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Lisbeta – en trollkona skall du icke låta leva är en opera om kvinnohat och vidskepelse. En skatas skratt ekar över Sund när kyrkoherden
och den nya häradshövdingen jagar upp befolkningen i skräck för det okända. Snart ska sju kvinnor avrättas för ett nytt brott: samröre med
djävulen. Urpremiär den 15 juli 2021 kl. 19:00 i Alandica Kultur & Kongress, Åland. Följande föreställningar är 16 juli och 17 juli 2021 kl 19.00
Biljettpriser: 50 € ordinarie pris, 45 € för pensionärer, 30 € för personer 0–26 år, 20€ för enstaka platser på balkongerna. Serviceavgift
tillkommer.
Ledande roller: Lisbeta – Sofie Asplund, sopran • Psilander – Philip Björkqvist, basbaryton • Kjellinus – Dan Karlström, tenor • Karin – Jenny
Carlstedt, mezzosopran • Ebba – Therese Karlsson, sopran • Per – Aarne Pelkonen, baryton • Skatan – Veli Kujala, kvarttonsackordeon

Cuarteto Quiroga

Årsmöde den 20 maj i Kvarnbo

Katrina kammarmusik 10–14 augusti 2021
”På egna ben” är temat för årets festival. Konstnärliga ledaren Cecilia Zilliacus låter
sig inspireras av Ålands 100 år av självstyrelse. Musik från andra självstyrelseområden
som Färöarna, Baskien, Nordirland med flera kommer att framföras under festivalen.
Bland tonsättarna kan nämnas Astor Piazzolla som föddes i Argentina år 1921. I
den medföljande broschyren finns festivalens program samt information om mästarkurserna och biljettköp bland annat. Hemsidan www.katrina.ax är värd ett besök.

Kulturföreningen Katrina håller sitt årsmöte med
sedvanliga handlingar i Vinsmedjan i Kvarnbo pensionat. Mötet inleds med en kort konsert i Saltviks kyrka.
Kl. 18.00 Konsert med sopranen och kantorn
Natalie Örnkvist i Saltviks kyrka
Kl. 18.30 Årsmöte i Vinsmedjan – Värdinnan
Ella Grüssner hälsar alla välkomna. Deltagarna
kan vid anmälan förbeställa en måltid bestående
av ett kvarnbröd, sallad, en liten dessert och kaffe
för 25 €. (kvarnbröd= stenungsgräddat bröd
packat med lokala råvaror, en åländsk pizza kan
man kanske säga).
Den som önskar delta i evenemanget anmäler
sig till info@katrina.ax (Rosi Djupsiund). Den som
har någon allergi eller är i behov av skjuts bör informera om detta. Anmälningar görs senast den
16 maj. Buss kan man ta från Mariehamns bussplan kl. 17.05 och är i Kvarnbo kl. 17.50. Hemresa
ordnas så att ingen behöver sova över i Kvarnbo.

Stråkkurs för unga
Stråkkurs i ensemblespel för unga 7–18 år den 2–7 augusti i Ålands folkhögskola. Har du barn eller barnbarn eller känner barn och unga som
spelar fiol eller något annat stråkinstrument vill vi att du tipsar dem om stråkkursen. Alla intresserade är välkomna. Kursledare är violinisten
Zaida Ponthin (zaida@katrina.ax) och vid sin sida har hon flera kompetenta pedagoger, Cecilia Wickström (violin), Vuokko Lahtinen (altviolin),
Lydia Eriksson (cello) samt Emilia Eriksson som kursassistent. Deltagarna kan antingen bo på folkhögskolan eller delta dagtid och bo hemma.
Kursavgifter samt logi och mat kan man få ersättning för av Ålands sång- och musikförbund. För mera information kontakta Zaida Ponthin eller
gå in på vår hemsida där finns nödvändiga uppgifter. Stråkkursen avslutas med en konsert i Finströms kyrka den 7 augusti kl. 15.00.

Akhnaten – en kulturresa till Helsingfors och Borgå den 24–27.9.2021
Programmet innehåller ett operabesök i Alexandersteatern i Helsingfors. Där ska vi vara
med om Philip Glass opera ”Akhnaten” som fått strålande kritik. Föreställningen produceras
av Ooppera Skaala och Opera Box. Titelrollen görs av ungraren Zoltan Darago och regissör är Ville Saukkonen. Ett besök är inbokat till Diktarhemmet i Borgå hos Ulla-Lena Lundberg. Hon har bott i Diktarhemmet sedan 2018 och stortrivs i den anrika byggnaden där vi
bjuds på rundvandring.
Giroblankett
för understöd
till Sundom
ideella verksamhet
Bokningar: Axtours
resebyrå, Storagatan
14, Mariehamn,lokal-TV´s
tel. 51217, groups@axtours.ax

TACK
FÖR DITT BIDRAG!
Medlemsavgiften är 12 € som vi vänligen ber er betala omgående. Vid adressändringar vänligen meddela info@katrina.ax
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TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Ålandsbanken FI89 6601 0001 1565 38 (BIC: AABAFI22)
Andelsbanken
FI45 5578 0420 0318 26 (BIC: OKOYFIHH)
Aktia 497021-29182
Nordea FI63 1630 3000 0017 43 (BIC: NDEAFIHH)

Kulturföreningen
Sundom lokal-TVKatrina r.f.

IBAN

BIC

FI 74 4970 2120 00 91 82

HELSFIHH

Ilmoitus
Meddelande
Medlemsavgift

2021: 12 euro per person.
Meddelanden i detta fält förmedlas inte till mottagaren.
Meddela till Katrinas kansli ifall medlemsavgiften avser
Bidrag
till verksamheten
annan person
eller fler personer än betalaren.
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Euro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen

