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En musikalisk komedi med Therese Karlsson
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Lennart Nord

Sally Salminen
– livet och litteraturen

Söndagen den 10 november kl. 15.00
på Mariehamns stadsbibliotek
Diskussion om Sally Salminen – livet och litteraturen med Ulrika
Gustafsson, Stig Wennström, Eva Johansson och Laura Ruohonen.
Moderator är Katarina Gäddnäs.
Boksignering och försäljning av Ulrika Gustafssons bok "Min ljusa
stad".
Plötsligt stiger någon ur ledet. Bryter med traditionen, ifrågasätter
vanorna och skapar oordning. Sally Salminen var sådan. Hon föddes
som småbrukardotter i den åländska skärgården 1906. År 1930 emigrerade hon till depressionens USA för att arbeta som hembiträde.
Under den knappa fritid hon hade skrev hon romanen Katrina, med
vilken hon vann första pris i Nordisk Romanpristävlan hösten 1936.
Romanen väckte sensationellt uppseende, också i Amerika. Hon
var en hyllad författare när hon återvände till Norden – Åland, Sverige, Finland och snart Danmark.
Arr: Kulturföreningen Katrina, Ålands litteraturförening , ABFÅland och Mariehamns stadsbibliotek.
Långfilmen ”Katrina” visas kl 18.30 i stadsbiblioteket. Rollen som
Katrina spelas av av Märta Ekström. Johan spelas av Frank Sundström
och för regin svarar Gustaf Edgren.

Kungliga operans braksuccé
GLADA ÄNKAN 9 nov kl. 16.00 i Bio Savoy
Vi inleder operasäsongen med en rolig och brilliant uppsättning
av klassikern Glada änkan. Musiken är den ursprungliga men
librettot och sångtexterna är nya.
Henrik Dorsin spelar en stressad operadirektör som brottas
med budgetproblem och sopranen Elin Rombo jagas av agenter
eftersom hon drar fulla hus överallt där hon drar fram. Föreställningen har rosats av kritikerna och publiken. Nu är det dags
för den åländska publiken att bänka sig i Bio Savoy för några timmars lättsam underhållning och fin musik
Operasupé på Kvarter 5 efter föreställningen
Restaurangen erbjuder en gruppmeny med tre rätter. Man kan
välja alla tre eller två eller en, allt efter tycke och smak. Huvudrätt är torskfilé eller fläsksida med tillbehör. Ring föreningens
kassör Britt-Marie Lundberg, tel. 0457 052 9319 för närmare
konsultation och för att boka bord.

Metoperaföreställningar 2019–2020
23.11.2019 kl. 20.00
Akhnaten
Philip Glass

29.2.2020 kl. 20.00
Agrippina
Georg Friedrich Händel

11.1.2020 kl. 20.00
Wozzek
Alban Berg

14.3.2020 kl. 19.00
Den flygande
holländaren
Richard Wagner

1.2.2020 kl. 20.00
Porgy and Bess
George Gershwin

11.4.2020 kl. 20.00
Tosca
Giacomo Puccini

Biljettförsäljningen och caféet öppnar en timme före föreställningen. En halv timme före varje föreställning är det introduktion.
Biljettpriset är 35 euro ordinarie pris per föreställning. För medlemmar 30 euro och personer under 26 år 10 euro.
Biljettreservationer och förhandsbokning av pausservering görs på tel. 040 486 8800 (Bio Savoy).
Abonnemangsbiljett för alla sex operor kan beställas hos föreningens kassör Britt-Marie Lundberg, britt-marie@aland.net eller
tel. 0457 052 9319. Biljetten kostar 150 euro (25 euro per föreställning) och kan användas också av någon annan än biljettinnehavaren.

Katrinahistoriken släpps den 2 december
kl. 18.30 i Mariehamns stadsbibliotek

Kalevala på ÅST
Musikresa till Åbo 24–26 januari 2020

År 2019 har Kulturföreningen Katrina firat sitt 20-års jubileum. Vi
avslutar året med att släppa en historik gjord av Helena Forsgård och
Robert Jansson. Med historiken vill vi inte bara visa upp vad vi åstadkommit under alla dessa år utan vi vill också hylla alla som jobbat och
jobbar frivilligt och som fått verksamheten att blomma.
Vi hoppas många tar sig till Bibbban den kvällen och deltar i firandet. Alla får ett gratis exemplar av historiken och vi hoppas många
dyker upp och berättar om upplevelser och minnen de har av Kulturföreningen Katrina. Alla är välkomna.

Föreningens lyckade samarbete med resebyrån Axtours fortsätter.
Genast i januari nästa år erbjuder vi en resa till Åbo Svenska Teater
för att se deras bejublade föreställning av Kalevala.
Regissören Jakob Höglund som också gjorde teaterns uppsättning
av Stormskärs Maja, har skrivit nya runosånger och tillsammans med
23 kvinnliga artister och tre kvinnliga musiker vill han ge Kalevala ett
nytt liv och en ny form.
Om du är intresserad av att komma med så ska du kontakata
Yvonne Cronström, tel. 018-51217 eller groups@axtours.ax

K U LT U R F Ö R E N I N G E N K AT R I N A • N o r r a E s p l a n a d g a t a n 5 • A X - 2 21 0 0 M a r i e h a m n , Å l a n d
t e l . +3 5 8 1 8 1217 7 • m o b i l +3 5 8 4 0 16 4 9 31 0 • i n f o @ k a t r i n a . a x • w w w . k a t r i n a . a x

