
Fotografiet är en mäktig kraft  
när det gäller att förklara  
människan för människan.

Edward Steichen, amerikansk fotograf

30 JANUARI I VÄRLDEN. . .
I dag för elva år sedan avled Sune Jonsson, dokumentärfotograf, filmare och författare. Efter volon-
tärarbete på Västerbottens-Kuriren på 50-talet studerade han bland annat etnologi och litteraturhis-
toria i Uppsala. Somrarna i Västerbotten lade grunden till debutboken Byn med det blå huset (1959). 
Från 1968 hade han anställning som fältetnolog och fotograf vid Västerbottens museum i Umeå.
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DAGENS ANAGRAM
God morgon! Ett litet huvudbry att starta dagen med. Lös det färgade ordet först om du vill ha det extra klurigt.

De medverkande var Lars Ericson, Marie Palm, Basim Jamal, Carinne Sjöberg, Elisabeth Holm, Nick Bohman och 
Sara Li Söderberg.  FOTO: BENGT HALLBERG

UMEÅ. Kammarmusikförening-
ens konsert med Basim Jamal 
och hans klezmerband hade 
lockat många till Kafé Station. 
Konsertlokalen var fylld till 
bristningsgränsen. Ordföran-
de Elisabeth Holm hälsade alla 
välkomna till en söndagsefter-
middag med musik och sång. 

Carinne Sjöberg berätta-
de om klezmer och dess ur-
sprung. Förutom orkester-
ledaren Basim Jamal bestod 
orkestern av Lars Ericson, 
dragspel, keyboard och presen-
tatör, Sara Li Söderberg, fiol, 
Nick Bohman, kontrabas, och 
Marie Palm, sång.

Under ledning av Elisabeth 
Holm medverkade publiken i 
några av de tio uppförda mu-
sikstyckena med sång och takt-
fast handklappning. 

Konserten avslutades med 
stående ovationer, vilket be-
lönades med ett extranum-
mer.

Klezmerkonsert resulterade i stående ovationer
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FÖRENINGSNYTT
SCEN. Koreografen och regis-
sören Alexan-
der Ekman får 
500 000 kronor 
i stipendium 
från Micael 
Bindefelds 
stiftelse till 
minne av För-
intelsen.

Pengarna ska användas till 
Ekmans helt nya verk Van-
makt, som får urpremiär på 
konsthallen Artipelag i okto-
ber. 

Verket är ett slags filminstal-
lation ”om de stora och kom-
plexa frågor som minnet av 
Förintelsen väcker”, framhål-
ler juryn.

För TT berättar Alexander 
Ekman att det ska handla om 
den vanmakt som gör män-
niskor passiva och driver dem 
i en och samma riktning utan 
att de märker det.

– Vi vill påminna om det som 
hände i vår historia. Nu måste 
vi skärpa oss så att det inte 
händer igen! (TT)

Koreograf årets Bindefeld-stipendiat

Micael Bindefelds stiftelse till min-
ne av Förintelsen har sedan 2015 
delat ut stipendier till konstnärer 
och andra som på olika sätt för-
medlat kunskap om Förintelsen.
I fjol gick stipendierna till två bok-
projekt: Natalie Verständig Axelius 
roman Det var jag som skulle dö, 

baserad på hennes morfar Samuels 
minnen från Förintelsen som hans 
dotter skrev ner. Även Anders Ry-
dell och bokförlaget Novellix fick 
pengar för att översätta och ge ut 
noveller av överlevande förfat-
tare som tidigare inte funnits på 
svenska.

 ■ Bindefeldstipendiet

Släkten är bäst!
VK publicerar gärna generationsbilder och referat från släktträffar.  
Var noga med att få med alla för- och efternamn samt hemort (gäller 
generationsbilder). Publiceringen är kostnadsfri. 
Mejla text och bild till: familje@vk.se 
Välkommen med ditt bidrag! 

Nyheter - Micael Bindefeld AB Uttag 2020-01-30
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