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Emma Engdahl skördade stora framgångar på de europeiska konsert
scenerna och i operahusen i Milano, Berlin och Paris för att nämna 
några. Hon studerade sång i Italien och Frankrike och firades av 
kungligheter och dåtida musikkändisar som Frans Liszt och Anton 
Rubinstein.

Hon besökte också Mariehamn. År 1888 berättar Åbo 
Underrättelser om hennes framträdande som antagligen skedde 
i Badhusanstaltens festsal. Vid den här tiden fanns det flera 
operateatrar i Helsingfors. En av dem grundades av Emma Engdahl.

År 1890 gifte sig Emma med assessorn Krister Jägerskiöld och 
lovade sin blivande man att avsluta sin sångarkarriär och istället ta 
över ansvaret för hushållet på Sjölax gård i Kimito.

Hennes intressanta liv och karriär hade nästan fallit i glömska men 
väcktes till nytt liv av författaren Bo Wessman och Satu Torstila 
som är eldsjälen både bakom denna konsert och biografin om Emma 
Engdahl.

Dela evenemanget på sociala medier så bidrar ni till att vi når en 
stor publik!
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Alma Pöysti

En föreställning om Emma Engdahl-Jägerskiöld med berättelser, romanser och arior

HEDVIG PAULIG sopran • FOLKE GRÄSBECK piano • ALMA PÖYSTI berättare 

BILJETTER 30 euro – www.alandica.ax. Medlemmar 25 euro – över disk på Alandica.

PRIMADONNA I SÅNGENS GYLLENE ÅLDER

Emma Engdahl
ALANDICA 15 OKTOBER KL. 19.00

Emma Engdahl-Jägerskiöld Folke GräsbeckHedvig Paulig



Hemsidan
www.katrina.ax är en intres
sant hemsida tack vara för
eningens webmaster Mona 
Karlsson. Här hittar man inte 
bara aktuell information utan 
också intressanta intervjuer, 
artiklar och musik. Operorna 
MagnusMaria (bilden) och 
Lisbeta kan man lyssna till i sin 
helhet. Klicka dig in och låt dig 
underhållas och informeras.

Medlemskortet
Om du har betalt din årsavgift men inte har något medlemskort kan 
du ta kontakt med föreningens kassör Carita Johansson på telefon 
040 043 8142 eller carita.johansson@gmail.com

Musikteatern Barnasinne
En entusiastisk ensemble under ledning av Eva Sjöblom har inlett 
repetitionerna av föreningens satsning Barnasinne 100 år. En 
musikteater gjord med barn som spelar och sjunger för barn om 
händelser från Ålands självstyrelses historia. Det är fråga om en 
helt ny produktion.

Text, musik, dräkter och scenografi är nytt. Föreställningen 
uppskattas ta 45 minuter och inträdet är fritt. Föreställningen ska 
vara tillgänglig för alla. För att allt ska löpa problemfritt kommer 
vi att på vår hemsida informera om hur man anmäler sig till de tre 
föreställningar som kommer att uppföras denna höst. Om det 
hela blir lyckat skall vi också försöka besöka fler kommuner och 
om det låter sig göras också skolor.

För mer information se www.katrina.ax

Föreställningar
Mariehamns stadshus den 20 november kl. 15.00.
Kyrkby högstadieskola, Jomala den 24 november kl. 18.30.
Källbo skola, Finström den 25 november kl. 18.30.

Dirigentkurs med Anna-Maria Helsing 4–6.11
Kursen ordnas i Ålands musikinstitut och tar tio dirigentelever. 
Anmälan görs till zaida@katrina.ax och den sista anmälningsdagen 
är den 15 oktober. Den som är intresserad av att anmäla sig ska 
gå in på vår hemsida www.katrina.ax. Där finns mera information 
om kursens upplägg, tidtabell, kostnad m.m. Där finns också en 
elektronisk anmälningsblankett.

Kurs med publik
Alla är välkomna att komma med på kursen som publik. Det är roligt 
och intressant att följa undervisningen. Samtidigt får man lyssna på en 
massa fin musik – helt gratis. Kursen avslutas med en konsert som är 
avgiftsfri och som vi hoppas många av våra medlemmar deltar i. Roligt 
för kursdeltagarna om de blir uppmärksammade och får applåder.

Följande tider är publika
Lördag 5 november kl. 10.00–14.00
Orkesterövningar – det går bra att droppa in någon gång under dagen
Söndag 6 november kl.10.00–12.00
Orkesterövningar – också här går det bra att droppa in
Söndag 6 november kl. 15.00
Konsert – hjärtligt välkomna. På repertoaren är det musik av Edgar 
Elgar, Jean Sibelius och de två samtida kompositörerna Jaan Rääts och 
Carolina Shaw.

Carolina ShawJaan Rääts

Anna-Maria Helsing Zaida Ponthin


