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Coronakonserter under Katrina kammarmusik 11–15 augusti 2020
De som ser fram emot att gå på Katrina kammarmusiks konserter
funderar säkert hur det kommer att fungera under dessa ovanliga
tider. Vi kommer att följa de restriktioner som myndigheterna och
konsertlokalernas ägare utfärdar. Det ansvarar Kulturföreningen för.
Konsertbesökare ombeds följa följande instruktioner:
• Köp biljett till önskad konsert på förhand online via
www.alandica.ax eller www.visitaland.ax
• Kom i god tid till konserten, håll avstånd och sprita dina händer
före du går in i konsertsalen
• Frivilliga medarbetare visar var spritflaskorna finns och bistår
med råd och svar på frågor
• Åhörarplatserna kommer att vara utmärkta med tanke på att
hålla avstånd
• När konserten är slut uppmanas alla att hålla avstånd och inte
trängas vid garderoben eller dörrarna.

I skrivande stund vet vi inte exakt hur många vi kan släppa in i de
olika konsertlokalerna. Det är möjligt att begränsningarna lindras
efter den sista juli. Troligen blir ändå vissa begränsningar kvar. Vi har
därför beslutat sända vissa konserter i Ålandskanalen.
Konserterna hålls i S:t Görans kyrka, Alandicas foajé och i Jomala
kyrka. Frukostkvarterna hålls som vanligt varje förmiddag kl. 10.00 på
Bagarstugans uteservering.
Bekanta er gärna med programbokens inspirerande texter som är
skrivna av Cecilias pappa Lasse Zilliacus.
Följ oss också på facebook där vår högskolepraktikant Emilia
Eriksson regelbundet ger information om de medverkande artisterna och veckans program.
Har du ytterligare frågor ska du kontakta föreningens verksamhetsledare Rosi Djupsund, telefon 0401649310 eller via epost
info@katrina.ax

Karita Mattila, solist

Esa-Pekka Salonen, dirigent

Aida

Metopera trots allt också i höst

Covid fan Tutte: Operaresa till Helsingfors 4–7.9

Istället för live-inspelningar från Metropolitan kommer vi att sända inspelade versioner av Aida den 10 oktober och Fidelio den 12 december. Det
betyder samtidigt att vi kan börja kvällen redan kl. 19.00 vilket är en fördel
med inspelade operor. Sopranen Anna Netrebko sjunger Aidas roll och
hennes rival Amneris av mezzosopranen Anita Rachvelisvili. Deras kamp
gäller Radames som sjungs av Aleksandrs Atonenko. Skarpt läge.
Beethoven komponerade en enda opera som heter Fidelio. Sopranen
Karita Mattila är den förklädda Fidelio som befriar sin man Florestan, Ben
Heppner som sitter i fängsligt försvar på felaktiga grunder. En inspelning
som aldrig tidigare visats offentligt. Om vårens repertoar genomförs live
vet vi inte ännu. I höst blir det i alla fall opera på toppnivå.

Covid fan tutte dirigeras av Esa-Pekka Salonen och har premiär i slutet av augusti på Nationaloperan. Operan regisserad av
Jussi Nikkilä. Inhemska toppsolister som medverkar är Karita
Mattila, Miina-Liisa Värelä, Tommi Hakala, Johanna Rusanen,
Tuomas Katajala och Waltteri Torikka. Minna Lindgren har
skrivit ett nytt libretto som kombinerar politisk satir och reality
till musiken i Mozarts Così fan tutte.
Resan görs i samarbete med axtours under vår fina reseledare Yvonne Cronströms ledning. Om du vill med bör du med
snabba tag kontakta info@axtours eller Yvonne Cronström på
telefon 018-51217.

Sture Isacssons minneskonsert den 16.9 kl. 18.30 i Finströms kyrka
Arbetet med att planera minneskonserten har varit och är fortfarande en engagerande och spännande process. Sture Isacsson var en
musiker med många strängar på sin lyra. Han var också en aktiv pedagog och han hyste varma känslor för den åländska spelmansmusiken
och Ålands spelmansgille. Att göra en representativ konsert över all Stures musik kan bli svårt. Under planeringens gång har så många
uppslag dykt upp att det känns fullt möjligt att göra en uppföljande konsert någon gång i framtiden.
Det preliminära konsertprogrammet är klart med bland andra Markus Malmgren, organist och körledare, Mats Backman, organist
och körledar. Zaida Ponthin har skapat en stråkkvartett särskilt för denna konsert. Körsångare ställer upp främst från Finström men
också från övriga Åland. Det slutliga programmet innehåller några överraskningar som kommer att meddelas senare bland annat på föreningens hemsida www.katrina.ax. Konserten är ca en timme lång. Därefter blir det kaffe och musik med minnen av Sture i församlingshemmet.
Allt tyder på att vissa restriktioner fortfarande kommer att gälla i höst och för konserten i Finström. Hurudana begränsningar som
kommer att gälla vet ingen. Men med tanke på detta är det viktigt att köpa biljett/programblad på förhand. Reservation av konsertplats
och köp av biljetter/programblad görs via biblioteket@finstrom.ax. För frågor kontakta Kulturchef Inger-Louise Andersson på telefon
04573430859. Biljettpriset är 20 euro.
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