K ATRINANYTT
1:2016
FEBRUARI 2016

Manon Lescaut – Puccinis genombrott

Fransk middag före operan

Direkt från Metropolitan på Bio Savoy lördagen den 5.3 kl. 20.00.
Manon Lescaut var Puccinis tredje opera och hans första framgång. Den
kom tre år före La Bohème. Han var i skriande behov av en succé. Hans
två första operor, Le Villi och Edgar hade gjort fiasko. Verdi hade än
en gång lyckats med Otello. Pietro Masagni slog igenom i stor stil med
Cavalleria rusticana och Leoncavallo triumferade med Pajazzo. De två
sistnämnda såg vi förra Metsäsongen.
Puccini var både utfattig och nedstämd när premiären gick av stapeln
i Turin år 1893. Till all lycka blev det succé och operan sattes omgående
upp i London. Bernhard Shaw var överväldigad och skrev ”i mina ögon
ter sig Puccini mer som Verdis kronprins än någon av hans rivaler”.
Manon Lescaut är den andra av vårens Puccinioperor. Den andra april
visas Madame Butterfly som avslutning. Den som tänker se båda operorna kan köpa biljetter för abonnemangspris d.v.s. 50 euro för två föreställningar. Rabattbiljetterna kan köpas av föreningens kassör Britt-Marie
Lundberg antingen före föreställningen eller på tel. 0457 052 9319.

Katrina erbjuder sin operapublik ett nytt koncept. Middag
från kl. 17.00 på Kvarter5 före Metopera i Bio Savoy. Ett
sätt att komma i rätt stämning, träffa operavänner och
umgås inför föreställningen.
Lördagen den 5 mars serveras specialmenyn Manon
Lescaut på Kvarter5 (Norragatan 10, Mariehamn) från kl.
17.00. Köksmästare Dennis Lindqvist har komponerat en
meny med franska influenser.
Till förrätt erbjuds Chèvre chaud för 8,00 euro. Varmrätten är smörstekt kungsfisk meunière för 25,90 euro
eller côte de boeuf för 32,00 euro. Till dessert serveras
chokladmousse för 12,90 euro. Tre rätter för 45 euro.
Inled kvällen med god mat och goda vänner på Kvarter5 (Norragatan 8), endast 200 meter från Bio Savoy.
Förhandsboka ert bord på info@kvarter5.ax eller tel.
15555.
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Madame Butterfly från Metropolitan i New York
den 2 april kl. 20.00

Elektra från Metropolitan i New York
den 30 april kl. 20.00

Kristine Opolais gör en hjärtskärande tolkning av titelrollen i direktsändning i Anthony Minghellas kritikerhyllade uppsättning från
2006. Roberto Alagna är Pinkerton, officeren som krossar Butterflys drömmar om kärleken.
Karel Mark Chichon Met-debuterar som dirigent, med en
ensemble som även innehåller Maria Zifchak som Suzuki och
Dwayne Croft som Sharpless.

Strauss flammande tragedi om en hämndlysten prinsessa i antikens
Grekland. Detta var den sista operan i regi av den legendariske
Patrice Chéreau, som avled 2014. Dirigenten Esa-Pekka Salonen
Met-debuterade med Chéreaus hyllade uppsättning av Janáček’s
Den dödes hus 2009. Nu återvänder Salonen för att dirigera denna enastående ensemble, ledd av svenska sopranen Nina Stemme
i den blodtörstiga titelrollen.

Katrina kammarmusik 2-6.8.2016
Årets program till Katrina kammarmusik är färdigt och temat är
Frankrike. Konstnärliga ledaren Cecilia Zilliacus kommer till Mariehamn och håller presskonferens torsdagen den 3 mars kl. 10.00
i Hotell Pommerns lobby. Alla som är intresserade är välkomna
med på presskonferensen. Kaffe kan man räkna med.

Philippe Graffin. Foto: Marco Borggreve

Medlemsavgiften för 2016
Höstmötet beslöt att medlemsavgiften ska vara låg.
Därför är den fortsättningsvis 10 euro. Det viktigaste
är att vi har många och nöjda medlemmar. När du beGiroblankett
för understöd till Sundom
talar avgiften, skriv namn och adress så att vi kan hålla
vårt medlemsregister i skick. Betalar du för fler persoTACK
FÖR DITT BIDRAG!
ner anteckna då noga allas namn. Medlemskort följer i
nästa Katrinanytt.
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Magnus-Maria prisnominerad och på turné
Kulturföreningen Katrinas stora operasatsning Magnus-Maria har nominerats för Islands musikpris i två kategorier. För det första som årets bästa
komposition och för det andra som bästa musikevenemang. Tävlingen avlokal-TV´s
ideella verksamhet
görs den 4 mars.
Magnus-Maria kommer högst antagligen att gästspela både i Helsingfors
och i Stockholm hösten 2016. Planer finns också på att uppföra MagnusMaria i Mariehamn den 5 december 2016.
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2016: 10 euro per person.
Meddelanden i detta fält förmedlas inte till mottagaren.
Meddela till Katrinas kansli ifall medlemsavgiften avser
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Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen
yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron

