
1.4.2015

KATRINANYTT 2:2015

Vid vårmötet kan du bli bekant med Katrina kammarmusiks nya konstnärliga le-
dare violinisten Cecilia Zilliacus. Hon presenterar årets kammarmusikprogram 
och tankarna bakom festivalen. Kammarmusikfestivalen slutar med en konsert i 
Jomala kyrka där Cecilia spelar tillsammans med Åbo filharmoniska orkester mu-
sik av årets jubilerande tonsättare Carl Nielsen och Jean Sibelius.

Cecilia Zilliacus är inte enbart soloviolinist. Hon har många strängar på sin lyra. 
Hon ingår i en trio som förkortas ZPR, Zilliacus, Persson och Raitinen. De har 
en kammarmusik serie i Stockholm som heter ”Äntligen måndag”. Dessutom un-
dervisar Cecilia i violin vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Att undervisa är 
viktigt tycker hon. – Det hjälper mig att hålla självklarheter i minnet eftersom jag 
hela tiden måste formulera mig, säger hon. Utöver det är hon medlem i Kungliga 
Musikaliska Akademien.

De flesta somrar har Cecilia tillbringat i Oravais eftersom hennes mamma 
kommer därifrån. Många somrar har hon musicerat på Wegeliusinstitutets som-
markurser och har sedan dess många kontakter med musiklivet i Svenskfinland. 
Hennes pappa är från Helsingfors. Cecilia Zilliacus kommer att på sitt eget sätt 
fylla det tomrum Tiila Kangas lämnar efter sig. Det kommer att bli spännande att 
lära känna Cecilia och alla konserter och all musik hon kommer att bjuda oss.

Kulturföreningen önskar dig välkommen till vårmötet och vi bjuder på kaffe.
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Vårmöte i Önningebymuseet den 9 april kl. 19.30
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Säsongens sista Metopera
En helkväll med dubbeloperan Cavalleria rusticana/Pajazzo från 
Metropolitan i New York. Operorna, skrivna av Pietro Mascagni och 
Ruggero Leoncavallo, sänds den 25 april 19.30. 

David McVicar regisserar den första nya Met-uppsättningen av 
denna populära dubbelopera, med Marcelo Álvarez som gör sin 
Met-debut i båda de ledande tenorsrollerna. Först ut den förhär-
dade förföraren Turiddu och sedan som clownen Canio. Eva-Maria 
Westbroek gör rollen som Santuzza, den övergivna kvinnan i centr-
um av Cavalleria rusticana, med Željko Lučić som den chevalereske 
Alfio.

Patricia Racette spelar Canios olycksaliga fru Nedda i Pajazzo, 
med George Gagnidze i sitt första Met-framträdande som Tonio. 
Mets chefdirigent Fabio Luisi leder båda operorna.

Text: Svensk text
Beräknad längd: 3 tim 30 min
Visas: 25 april 19.30
Biljettköp kan göras på Bio Savoy efter kl.14.00 eller per telefon 
19647 eller en timme före föreställningen 18.30. Introduktion 
hålls kl. 18.00.

CAVALLERIA
RUSTICANA
& PAJAZZO
Mascagni/Leoncavallo

BIO SAVOY
LÖRDAG 25.4 KL. 19.30
CAFÉ FRÅN 18.30 INTRODUKTION 19.00

Biljetter: 30/25 euro, studerande 
10 euro från Bio Savoys biljettkassa.
Biljettreservationer och förhands-
bokning av pausservering på tel. 
19647

K
www.katrina.ax

Magnus-Maria på turné 
Den 23 maj visas Magnus-Maria på Det Norska Opera och Ballett. 
Den 27 maj är vi i Ystad och den 3 juni i Reykjavik. Vi ser gärna att 
du informerar släkt och vänner som finns på ovan nämnda orter 
och uppmanar dem att se föreställningen.

Se www.magnusmaria.ax för mera information.

Metsäsongen 2015-2016
3.10.2015 Trubaduren (Verdi)
31.10.2015 Tannhäuser (Wagner)
12.12.2015 Trollflöjten (Mozart)
30.1.2016 Turandot (Puccini)
5.3.2016 Manon Lescaut (Puccini)
2.4.2016 Madame Butterfly (Puccini)
(30.4.2016 Elektra (Strauss) med Esa-Pekka Salonen som 
 dirigent , Nina Stemme , Waltraud Meir m.fl.) Ifall 
 tillräckligt många anmäler sig. Föreställningen äger 
 rum på Valborgsmässoafton)

Vi hoppas att många köper abonnemang för 2015 och 2016. Sä-
songen 2014 till 2015 har 28 personer köpt abonnemang. Kommer 
vi upp till 35 abonnemang får vi en stabilare ekonomi på verksam-
heten.

Manon Lescaut Turandot

Trubaduren Elektra


