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AUDITION FÖR MUSIK TE ATERN

BARNASINNE 100 ÅR
Har du barn, barnbarn, syskonbarn eller vill du själv vara med i ett nytt och roligt projek?
Kulturföreningen Katrina söker barn (10–16 år) till Musikteatern Barnasinne 100 år.
Yngre barn kan delta om en vuxen är med som stöd. Projektet handlar om
Ålands självstyrelse och genomförs av barn för barn.
Audition hålls i Ålands musikinstitut på söndag 29 maj kl. 15.00 samt på måndag 30 maj kl. 18.00.
Barnen får läsa en dialog och en dikt som mejlas ut i förväg samt sjunga en egen vald sång.
Repetitioner sker under hösten 2022.
Premiär den 20 november 2022 på Barnkonventionens dag.
Anmälan och information
Projektledare Eva Sjöblom
tel. +46 70 495 4524, levatexter@hotmail.com

K

Kuturföreningen Katrina

Frivilligarbetare
Det behövs många som är med och jobbar praktiskt.
Hör av dig till Barbro Sundback på barbrosundback@gmail.com
eller tel. +358 40 518 2930 om du vill hjälpa till.

Katrina kammarmusik 9–13.8.2022
Med medlemsbrevet följer årets programbroschyr för Katrina kammarmusik. Temat är ”Erasmusik – i Erasmus och humanismens spår”.
I samband med föreningens årsmöte den 4 april hölls en diskussion
på stadsbiblioteket om Erasmus och det goda samtalet. Diskussionen
locka många åhörare.
Nu fortsätter samtalet men i musikalisk språkdräkt. Det hela avslutas med en brunchkonsert lördagen den 13 augusti. Tillfället har fått
namnet ”Erasmus, humanism och musik”. Vid sidan av musiker från
festivalen samtalar författaren Anders Björnson och filosofen Joel
Backström.

Deltagare och
ledare på Kulturföreningen
Katrinas första stråkkurs som
hålls vid Ålands folkhögskola. Uppe
från vänster: Cecilia Wickström (ledare), Zaida Ponthin (ledare), Emilia Eriksson (ledare), Lydia Eriksson (ledare), Irma
Åkesson, Vuokko Lahtinen (ledare),
Therese Bergknut, Freya Roberts. Nere
från vänster: Marlon Wu, Maja Hammar, Theodor Löfgren, Natanja
Löfgren, Amélie Ford, Roxana
Sörliden, Mario Lin,
Jonathan Löfgren.

Trio Peltomma Fraanje Perkola

”Kul att få lära sig spela med karaktär
Det är första gången som Kulturföreningen Katrina
anordnar en stråkkurs vid Ålands folkhögskola.
Kursen är en vecka lång och kulminerar i en avslutnings konsert i Finströms kyrka.
– Det är kul att lära känna alla och att hitta det
musikaliska inom alla, säger ledaren Cecilia Wickström
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Stråkkurs för barn och unga 27.6–2.7.2022

Inne i salen sitter
tjejerna vända
mot varandra,
och med blickarna
strängt
fokuserade på
notpappren tar
de sig igenom
ett stycke klassisk

För andra året i rad ordnar föreningen en stråkkurs i ensemblespel
på Ålands folkhögskola. Fjolårets kurs var en riktig framgång. Avslutningskonserten blev en succé. En veckas kurs hade överraskande stor
betydelse för de unga deltagarnas musicerande.
Upplägget i år är detsamma som ifjol. En glädjande nyhet är att vi
får fyra unga stråkmusiker och en vuxen med på kursen från Goldschmidts musikakademi i Köpenhamn. Vuokko Lahtinen som var med
som lärare på altviolin ersätts av Maria Nes från Tallinn. Maria spelar
med i Estonian sinfonietta som var med i Lisbeta och också gjorde
konserten ” Årstiderna” i Jomala kyrka sommaren 2021. Musiken är
ett fantastiskt språk som talas av alla som spelar ett instrument.
Har du barn, barnbarn, syskonbarn eller känner barn som spelar
ett stråkinstrument så passa på och uppmuntra dem att delta. Ålands
sång och musikförbund står för kostnaderna för åländska deltagare.
För mera information se www.katrina.ax/kursverksamhet eller kontakta zaida@katrina.ax.
Avslutningskonsert i Finströms kyrka den 2.7 kl. 15.00. Fri entré
och kaffe med tilltugg i Finströms församlingshem efter konserten.
”Det har varit väldigt kul att vara här och lärarna är bra. Nu ska
vi spela tillsammans utan ledare”, säger Freya Roberts, Roxana
Sörliden, Therese Bergknut och Irma Åkesson.

och känsla”

Barn och lärare spelar ihop på ny stråkkurs

Den nystartade kursen består av elva deltagare och
fem ledare.
Under en vecka kommer
de att lära sig spela olika
typer av musik där alla
dagar fokuserar på ett specifikt tema inom praktiskt
spelande.
– I dag har temat varit
andning, hur man tänker
på det och hur man kan
använda sig av det i sitt

spelande, säger kursledaren Zaida Ponthin.
Vid första ankomsten
till folkhögskolan hör man
tydligt att barnen tycker
om att spela musik, och
särskilt att få spela med
varandra.
Genom entrén på det
gamla röda huset hör man
stråktonerna eka ut över
den torra grusparkeringen. På insidan sitter Irma

Åkesson på cello, Therese
Bergknut på fiol, Freya
Robertsson på fiol och
Roxana Sörliden på fiol.
De spelar kammarmusik
tillsammans med cellisten
och ledaren Lydia Eriksson.
Kammarmusik är enkelt
sagt en musikalisk ensemble som spelar utan en
dirigent, förklarar kursassistenten Emilia Eriksson.

musik.
De kommer en bit, pausar, ledaren kommer med
tips. Sedan är de i gång
igen.
– Det är väldigt kul, och
lärarna är bra. Man lär sig
mycket, säger tjejkvartetten.
Deltagarna får under
kursens gång spela olika
typer av musik i olika
grupper. Musiken de spe-

Sebastian Fagerlund

Cecilia Zilliacus

MEDLEMSAVGIFT Årsmötet beslöt att årsavgiften är 15 euro. Den tjänar du snabbt in när du går på

Giroblankett förKatrina
understöd
till Sundom lokal-TV´s ideella verksamhet
kammarmusiks konserter. Då får du en medlemsrabatt. Dessutom får du Katrinanytt 3–4 gånger i året
våra konserter och andra musikaliska evenemang. Kom ihåg att skriva namn och adress tydligt.
TACK FÖR DITTomBIDRAG!
Om du betalar medlemsavgift för flera personer så glöm inte namnen på alla som du betalar för.
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Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

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

2022: 15 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.

Allekirjoitus
Underskrift

Viite nro
Ref.nr

Tililtä
Från konto nr

Eräpäivä
Förf.dag

1012

24.6.2022

Euro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen

