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Obs – det händer

EXTRA INTRÄDESPROV 
I MUSIK

onsdagen den 13 januari 2021

SÅNG
BLECKBLÅS

trumpet, trombon, valthorn, tuba

TRÄBLÅS
klarinett, saxofon,oboe, fagott

CELLO
Eller är du intresserad av att sjunga i någon 
av våra körer så anmäl dig via www.ami.ax

EXTRA INTRÄDESPROV
I DANS

måndagen den 11 januari 2021 kl. 19
i dansskolans lokaler på Fabriksgatan 4.

Sista anmälningsdag 6.1.2021 
till www.ami.ax

Grindmattesvägen 7 
Tel. 018-23393, ami@ami.ax

Onsdag 30.12
Barn
Mariehamn Ålands sjöfarts-
museum kl 11–16. barnen 
kan bland annat se skeppsråt-
tan rubys egna små utställ-
ningar i museet och upptäcka 
hennes hemliga vintervärld 
i fönsterinstallationen mot 
sjöpromenaden. bildbingo och 
föremålsquiz. 

BiO
Bio Savoy.
16.00 Klara ko firar jul.
16.15 Operation nordpolen.
18.00 nelly rapp: monster-
agent.
18.15 Horizon line.
20.00 babyteeth.
20.15 Follow me.

SeniOrpunkten
Mariehamn norragatan 11 kl 
12–13.45 & 14.15–16. Viliga 
onsdag. anmälan görs kl 9–10 
samma dag på tel. 531 749.

torsdag 31.12
SeniOrpunkten
Mariehamn norragatan 11 
kl 12–13.45 & 14.15–16. 
Torsdagsstunden. anmälan 
görs kl 9–10 samma dag på tel. 
531 749.

Lördag 2.1.2020
BiO
Bio Savoy.
16.00 Klara ko firar jul.
16.15 Operation nordpolen.
18.00 Flykten över gränsen.
18.15 nelly rapp: monstera-
gent.
20.00 babyteeth.
20.15 Follow me.

Söndag 3.1
BiO
Bio Savoy.
16.00 Klara ko firar jul.
16.15 Operation nordpolen.
18.00 nelly rapp: monster-
agent.
18.15 Flykten över gränsen.
20.00 babyteeth.
20.15 Horizon line.
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SAL 2
OPERATION NORDPOLEN F-7/4 12€ lö 16.15, sö 16.00, 
må 16.00, ti 16.00, on 16.00 
NELLY RAPP: MONSTERAGENT F-12/9 14€ lö 18.15, to 18.15
FOLLOW ME F-16/13 14€ lö 20.15, ti 20.15
FLYKTEN ÖVER GRÄNSEN F-7/4 14€ sö 18.15, 
må 18.15, ti 18.15, on 18.15, to 20.15
HORIZON LINE F-12/9 14€ sö 20.15, må 20.15, on 20.15

SAL 1:
KLARA KO FIRAR JUL F-7/4 12€ lö 16.00, sö 16.00, 
må 16.00, ti 16.00, 0ns 16.00
FLYKTEN ÖVER GRÄNSEN F-7/4 14€ lö 18.00
BABY TEETH EXKLUSIV FÖRHANDSVISNING! 
F-12/9 14€ lö 20.00, sö 20.00 
NELLY RAPP: MONSTERAGENT F-12/9 14€ sö 18.00,
ti 18.00, on 18.00
FOLLOW ME F-16/13 14€ må 20.00, on 20.00, ti 20.00
HORIZON LINE F-12/9 14€ må 18.00, ti 20.00, to 18.00

31.12–1.1 håller vi stängt här på bion. Vi önskar alla ett Gott nytt år!

”Lisbeta – en trollkrona skall du icke 
låta leva” beskrivs som ”en opera 
om kvinnohat och vidskepelse.  
En skatas skratt ekar över Sund när 
kyrkoherden och den nya härads-
hövdingen jagar upp befolkningen  
i skräck för det okända. Snart ska 
sju kvinnor avrättas för ett nytt 
brott: samröre med djävulen.”

För librettot står Carina Karls-
son, som tidigare skrivit om Lisbeta 
och de åländska häxprocesserna  
i mitten av 1600-talet i diktsamling-
en ”Lisbeta, Per Skarps hustru” och 
i romanen ”Märket”, tillsammans 
med uppsättningens regissör Ida 
Kronholm.

Att Karlsson valt just Lisbeta 
Skarps öde som utgångspunkt för 
sina gestaltningar av häxproces-
serna föll sig naturligt.

– Ända sedan jag i tonåren bör-
jade forska i trolldoms- och häxpro-
cesser har jag känt mig besläktad 
med Lisbeta. Jag heter Elisabeth  
i mellannamn, och Lisbeta var lik-
som jag från Sund. Sedan när man 
i efterhand under 1800-talet ned-
tecknade och protokollförde rätts-
processerna blev Lisbeta betecknad 
som Ålands största trollhäxa.

Berör
Sedan tidigare står det klart att  
sopranen Sofie Asplund gör titel-
rollen som Lisbeta.

