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Att odla sin trädgård

Katrina kammarmusiks konstnärliga ledare Cecilia Zilliacus skriver i förordet till årets programbok om betydelsen av att odla den själsliga
trädgården med musik eftersom potatis och rädisor inte är tillräckligt. Frankrike och fransk musik är årets tema. Ett land där de sköna konsterna alltid haft en lika självklar plats som den goda maten och det vackra språket. Årets tonsättare Fredrik Hedelin kommer att närvara
vid festivalen. I sitt musikaliska komponerande säger han sig vara starkt förankrad i fransk musik och nämner gärna bland andra Boulez.
Många framstående musiker deltar i festivalen som avslutas med en brunchkonsert med namnet ”Musikaliska penséer” i vilken Hedelin
själv deltar tillsammans med författaren och ledamoten av Svenska Akademien Horace Engdahl och kulturredaktören Caterina Stenius.
Det är en stor glädje för Kulturföreningen Katrina att få presentera ännu ett exklusivt och spännande festivalprogram tillsammans med
Cecilia Zilliacus och hennes musikervänner och kollegor.

Karólína Eiríksdóttir

Magnus-Maria fortsätter sitt segertåg
Den 26 och 27 november visas Magnus-Maria på Stadsteatern i Stockholm. Den 3 december ges en föreställning på Nationaloperan i Helsingfors. Den tidigare utannonserade föreställningen i Mariehamn den 5 december
är inhiberad. När föreställningen läggs ner i slutet av året
har den givits 15 gånger och setts av tusentals personer.
Magnus-Maria är nu nominerad för Nordiska årets
musikpris 2016. Kompositören Karólína Eiríksdóttir
tävlar med många andra bidrag. Vi håller tummarna för
Karólína.

Figaros bröllop på Badhushotellet 1917
Projektet är Kulturföreningen Katrinas nya stora satsning. Det finns två mål som ska uppfyllas med detta
projekt. För det första ska vi fira Finland 100 år och för
det andra ska vi yfta det ”åländska operaundret”. Den
13 augusti detta år är det audition och då ska operans
elva roller besättas av så många åländska sångare som
det bara är möjligt. Dirigenten Anna-Maria Helsing och
regissören Laura Ruohonen är enväldiga domare.
Ett projektteam bestående av ovannämnda regissören och dirigenten samt följande personer: Ida Kronholm (regiassistent), Raija Malka (scenograf) Katarina
Gäddnäs (librettist), Rosi Djupsund (producent) och Patrik Komorowski (operarepetitör) har redan satt igång
arbetet med att bearbeta librettot som Mozart knapGiroblankett
för understöd till Sundom
past skulle känna igen. Däremot är musiken Mozarts.
Premiär blir det den 18 augusti 2017. Det pirrar i
TACK
FÖR DITT BIDRAG!
magen vid blotta tanken.

Kimitoöns musikfestspel 11–17.7.2016. Katrina-medlemmar får 5 euro rabatt på grundbiljettpriset på följande konserter: nr 3, 7, 8, 10, 11, 12 och 16.

DIREKTSÄND OPERA FRÅN
METROPOLITAN PÅ BIO SAVOY
8.10.2016 Tristan och Isolde (Wagner)
22.10.2016 Don Giovanni (Mozart)
10.12.2016 l’Amour de loin (Saariaho)
21.1.2017 Romeo och Julia (Gounod)
11.3.2017 La Traviata (Verdi)
22.4.2017 Eugen Onegin (Tjaikovskij)
13.5.2017 Rosenkavaljeren (Strauss)
Kulturföreningen Katrinas medlemsavgift 2016
Många har kommit ihåg att betala sin medlemsavgift. Men några avgifter sak-

lokal-TV´s
ideella verksamhet
nar vi ännu. Om du på kuvertets framsida hittar ett frågetecken eller ett årtal
på adresslappen har du enligt våra noteringar inte ännu betalt din medlemsavgift för i år. Vi tackar på förhand och önskar trevlig fortsättning på sommaren.
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Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Ålandsbanken FI89 6601 0001 1565 38 (BIC: AABAFI22)
Aktia 497021-29182
Andelsbanken
FI45 5578 0420 0318 26 (BIC: OKOYFIHH)
Nordea FI63 1630 3000 0017 43 (BIC: NDEAFIHH)

Kulturföreningen
Sundom lokal-TVKatrina r.f.

IBAN

BIC

FI 74 4970 2120 00 91 82

HELSFIHH

Ilmoitus
Meddelande
Medlemsavgift

2016: 10 euro per person.
Meddelanden i detta fält förmedlas inte till mottagaren.
Meddela till Katrinas kansli ifall medlemsavgiften avser
Bidrag
till verksamheten
annan person
eller fler personer än betalaren.

Allekirjoitus
Underskrift

Viite nro
Ref.nr

Tililtä
Från konto nr

Eräpäivä
Förf.dag

1012
Euro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen
yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron

