL 2 fr, må, to 20.30, sö 20.40
GREEN BOOK F-12/9 14€ 

SAL 1 må 18, to 20.30
SAL 2 lö 20.20, sö, ti 18.15, 
on 20.15
IRON SKY: THE COMING RACE
F-12/9 14€

SAL 1 on 18 SAL 2 ti 20.40
BUMBLEBEE F-12/9 14€ 

SAL 2 fr, må, to 18.15, lö 18.10
MARY POPPINS KOMMER 
TILLBAKA SISTA! F-7/4 12€

SAL 2 lö 15.30 
GRINCHEN SISTA! F-7/4 12€

SAL 2 sö 16.15

Proffsig pop av Sofia Ullman

L åtskrivaren, sånger-
skan och musikern 

Sofia Ullman från Stock-
holm släpper i dagarna 
musikalbumet ”50 miles”. 
Sofia har tidigare givit ut 
vispopskivorna ”Shades of 
Red” 2016 och ”Red Fairy 
Tales” 2017. Musikgenren 
på denna skiva är pop men 
Sofia kallar också stilen 
”Melting pop” eftersom 
musiken har influenser 
från många olika håll.

All musik och text är 
skriven av henne själv 
– förutom spåret ”Måla 
mig i akvarell” där Ken-
neth Gärdestad skrivit tex-
ten. ”Måla mig i akvarell” 
blev Kennet Gärdestads 
sista utgivna låt och So-
fias tonsättning förmedlar 
ömsint och varsamt texten 
ihop med melodin. Till det 
spelas igenkännande gi-
tarrslingor av Janne Schaf-
fer.

I övrigt är låtarna på ”50 
miles” skrivna på engel-
ska, flertalet i en proffsig, 
dansig stil, varvade med 
stillsammare ballader. 
Öppningslåten ”I don’t 
want you back” möter 
med rytmiska klick, synth-
mattor och gitarrer. Den 

pratar på i ett lugnt över-
tygande tempo och man 
slås av Sofias spännande 
och kvalificerade röst. ”My 
soul is so emty”, är också 
både tuff och fartig och pe-
kar uppfordrande finger åt 
själens tomhet. Och i den 
vackra ”Another tiny fea-
ther”, hörs inledningsvis 
dämpad soulig körsång 
som växer i styrka, för att 
därefter låta stålet från gi-
tarrerna vibrera.

Visst tycker jag mig 
höra influenser från po-
pens stora företrädare 
som Michael Jackson och 
Whitney Huston. Men det 
beror också på Sofias so-
fistikerade sätt att sjunga. 
Popmusiker sneglar gärna 
på sina idoler, hittar något 
de gillar, omformar och 
gör till sitt, utan att ändå 
inte behöva lämna idolens 
upparbetade stig. Så tyck-
er jag att det känns då jag 
lyssnar på ”50 miles”.

Sofia Ullman är musikaliskt 
välutbildad, hon har en 
härlig röst med många 
bottnar och uttryck och 
produktionen är profes-
sionell. 

Men räcker det för att 
slå sig fram genom det 
massmediala bruset där 
unga blivande artister 
hjärtlöst röstas in eller ut 
i tv-program och där form 
och mall är förutbestämd. 
Jag hoppas det. För So-
fia Ullman är en mycket 
duktig låtskrivare och ar-
tist och jag önskar hon får 
många lyssnare.

Eivor Lindström

Hemkomsten 
tillbaka på 
scenen
TEATER Teaterföreställ-
ningen ”Hemkomsten” 
av och med Pekka Sonck, 
Sofi Sonck och Kjell Frisk, 
återkommer nu mer fler 
föreställningar i samar-
bete med Teater Alan-
dica. ”Hemkomsten” ges 
tre gånger i teatersalen en 
trappan ned i Alandica, 
den 6, 8 och 10 februari. 
(PL)

Pekka Sonck och Soffi Sonck i ”Hemkomsten”. Foto: Hülya Tokur-Ehres

Svenska singer-songwritern Sofia Ullman har sjungit på kultur-
natten på Åland och hoppas på en konsert i Mariehamns kyrka 
i sommar. I dag släpper hon sitt nya album ”50 miles” på olika 
streamingplattformar.

» Ny skiva Recension

50 miles
Text och musik Sofia Ullman.

Producent Stefan Blomqvist,

Medverkande: Sofia Ullman, 
sång kör, tvärflöjt, klaviatur. 
Janne Schaffer, Max Schultz, 
Mats Persson, gitarr. Stefan 
Blomqvist, keyboard, piano. 
Mats Persson, slagverk. Jon-
Emil Oscarsson, bas, percus-
sion. Emma Lindhamre, cello. 
Torbjörn Carlsson, elcitar.

Utgiven av: Revendor ab. 
Släpps på Spotify.

Till kvällens urpremiär på ”Jää”, som ”Is” heter på finska, på Nationaloperan i Helsingfors vän-
tas ett stor sällskap ålänningar komma. Foto: Mirka Kleemola/pressbild

Urpremiär i kväll för  operan Is

Ulla-Lena 
Lundbergs Kökars-

roman ”Is” har blivit till 
operan ”Jää”. I kväll har 
den urpremiär på Natio-
naloperan i Helsingfors.

Foto: Stefan Bremer
/pressbild

Carlstedt som sjunger rollen 
som Irina Gyllen.

Till kvällens urpremiär i Hel-
singfors väntas ett stort sällskap 
ålänningar komma, varav flera 
från Kökar, som är den verkliga 
platsen för romanens Örarna.

Text

Petter Lobråten
petter.lobraten@alandstidningen.ax
tel: 26 633


