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Lördag den 1 februari
kl. 20.00 på Bio Savoy

Den amerikanska komopsitören George Gershwin tog en uppen
bar risk när han beslöt att skildra kärleksparet Porgy och Bess. 
Folkoperan utspelar sig i Charleston i South Caroline där Gershwin 
gjorde grundliga studier innan han skred till verket. Den afroame
rikanska miljön och kärleken mellan den svårt handikappade Porgy 
och den drogberoende Bess var ett radikalt grepp och premiären 
som ägde rum 1935 mottogs med blandade känslor. Framgångarna 
kom på 1950talet och en rad melodier från operan lever vidare 
och uppförs ofta: Summertime, Bess you is my women know och I got 
plenty ó nuttin. Rollen som Porgy sjungs av Eric Owens och Bess av 
Angela Blue.

Årets första
Årets första Katrina
nytt innehåller 
föreningens pro
gram under våren 
2020. Vi hoppas 
att ni fortsätter att 
teckna medlemskap 
i föreningen som är 
12 euro. Anteckna 
tydligt ert namn och 
er adress och om ni 
betalar för fler allas 
namn så att vi kan 
skicka information 
till er. Glöm inte vår 
hemsida  
www.katrina.ax

”Komorowski i Mariehamn” 
4 april i Alandia 
Kulturföreningen Katrina proudly pre
sents en pianoafton med föreningens 
vice ordförande pianisten Patrik Ko
morowski. Programmet kommer vi 
att informera om i nästa Katrinanytt. 
I detta skede hoppas vi att ni gör en 
notering i er kulturkalender

Porgy and Bess
– direkt från Metropolitan



Hur härligt sången klingar
Föreningens verksamhetsledare Rosi Djupsund 
presenterar sin doktorsavhandling den 1 mars 
kl. 15.00 i Mariehamns stadsbibliotek. I samband 
med presentation kommer publiken att sjunga 
några av de mest välkända finlandssvenska sång
erna. Kaj-Gustav Sandholm sitter vid flygeln. 
Klockan 17.00 fortsätter sjungandet på Club 
Marin. Den som gillar snapssånger sill och öl ska 
boka in sig hos BrittMarie Lundberg + 358 457 
052 9319 för en plats vid bordet. Måltid, en öl 
och en snaps får man för 25 euro. Ska man ha 
något ytterligare får man betala själv därutöver.

Vi planerar också för en snapssångstävling. 
Den som vill vara med ska skicka in sitt tävlings
bidrag till Rosi som tar emot förslagen på adress 
info@katrina.ax senast den 23 februari. Vin
naren koras av det illustra sällskapet och priset 
avslöjas på plats.

Metoperaföreställningar våren 2020

Biljettförsäljningen och caféet öppnar en timme före föreställningen. En halv timme före varje föreställning är det introduktion.
Biljettpriset är 35 euro ordinarie pris per föreställning. För medlemmar 30 euro och personer under 26 år 10 euro.
Biljettreservationer och förhandsbokning av pausservering görs på tel. 040 486 8800 (Bio Savoy).
Abonnemangsbiljett för vårens fyra operor kan beställas hos föreningens kassör BrittMarie Lundberg, brittmarie@aland.net eller
tel. 0457 052 9319. Abonnemangsbiljetten kostar 25 euro per föreställning och kan användas också av någon annan än biljettinnehavaren.

29.2.2020 kl. 20.00
Agrippina
Georg Friedrich Händel

1.2.2020 kl. 20.00
Porgy and Bess
George Gershwin

11.4.2020 kl. 20.00
Tosca
Giacomo Puccini
Föreställningen syntolkas

Film om legenden Pavarotti på 
Bio Savoy den 26 mars kl. 18.30 
I samarbete med Filmklubben Chaplin visar 
Kulturföreningen Katrina den aktuella filmen 
om operastjärnan och divan Luigi Pavarotti. 
En legend och en odödlig uttolkare av särskilt 
den italienska operans mest älskade arior. En 
halv timme före filmens början kl. 18.30 hålls 
en introduktion om tenorsångare förr och 
nu med särskild fokus på Pavarotti.

9.5.2020 kl. 20.00
Maria Stuarda
Gaetano Donizetti

Saajan

tilinumero

Mottagarens

kontonummer

Saaja

Mottagare

Maksaja

Betalare

Allekirjoitus

Underskrift

Aktia  497021-29182

Sundom lokal-TV
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IBAN BIC

FI 74 4970 2120 00 91 82 HELSFIHH

Bidrag till verksamheten

Ilmoitus

Meddelande

Tililtä

Från konto nr

Eräpäivä

Förf.dag

Viite nro

Ref.nr

Euro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen

yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron

perusteella.

Betalningen förmedlas till mottagare endast i Finland enligt Allmänna

villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer

betalaren angivit.

PANKKI BANKEN

Giroblankett för understöd till Sundom lokal-TV´s ideella verksamhet

TACK FÖR DITT BIDRAG!

Kulturföreningen Katrina r.f.

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

1012

Medlemsavgift 2020: 12 euro per person.
Meddelanden i detta fält förmedlas inte till mottagaren.
Meddela till Katrinas kansli ifall medlemsavgiften avser
annan person eller fler personer än betalaren.
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Rosi Djupsund


