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ÅLAND 8–12.8.2023
Tema: ”Rörelse”
Konstnärlig ledare: Cecilia Zilliacus

Bengt Forsberg

KATRINA KAMMARMUSIKFESTIVAL
Katrina kammarmusik 2023 består av ca 14 konserter i olika konsertlokaler i Mariehamn, Jomala
och Finström – och i Kastelholms slott. Programmet inkluderar också gratiskonserter och träffar
med tonsättare och musiker.
”RÖRELSE”
Musik som anledning till rörelse – dans!
Musik som skäl till känslor - rörelse!
Flera språks ord för ”sats” i ett musikstycke är:
(movement, movimento, mouvement) – rörelse!
KATRINA 2023 RÖR PÅ SIG!
Oändligt mycket musik har sitt ursprung i och får
sin inspiration från dansen.
HUSTONSÄTTARE
Tonsättarna Britta Byström och Jonas S Bohlin
delar på hustonsättarskapet och Bohlins pianotrio uruppförs av Amandatrion (Cecilia Zilliacus,
violin, Kati Raitinen, cello, och Bengt Forsberg,
piano).
URUPPFÖRANDEN
Under festivalen uruppförs båda tonsättarnas
specialbeställda soloverk för violin och koreografi
för en (1!) utövare!. Koreografer är Anna Koch
(konstnärlig ledare för Weld, Stockholm) och
Joakim Stephenson (tidigare medlem av Kungl.
Baletten Sthlm).
   Johannes Brahms Ungerska Danser blev
omåttligt populära då de skrevs och finns i
många olika versioner och besättningar, liksom
Dvořáks Slaviska Danser och Bartóks Rumänska
Danser m.m. Varje konsert bjuder på något av
dessa eller liknande verk.

Cecilia Zilliacus

   Pianisten Peter Friis-Johansson spelar kammarmusik, solo och dessutom fyrhändigt med Bengt
Forsberg.
”WINTERREISE”
Den svenska barytonsångaren Jakob Högström och pianisten Bengt Forsberg framför
sånger om förflyttandets ädla konst – Schuberts ” Winterreise” och ”Songs of Travel” av
Vaughan-Williams.
OPUS13
Den unga norsk-svenska stråkkvartetten
Opus13, som i september 2022 vann andra pris i
stråkkvartettävlingen i Banff, glädjer oss med sin
närvaro på Åland! De framför bl a stråkkvartetten ”Nunatak” av Jonas S Bohlin.
DANS MED BARN
Katrinafestivalen samarbetar med den åländska
dansutbildningen på ÅMI och låter kammarmusik
och koreografi stråla samman. En barndans- och
musikföreställning bjuds publiken också på!
DANS OCH HJÄRNAN
Koreografen Joakim Stephenson medverkar på
Katrinas brunchkonsert tillsammans med forskaren Hanna Poikonen i ett samtal om dansen och
hjärnan.
MÄSTARKURSER
I samband med festivalen arrangeras även mästarkurser i solospel och kammarmusik i samarbete med Ålands musikinstitut.
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