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Topelius liv och sånger presenteras av 
Rosi Djupsund. Allsång med Kaj-Gustav 
Sandholm vid flygeln
Mariehamns stadsbibliotek 28.11.2021 kl. 16.00.
Gratis inträde.

Zacharias Topelius är för många kanske mest känd 
som barnlitteraturförfattare eller från de tonsatta 
dikterna Lasse, Lasse liten och Videvisan. Få känner 
till att han gav ut både diktsamlingar, romaner och 
läroböcker, historiska skådespel, tre operalibretton 
samt tillfälles dikter, föreläsningar, tal och mycket där
till. Librettot till operan Kung Karls jakt med musik av 
Fredrik Pacius är till exempel skrivet av Topelius. 

Många kompositörer har tagit sig an hans dikter. 
Jean Sibelius komponerade musiken till fyra julvisor, 
bland dem Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt. Gab-
riel Linsén tonsatte fjorton av Sylvias visor, bl.a. En 
sommar dag i Kangasala och Under rönn och syrén. Karl 
Collan skrev musik till bl.a. Vasa marsch och På Roines 
strand.

Komorowski in Mariehamn 
Alandicas stora scen 7.11.2021 kl. 15.00.

Patrik Komorowski spelar en annorlunda pianoafton 
med hjälp av sångerskan Therese Karlsson och violi
nisten Andreas Nyberg på Alandicas stora scen.

Programmet är skapat utifrån ett Dogmamanifest 
för klassisk musik och blandar traditionella och expe
rimentella element på ett undersökande sätt.

Musik av M. Ravel, J. Cage och F. Rzewski. Serve
ringen är öppen från kl. 14.00. Konsertintroduktion 
i foajén kl. 14.20. Konsertens längd ca 1 timme. OBS. 
Konserten spelas på Stora scenen. Begränsat med 
platser.
Biljetter: Alandicas biljettkassa eller www.alandica.ax
Biljettpris: 20€/15€ (Serviceavgift 2€ tillkommer)
Fotograf: Marcus Boman

Zacharias Topelius
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Akhnaten – en kulturresa
Helsingfors och Borgå 26–28.1.2022

Programmet innehåller ett operabesök i 
 Alexanders teatern i Helsingfors. Där ska vi va
ra 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 Lund-
berg. Hon har bott i Diktarhemmet sedan 2018 
och stortrivs i den anrika byggnaden där vi 
bjuds på rundvandring.

Bokningar: Axtours resebyrå, Storagatan 14, 
Mariehamn, tel. 51217, groups@axtours.ax

Vad vill du att Kulturförenignen 
Katrina ska göra?
Föreningens styrelse är i full gång med att pla
nera nästa års verksamhet. Om du har förslag 
och tankar om hur vi kan utveckla vår verksam
het är du välkommen att föra fram dina åsikter. 
Hör av dig till info@katrina.ax

Som medlem hoppas vi att du regelbundet 
besöker vår hemsida www.katrina.ax. Vår 
webbmaster Mona Karlsson har gjort fina in
satser för att sprida information om Kulturför
eningen Katrina i sociala medier som facebook 
och Instagram. Följ oss gärna på sociala medier.

Familjeoperan Snödrottningen
Bio Savoy den 8 januari kl. 16.00

Operan har haft stor framgång i Sverige. Ope
ran bygger på H.C. Andersens en saga och den 
handlar om vänskapens seger över ondskan. 
Den åländska sopranen Frida Johansson sjung
er en av de bärande rollerna.

För hela familjen. Från 5 år och uppåt. Snö
drottningen är ett beställningsverk av Malmö 
Opera. Urpremiären ägde rum på Malmö 
Operas stora scen 17 december 2016.


