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Hur temat ”Livet är en schlager” upp-
stod som idé är inte helt enkelt att för-
klara, menar kammarmusikfestivalens 
konstnärliga ledare Cecilia Zilliacus.

– Det började egentligen med att jag 
fick en sådan känsla för den portugi-
siske sångaren Salvador Sobral, som 
vann Eurovision Song Contest 2017. Han 
har en sån tajming och känsla i sin sång, 
och vinnarbidraget innehåller också ett 
fantastiskt fiolsolo. Tänk om man fick 
möjlighet att spela det, funderade jag, 
berättar violinisten Zilliacus.

– Schlager har alltid tilltalat folk, det 
är musik som går att nynna på och som 
folk känner igen och har lyssnat på ge-
nom tiderna. Det är oerhört fint att man 
sätter ihop ett sånt här program, som 
förhoppningsvis lockar folk att börja 
lyssna mer på klassisk musik. Kanske bi-
drar det till att tröskeln blir lägre,  säger 
Nya Ålands melloexpert David Lind-
ström, som även vid sidan av schlager-
intresset när en stor och vidsynt kärlek 
till musik i olika genrer.

Lill Lindfors gäst
Som schlagerexpert kommer Lindström 
att medverka vid festivalen under dess 
avslutande programpunkt, lördagsbrun-
chen på temat ”Schlager – en slående 
historia”.

– Begreppet ”schlager” är tyska, och 

betyder just ”något som slår”, berättar 
Lindström.

– Det är precis så som jag också tol-
kar schlager, som något som går hem, 
eller som borde gå hem, hos folk. En 
del av styrkan i årets program är just 
att många av styckena är så välkända, 
bland annat av Puccini, Boccherini, 
Tjajkovskij, Bach och så vidare. Det 
känns också riktigt kul att få bjuda in 
Lill Lindfors, som jag tycker personi-
fierar en schlagerdrottning. Det är jag 
väldigt stolt över. Och det är också ex-
tra roligt att Temperakvartetten, med 
altviolinisten Tiila Kangas som tidigare 
var konstnärlig  ledare för Katrina kam-
marmusikfestival, återkommer till årets 
jubileumsfestival, berättar Zilliacus.

– Dessutom vill vi uppmärksamma och 
gratulera Barbro Sundback, som varit 
ordförande för Katrina under samtliga 
20 år och gjort ett fantastiskt jobb, säger 
Zilliacus och får medhåll av Lindström 
och produktionsassisten och mästar-
kursansvariga Evelina Gottberg.

– Ja, det gäller att hitta unga och intres-
serade efterföljare småningom, säger 
Sundback.

Du tänker väl inte lämna skeppet 
ännu?

– Nja, som referens satt jag 25 år som 
ordförande för Ålands fredsinstitut, så 
kanske inte riktigt ännu, skrattar Sund-
back.

Årets Katrina kammarmusikfestival 
arrangeras 6 till 10 augusti.

Tomi RiiTamaa
tomi.riitamaa@nyan.ax

tfn 528 466

Kammarmusik 
möter schlager
Temat för sommarens Katrina kam-
marmusikfestival är ”Livet är en 
schlager”.

Det festliga temat passar extra bra 
just i år, då Katrina firar 20 år.

schlagerexperten david lindström, Katrina kammarmusikfestivals konstnärliga 
ledare och violinisten Cecilia Zilliacus samt produktionsassistenen och festivalens 
mästarkursasvariga Evelina gottberg presenterar temat för sommarens  Katrina, 
”livet är en schlager”.  FoTo: Jonas EDsviK

Åländska bandet Lamori har släppt sing-
eln ”Born to Lose” från det  kommande 
albumet Neo Noir. Born to Lose hittas på 
streaming-tjänster över hela världen och 
även som musikvideo på Youtube.

Albumet, som släpps senare i år, spela-
des in i Montale-Agliana utanför Florens   
i Italien, där skivbolaget finns, sommaren 
2018.

– Skivan kommer totalt att innehålla 

nio spår och vi är väldigt nöjda med 
produktionen och inspelningsprocessen 
bakom albumet. Soundet har polerats 
och vi har försökt att få till en lite mer 
modern touch på de nya låtarna, säger 
bandet i ett pressmeddelande.

Lamori består av Matias Juselius sång, 
Marcus Pellas gitarr, Mikael Wester-
lund bas, Jens Wickholm klaviatur och 
Emanuel Sanchez trummor. (ms)

italienproducerad singel med Lamori


