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Nordiska operakvinnor erövrar Metropolitan
Metropolitan presenterar sitt program för säsongen 2016/2017. Omslagsbilden pryds av den svenska sopranen Nina Stemme som inleder
säsongen med Wagners kärleksdrama Tristan och Isolde den 8 oktober.
För första gången på mer ett sekel ger Met en opera av en kvinnlig tonsättare. Det är Kaija Saariahos L´amour de loin. Den finländska dirigenten
Susanna Mälki dirigerar och gör därmed sin metdebut. Föreställningen
sänds den 10 december.
Svenska sopranerna Katrina Dalayman och Malin Byström sjunger också på Met inkommande säsong. Malin Byström hör vi som Donna Elvira i
Don Giovanni den 22 oktober. En operasäsong med starkt nordiskt inslag.
Kanske vi snart även kan tänka oss en åländsk sångare på Met.

Abonnemangsbiljett
För 150 euro kan du köpa en abonnemangsbiljett. Kortet berättigar till
sex operor á 25 euro. Du väljer själv vilka sex du vill se av sju valbara.
Kortet är inte personligt utan någon annan kan utnyttja din biljett om du
inte kan gå. Ring Britt-Marie Lundberg 0467 052 9319 om du vill köpa
abonnemangsbiljett.
Normalpris per föreställning är 35 euro och för medlemmar 30 euro.
År 2015 är det första året vi lyckats få metvisningarna att gå på plus. Tack
alla som köpt abonnemangskort.

MET 2016-17 PÅ BIO SAVOY
8.10.2016
Tristan och Isolde (Wagner)
22.10.2016
Don Giovanni (Mozart)
10.12.2016
l’Amour de loin (Saariaho)
21.1.2017
Romeo och Julia (Gounod)
11.3.2017
La Traviata (Verdi)
22.4.2017
Eugen Onegin (Tjaikovskij)
13.5.2017
Rosenkavaljeren (Strauss)
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Medlemsavgift för 2016
En hel del medlemsavgifter har redan influtit.
Med detta brev skickar vi ut medlemskort och
hoppas att det blir rätt. Det är inte alltid så lätt
men vi gör vårt bästa. Ifall det blir fel är det bara
att kontakta föreningens verksamhetsledare Rosi
Djupsund på tel. 040 164 9310. Ni som betalt
årsavgiften fyller själva i ert medlemskort. Ni
som inte ännu betalt avgiften hoppas vi att gör
det snarast. Det är oerhört viktigt för oss att ha
många medlemmar. Vi håller avsiktligt ner avgiftens storlek för att öka medlemsantalet samtidigt
som medlemskapet ska ge billigare biljettpriser.
Musik ska vara till för alla.

Ingen Elektra på Valborgsmässoafton

Katrina kammarmusik 2016
I brevet ingår Kammarmusikfoldern som är pinfärsk. Konstnärliga ledaren
Cecilia Zilliacus presenterar ett späckat och spännande program med franskt
tema och svenska kompositören Fredrik Hedelin som fetsivalens tematonsättare. Det blir ett uruppförande av Hedelin och flera andra verk av honom. Det
hela slutar med en brunchkonsert och ett samtal om musik och filosofi. I samtalet deltar Fredrik Hedelin, Caterina Stenius, journalist och långvarig musik
redaktör på YLE samt aktuella Horace Engdahl, Svenska akademins f.d. ständiga
sekreterare, författare och debattör.
Om du vill vara med och locka vänner och bekanta till Katrina kammarmusik
kan du få extra broschyrer att dela med dig. Ring Barbro Sundback, tel. 040 518
2930. Mun till munmetoden är den klart billigaste och bästa säljmetoden.

KATRINA KAMMARMUSIK 2–6 AUGUSTI 2016

Cecilia Zilliacus, konstnärlig ledare

Den 12.12.2015 beslöt föreningsmötet att ändra
föreningens stadgar. Den största ändringen är att
istället för att hålla ett höst- och vårmöte övergår
föreningen till att hålla ett årsmöte.
Stadgeändringen har nu godkänts och istället
för vårmöte så hålls ett årsmöte den 21 april. Då
behandlas bokslut och verksamhetsberättelse för
2015. Samtidigt tar mötet ställning till en reviderad verksamhetsplan och budget för 2016. Styrelsen föreslår att verksamhetsplanen kompletteras
med ett helt nytt projekt som tar sikte på år 2017
då Finland i stor skala firar 100 år som självständig
stat. Ett operaprojekt som vill lyfta det ”åländska
operaundret”. Mötet äger rum den 21.4.2106 kl.
19.00 i Föreningshuset på Ålandsvägen 40, ett gult
trähus i hörnet av Ålandsvägen och Nygatan. Ingången är från gården. Välkomna.

Norrbotten NEO

Årsmöte den 21 april

Katrinas styrelse har beslutat att avboka sändningen av Mets föreställning av Elektra. Främst
Giroblankett
för understöd till Sundom
på grund av bristande intresse och risken för ett
ekonomiskt
bakslag.
Trots
detta önskar vi alla
TACK
FÖR
DITT
BIDRAG!
våra medlemmar ”Glada vappen”.

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

lokal-TV´s ideella verksamhet

Ålandsbanken FI89 6601 0001 1565 38 (BIC: AABAFI22)
Andelsbanken
FI45 5578 0420 0318 26 (BIC: OKOYFIHH)
Aktia 497021-29182
Nordea FI63 1630 3000 0017 43 (BIC: NDEAFIHH)

Kulturföreningen
Sundom lokal-TVKatrina r.f.

IBAN

BIC

FI 74 4970 2120 00 91 82
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Ilmoitus
Meddelande
Medlemsavgift

2016: 10 euro per person.
Meddelanden i detta fält förmedlas inte till mottagaren.
Meddela till Katrinas kansli ifall medlemsavgiften avser
Bidrag
till verksamheten
annan person
eller fler personer än betalaren.

Allekirjoitus
Underskrift

Viite nro
Ref.nr

Tililtä
Från konto nr

Eräpäivä
Förf.dag

1012
Euro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen
yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron

