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Vem kan segla förutan vind
Alandica de 8.4.2022

Violinsten Zaida Ponthin gör konserten ”Vem kan segla förutan vind” 
på Alandica den 8 april. Med sig har hon c/o Stockholm, en ensemble 
med den unika sättningen två violiner, en cello och två kontrabasar.

Tillsammans utforskar de självstyrelse, identitet och kärlek till havet 
i ett mångfacetterat och sceniskt genomtänkt program som blandar 
åländska folksånger och klassiska stycken med improvisation och ny-
skriven kammarmusik. Konserten ges med anledning av firandet av 
Åland100.

Stråkkurs
För andra året i rad arrangerar Kulturföreningen en stråkkurs i 
ensemblespel för barn och unga. Kursen hålls den 27.6–2.7.2022. i 
Ålands folkhögskola och avslutas med en konsert i Finströms kyrka.

Kursen följer samma mönster som ifjol. Violinisten Zaida Ponthin 
är kursledare och man ska helst ha fyllt 10 år för att delta. Har du 
barn eller barnbarn som kan tänkas vara med är det värt att klicka in 
på www.katrina.ax och tittat under rubriken Kursverksamhet.

Dirigera med Anna-Maria
I höst närmare bestämt den 4–6 november kommer vår husdirigent 
Anna-Maria Helsing att hålla dirigentkurs. Tio intresserade antas. 
Mera information om kursen hittar du på vår hemsida.

Bli medlem!
Vill du bli medlem i Kulturföreningen Katrina ska du betala in 15 euro 
på konto FI45 5578 0420 031826. Skriv tydligt ditt namn och din 
adress på inbetalningen.

Kära Katrinamedlemmar!
Allt tyder på att livet återvänder och vi kan börja tänka och arbeta 
fritt igen. Vi har dock varit lyckligt lottade. Föreningens stora opera-
satsning ”Lisbeta” med anledning av Åland100 genomfördes planen-
ligt. Premiär hade vi 15 juli 2021.

Katrina kammarmusik genomfördes både år 2020 och 2021. Dess-
utom lyckades vi lansera två nya verksamheter. En dirigentkurs med 
Anna-Maria Helsing hösten 2020 och en stråkkurs för barn och unga 
sommaren 2021. Pandemitiden krävde anpassningar och förändringar 
som också har varit till nytta.

Men allt gick inte så bra. Flera evenemang har vi tvingats ställa in 
trots återkommande försök med nya datum. Direktsändningen av fa-
miljeoperan ”Snödrottningen” med Frida Johansson förargar. Likaså 
har vi tvingats annullera en operaresa till Helsingfors och besök hos 
Ulla-Lena Lundberg minst tre gånger men nu gör vi ett ryck igen. År 
2022 avser Kulturföreningen komma igen med full kraft.

Årsmöte och samtal om renässansen 
Stadsbiblioteket den 3.4.2022 kl.15.00

På årsmötet behandlas stageenliga ärenden. Efter årsmötet kl. 16.00 
blir det samtal. Cecilia Zilliacus inleder om sitt val av tema för 
Katrina kammarmusik 2022. Dan Karlsson, lektor i historia och Sia 
Spiliopoulou-Åkermark, direktör för Ålands fredsinstitut samtalar 
om renässanstiden och spåren efter den tiden. 

Årets tema för Katrina kammarmusik är Erasmus av Rotter damus 
(1466–1536), som var en lärd och berest tänkare under renässansti-
den. En politiskt och kulturellt omvälvande tid inte minst medialt ef-
tersom Gutenberg under denna period uppfann boktryckar konsten 
vilken revolutionerade möjligheterna för breda massor att kommuni-
cera. Inte olikt vår tids digitala omvälvningar.

Se Lisbeta i Helsingfors
Lisbeta gästspelar i Helsingfors den 21–22.4.2022. Axtours er-
bjuder i samarbete med Kulturföreningen Katrina en operaresa 
med ett författarbesök i Borgå. En strålande möjlighet att upp-
leva åländsk kultur i huvudstadsregionen. Mer information på 
www.axtours.ax


