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I den första uppsättningen av ”Katrina” 1997 gjordes huvudrollens taldelar av Gun Sjöroos och sångdelarna av
Annika Sjölund. I den planerade nyuppsättningen kommer ”Katrina” att spelas av en person, säger Barbro
Sundback.
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Katrina sätter upp Katrina på nytt
Kulturföreningen Katrina planerar att sätta musikteatern ”Katrina” på nytt, den 17 juli 2024.

– Den var ju orsaken till att kulturföreningen en gång bildades, säger föreningens ordförande Barbro
Sundback.

2024 firar Kulturföreningen Katrina 25-årsjubileum. Föreningen inledde sin verksamhet år 2000 med göra den
andra uppsättningen av musikteatern ”Katrina”, efter Sally Salminens roman. Första gången Katrina sattes upp
var 1997-1998, då utomhus på posthusgården i Storby, Eckerö. Musiken var skriven av Jack Mattsson,
sångtexterna av Lars Huldén och manuset av Robert Liewendahl.

– Vi vill fira föreningens jubileum men också uppmärksamma att Jack Mattson skulle ha fyllt 70 år nästa år om
han levt. Så det är en hommage till honom också, säger Barbro Sundback.

Den här gången planerar man att spela Katrina på Alandica.

– Och det kommer inte att bli samma manus som tidigare. Det gamla uppsättningen känns lite passé, säger
Barbro Sundback.

I ursprungsuppsättningen delades Katrinarollen av två personer, Gun Sjöroos gjorde taldelen och Annika
Sjölund stod för sångdelarna. I den planerade nyuppsättning ska Katrina spelas av en person, slår Barbro
Sundback fast.

Proffs och amatörer
Precis som i Kulturföreningens Katrinas senaste uppsättningar tänker man blanda proffs med amatörer.

– Vi har sett hur amatörerna lär sig av proffsen och proffsen i sin tur smittas av amatörernas entusiasm.

Vem vill du se i huvudrollen?
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– Oj, det är alldeles för tidigt att säga.

Annars bygger projektet i stort på tidigare uppsättningar vad gäller antalet solister, korister och orkester.
Preliminärt planeras fem föreställningar.

– Vi har ju mycket arbete kvar. Det återstår att se hur mycket pengar vi kan få till exempel.

Men redan nu april räknar man med att bjuda in till audition för intresserade körmedlemmar.

Petter Lobråten


