
Vikten av att kommunicera och tydliggöra sina passioner i livet! 

Vad är din passion här i livet? Eller passioner, för man kan ju ha många. Har 

du förverkligat små saker i din vardag, ändrat saker i ditt liv och tagit 

ställning och kommunicerat dina drömmar i livet? Det är viktigt att aldrig 

sluta drömma utan fortsätta att göra det som ger oss glädje och framgång i 

livet. När vi väl har uppnått det vi drömt om, så finns det en del som känner 

sig nöjda med det. 

 

Här i New Orleans, är det många som inte är nöjda med det, utan alltid strävar efter att uppfylla flera 

drömmar och passioner. Vår musikaliska konstnär -Theresa Andersson, sångerska, låtskrivare och 

multimusikant - har under åren ständigt utvecklat sitt artistskap, och experimenterar gärna med ny 

teknik. Theresa berättar att hennes nästa projekt är en visuell och musikalisk version av H. C. 

Andersens grymma saga "De röda skorna", som kommer att utspela sig inuti en jättestor vit tältkupol 

med 360°-projektering, skuggteater och hennes looping.  

”Kreativitet begränsar sig sällan till ett område i en människas liv. Given tid och resurser har en 

kreativ person tendens att hitta på nytt och bli bra på ganska mycket.” Det menar Elsa Hahne, som 

är utbildad journalist och jobbar som fotograf och matskribent. Hon har dessutom skrivit två böcker: 

”Det är min hyllning till en av New Orleans främsta traditioner, matkonsten och ett sätt för mig att 

uttrycka min passion”, säger hon själv. 

Här i Louisiana har vi ett mycket tänkvärt uttryck, ”Louisiana, Pick your Passion”. Är det något som 

vi alla här i New Orleans delar, så är det vår passion för New Orleans och dess traditioner, ”en stad 

där livsnjutaröverdåd är ständigt närvarande, liksom vänligheten hos vilt främmande människor”, 

som en skribent i SvD så passande uttryckte sig. Att bo i New Orleans gör livet intressant och 

innehållsrikt, och bjuder på livets alla godbitar, såsom fantastisk mat, musik och ett enormt rikt och 

spännande kulturliv.  

I år firar vår SWEA-avdelning 10-års jubileum och SWEA New Orleans har under åren värnat om 

lokalt umgänge och kulturellt utbyte och har dessutom varit ett ovärderligt stöd och skapat 

nödvändiga nätverk på plats, inte minst då vi drabbades av stormen Katrina. SWEA fanns till hands 

på plats, när vi behövde hjälp eller bara någon att prata med.  

Min största passion i livet, förutom New Orleans, är givetvis 

familjen. Det har varit underbart att följa barnen under 

uppväxten, där ständigt nya och utvecklande aktiviteter varit 

mottot. Samtidigt har familjens längtan till Sverige varje år, varit 

ett inneboende behov hos oss alla. Det är med en inre ”svensk 

stolthet” som jag glädjs åt den uppmärksamhet som t ex design, 

innovationsförmåga och svensk mat får utomlands. Att få dela 

med sig av svenska framgångar och samtidigt ha ett svenskt 

umgäge känns viktigt och betydelsefullt för mig och har och 

präglat mig som individ.           

          Cecilia Kjellgren 
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