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Katrina kammarmusik 11–15 augusti 2020
Kulturföreningen Katrina trotsar rådande omständigheter och plane-
rar att genomföra årets kammarmusikfestival som justerats en aning 
för alla eventualiteters skull. Ett flertal konserter hålls i Alandicas 
foajé. S:t Görans kyrka blir platsen för lunchkonserterna och frukost-
kvarterna på Bagarstugans gård fortsätter.

Dessutom hålls en konsert i Jomala kyrka. Vi ordnar inte några 
skjutsningar till Jomala detta år. Biljetter köps på www.alandica.ax och 
mera ingående information om programmet finns på www.katrina.ax

Katrina kammarmusiks konstnärliga ledare Cecilia Zilliacus skriver 
om temat De ”glada” 20-talen?! på följande sätt: Nu har vi gått in i ett 
nytt decennium, ett nytt 20-tal, det tjugigaste tjugotalet någonsin…!!! Man 
kan med fog säga att det inte alls började som någon av oss hade kunnat 
föreställa sig. Ett virus ställde våra liv på ända, och vi ser ännu inte den fulla 
innebörden av virusets härjningar. Chansen att vi skulle vilja ge detta 20-tal 
epitetet ”ett glatt 20-tal”, liksom det för hundra år sedan, känns just nu 
mycket osannolik. Många som upplevde början av 1920-talet kunde visser-
ligen kanske inte heller föreställa sig att det nya decenniet skulle betecknas 
som just ”glatt”.

Förhoppningsvis kommer de som lever 2120 att tala om det ”fan-
tastiska 2020-talet”, de viktiga åren då vi räddade världen - varandra 
och klimatet!

Ståkkvartetten Meta4

Cecilia Zilliacus, konstnärlig ledare, violin



Årsmöte den 18 juni kl. 18.00 
Vi håller vårt förseande årsmöte i Club Marin på Österleden i Marie-
hamn, ute eller inne beroende på vädret. Vid mötet berättar vi om 
styrelsens planer för verksamheten under hösten och nästa år då 
Åland firar 100 år av självstyrelse. En del av programmet finns också i 
detta nummer av Katrinanytt.

Förutom de sedvanliga förhandlingarna uppträder föreningens hög-
skolepraktikant Emilia Eriksson med sin klarinett. Hon har studerat 
klarinettspel i två år vid Kungliga Musikaliska Akademin i Stockholm.

Vi hoppas att så många medlemmar och intresserade dyker upp 
och tar del i mötet. Ingen föranmälan är nödvändig. Det är bara att 
dyka upp.
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Otursförföljda Metropolitan ställer in
Vi har bokat in två metoperor i höst. Aida den 10 oktober och 
 Fidelio den 12 december. För någon dag sedan fick vi dock motta 
beskedet att Met ställer in alla höstens föreställningar. Ytterst ledsamt 
eftersom vi missade fler metoperor också under våren.

New York är dock den värst cornadrabbade staden i USA vilket 
förstås motiverar de inställda föreställningarna. För att vi inte ska bli 
helt operalösa i höst kommer styrelsen att försöka hitta ersättande 
föreställningar för de ovan nämnda operorna. Om vårsäsongen vet vi 
inget än.

Sture Isacssons minneskonsert den 16 september
Konserten ordnas i Finströms kyrka. Redan 2017 föreslog Stures ku-
sin Sören Jansson att en minneskonsert skulle hållas i Finström kyrka 
med musik komponerad av Sture Isacsson. Projektet har seglat i mot-
vind men nu drivs det av förligare vindar.

Programmet är tudelat. Vi inleder med en konsert i Finströms 
kyrka. Många av Stures tidigare elever kommer att musicera. Hans 
gärning som pedagog är imponerande. Några som kan nämnas är 
Markus Malmgren, Ella och Johanna Grüssner, Mats Backman, Fredrik 
Erlandsson, Jack Mattsson och hel rad fina körsångare.

Efter konserten som varar ca en timme hålls en kaffebjudning i för-
samlingshemmet och ett program som vi kallar ”Stures liv och verk”. 
Ordet är fritt att minnas Sture och en rad musikframträdanden kom-
mer det också att bli.

Vi behöver alla medlemmar
Många av er har betalt medlemsavgiften på 12 euro. Det är vi mycket 
glada och tacksamma över. Några har glömt eller annars bara inte be-
talt. Till er skickar vi ett separat bankgiro och hoppas att ni betalar så 
fort som möjligt.

Varenda en av er är viktig som medlem. Ju fler medlemmar vi har 
desto bättre ser det ut när vi ansöker om stöd och bidrag för våra 
verksamheter. Tack på förhand för du betalar!

Emilia Eriksson


