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Bollhallen i Ekenäs fylldes med musik, teater och
humor. Det nya konceptet för Nyländsk afton
fungerade ypperligt.

– Vilka förmågor vi har!

Christoffer "Putte" Isaksson, Nylands svenska
ungdomsförbunds verksamhetsledare, sken redan med sin
belåtenhet upp en del av den mörklagda bollhallen i Ekenäs i går
kväll.

Nyländsk afton, i år arrangerad som en galamiddag, blev just den
succé som arrangörerna hade önskat.

Det var ett smart drag att koppla in radioprofilen Janne
Grönroos som konferencier. Med bistånd av scenkonstnären
Dan Idman såg han till att humorn var närvarande redan från
start.

Teddy Granroth fungerade som kapellmästare.

Först upp på scen av artisterna var sångstjärnan Clarissa, vars "The coolest girl" fick utgöra
startskott för en kavalkad med uppträdanden. På löpande band följde sedan musik, teater och
prisutdelningar.

För uppträdandena stod Finns sommarteater, Raseborgs sommarteater, Rampfeber, Degerby
ungdomsförening, Lurens sommarteater, elever från Lärkkulla samt den västnyländska
eldshowgruppen Fire Hazard.

Kjell-Åkez of Finland stod slutligen för dansmusik.

Gillade arrangemangen

250 personer deltog i publiken, medan ytterligare cirka 150 personer stod för program och
arrangemang.

Det nya konceptet att gästerna bänkar sig vid middagsbord fick gott betyg av Lojoborna
Hardy och Viola Skog.

– Det blir mera samhörighet på det här sättet, säger Viola Skog som med sin man deltagit i
flera tidigare nyländska aftnar, bland annat i Finlandiahuset.

Årets afton ordnades av Nylands svenska ungdomsförbund och Västnyländska ungdomsringen
i samarbete med Raseborgs stad.

KOMMENTARER

Välkommen till debatten på vastranyland.fi. För att vi ska ha ett bra och seriöst diskussionsklimat måste du följa
reglerna. Endast inloggade personer kan kommentera artiklar och det under eget namn. Västra Nylandss
redaktion förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot reglerna.

Stjärna. Clarissa tog sin publik. Foto: LIna Enlund BILD
1/4

0

Rekommendera

Dela

LOKALT

Optimism blandas med oro

 Det svenska i vårt land gör nya
landvinningar. Med de orden inledde Carl Haglund
svenska dagens festtal. Men motsättningarnas tid
är inte förbi.

LOKALT

Maskulint på museet

 Slipsar och kalsonger är klassiska
farsdagspresenter som i vinter även får sin stund i
rampljuset på Ekenäs museum.

KULTUR

De vill få dig att känna

 Iva Nova spränger genregränser och
låter melodier och rytmer tala ett universellt språk.

KULTUR

Som ett nattåg genom tillvaron

 Barndomslandskapet tränger fram. I
Fredrik Lindbergs konst är det
avbefolkningstrakterna kring Västerbotten i Sverige
som fungerar som bottenplatta.
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Kommentera som: 
Christoffer Isaksson Skicka

NYHETSPULSEN Västra Nyland

3 843 personer gillar Västra Nyland.

Facebooks sociala insticksprogram

Gilla

Rekommendationer via facebook
Barnkalas och stress
237 personer rekommenderar detta.

Kariskrogen Affes kommer igen
174 personer rekommenderar detta.

Ved brann i Svartå
34 personer rekommenderar detta.

Henrik stod inte tyst i Strasbourg
126 personer rekommenderar detta.

Första segern för HaHy
22 personer rekommenderar detta.

Facebooks sociala insticksprogram

Rollerna lockar många
 Provfilmningar är intensiva inför ny finlandssvensk tv-serie. Fler hugade

pojkar behövs.

06.00

Mårten Johansson går i pension
 Mårten Johansson går i pension från sin tjänst som stadsdirektör i

Raseborg senast i november nästa...

Igår 19.42

Fullmäktige ventilerade
samarbetsförhandlingar

 Sjundeå kommunfullmäktiges budgetmöte började dramatiskt då
Samlingspartiet ville sparka i gång sama...

Igår 21.57

Ingen skattehöjning att vänta i
Kyrkslätt

 Budgeten 2015 visar att Kyrkslätt inte kommer att klara av att hålla
ekonomin på plussidan. Ändå vil...

Igår 20.44

Granat exploderade i Västra
hamnen

 En granat har exploderat utanför Västra hamnen i Hangö. Olyckan
inträffade under schaktningsarbeten.

Igår 14.53

Karisbor världsbäst på Afrikas
stjärna

 Karisbor bäst i Världen på Afrikas stjärna

Igår 16.46

FEATURE

Resebloggare hittade lugnet i
Hangö

 Resebloggandet växer och ger
alltfler okända resmål synlighet ute i världen. I
somras besökte tre internationellt kända
proffsbloggare Västnyland, och blev förtjusta.

KULTUR

Grekiskt ljus till Ekenäs

 Vad är det som skiljer den grekiska
skärgården från den finländska? Konstnären Erik
Salvesen utforskar genom sitt måleri.
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Sjundeåborna toppar
 24,3 procent av medlemmarna i Sjundeå svenska församling röstade i

församlingsvalet, vilket betyder...Igår 17.26

Turtschaninoff nominerad för
Finlandia Junior

 Sex böcker kandiderar om årets litteraturpris för barn- och
ungdomsböcker Finlandia Junior.

Igår 12.52

Hovrätten tog itu med Räty och
Ahde

 Helsingfors hovrätt tog i dag itu med mobbningsdomen mot
transportfacket AKT:s tidigare ordförande Timo Räty.

Igår 11.03

Knights fick ge sig i cupen
 FBC Raseborg Knights har gjort sitt i årets finländska cup i innebandy. På

söndagen vann ligalaget T...

Igår 09.35

Kontakta Västra Nyland:
Redaktion: 019-222822
Annonser: 019-222888
Kundtjänst: 019-222866
pren.vn@ksfmedia.fi
Besöksadress: Genvägen 4
Postadress: PB 26, 10601 Ekenäs

KSF Media ger ut Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Borgåbladet och  Östra Nyland.
Chefredaktör: Tommy Westerlund
Kontakta redaktionen:
E-post: vnred@vastranyland.fi
Ring nyhetschefen: 019-222822
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