– Lisbeta är lyckligt lottad, bor på 
en stor gård med make och två sö-
ner. Hon går igenom ett stort fall på 
kort tid, från allt till inget. Från att 
ha varit respekterad bli hon ankla-
gad och bespottad, och hela famil-
jen går i ruiner. Hennes och de an-
dra kvinnornas öden berörde mig 
på djupet, och det ska bli väldigt 
spännande och läskigt på samma 
gång att sätta sig in i och gestalta 
Lisbetas öde, säger Asplund.

Rollen som Ebba Hindrichszon, 
en av Lisbetas olyckssystrar, görs 
av sopranen Therese Karlsson. 

– Jag är otroligt glad över att få 
vara med på den här resan, att kun-
na ge de här kvinnorna upprättelse. 
Librettot och Carinas språk sjunger 
och ger klang och liv åt männis-
korna, så det ska bli fantastiskt och 
samtidigt läskigt för kvinnornas 
öden berör så djupt. Även i vår tid 
är tematiken viktig att lyfta fram, 
säger Karlsson.

Just detta – att tematiken har 
stark bärighet också i vår tid, trots 
att trolldomsprocesserna har över 
350 år på nacken – framhåller samt-
liga involverade som medverkar 
vid pressträffen.

– Att belysa det här temat kan 
verkligen göra nytta i vår tid. Ock-
så nu kan man bli anklagad för  
saker och sedan rullar snöbollen på 
i sociala medier och man står utan 
chans att försvara sig, det är otro-

ligt obehagligt och man känner lika 
stor maktlöshet, säger Asplund.

Rollen som häradshövdingen  
Psilander, som är den som leder 
processerna och står för anklagel-
serna mot kvinnorna, görs av bas-
barytonen Philip Björkqvist.

– Också jag berörs väldigt mycket 
av historien, och utmaningen för 
mig är att inte känna för starkt för 
kvinnornas öden. Men det är inte 
ondskan i sig som är drivkraften 
för min karaktär, utan han är över- 
tygad över att det är han som gör 
rätt, att det är han som ska rädda 
och frälsa Åland.

”Världsunikt”
Övriga roller görs av tenoren Dan 
Karlström, mezzosopranen Jenny 
Carlstedt, barytonen Aarne Pelko-
nen och kvarttonsackordeon Veli 
Kujala.

– Det är ett stort privilegium att 
göra opera med en så här stark en-
semble. Både sång och skådespeleri 
är i världsklass och jag längtar så 
efter att få sätta igång och repe-
tera med allihopa. Att dessutom ha 
en operaroll spelad av kvarttons-
ackordeon vågar jag påstå att är 
världsunikt, säger regissören Ida 
Kronholm, som inte kunde medver-
ka vid pressträffen, i ett pressmed-
delande.

”Lisbeta – en trollkrona skall du 
icke låta leva” har urpremiär den 
15 juli 2021 på Alandicas stora scen.

”Världsunik operaroll” i Lisbeta
arbetet med operan ”Lisbeta – en 
trollkrona skall du icke låta leva” 
fortskrider enligt tidsplan trots 
rådande situation.

nu har den stjärnfyllda ensem-
blen presenterats.

– Både sång och skådespeleri 
är i världsklass, menar regissö-
ren ida kronholm.

Högst upp från vänster: maria antman (scenografi), Philip björqvist (Psi-
lander). mellanraden: carina Karlsson (libretto), Therese Karlsson (ebba). 
Längst fram: sofie asplund (Lisbeta). FOtO: SteFan ÖhBerg

•	 ges av: Kulturföreningen Katrina
•	 Spelplats: alandicas stora scen
•	 Speldatum: 15.7 (urpremiär), 

16.7, 17.7
•	 Medverkande:
•	 Lisbeta - sofie asplund, sopran
•	 Psilander - Philip björkqvist, 

basbaryton
•	 Kjellinius - dan Karlström, tenor
•	 Karin - Jenny carlstedt, mez-

zosopran
•	 ebba - Therese Karlsson, sopran
•	 Per - aarne Pelkonen, baryton
•	 skatan - Veli Kujala, kvarttons-

ackordeon
•	 kör: 12 kvinnor och 12 män 

enligt planen
•	 konstnärligt team:
•	 musik: Karólína eiríksdóttir
•	 Libretto: carina Karlsson och Ida 

Kronholm
•	 regi: Ida Kronholm
•	 dirigent: anna-maria Helsing
•	 Koreografi: soledad Howe
•	 scenografi: maria antman
•	 Kostym: matilda Karlström
•	 mask: daniela Krestelica
•	 Ljusdesign: Pernille Plantener-

Holst

LiSBeta – en trOLL- 
krOna SkaLL du icke 
LÅta LeVa

FÖLJ

PÅ FACEBOOK

FÅ DE SNABBASTE NYHETERNA 
DIREKT I DITT FLÖDE

teXt: 
TOmI rIITamaa

kultur@nyan.ax 
tfn 528 466


