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Katrina kammarmusik
Katrina kammarmusik närmar sig och kommer i år 
att infalla den 1-5 augusti. Temat för årets festival är 
Variationer. I den programbok som medföljer detta 
medlemsbrev berättar många av de del tagande ar-
tisterna vad begreppet variation betyder för dem. 
Många framhåller variation som något viktigt och 
nödvändigt. Flera deltagande har årstiderna som 
favoritvariation, någon annan nämner havet och en 
tredje talar om livet självt som sin favoritvariation.

Festivalens konstnärliga ledare Cecilia Zilliacus 
säger att årets festival varierar sig på längden och 
bredden. Hon vill med årets festival lyfta den musi-
kaliska formen Tema med variationer och samtidigt 
passar hon på att komponera ett mycket varierat 
programinnehåll där inte bara kompositörerna va-
rierar utan också de musikaliska ensemblerna.

Allt konserterande avslutas med en brunchkon-
sert under vilken generalkonsul Olof Ehrenkrona, 
historikern Johanna Wassholm och hjärnforska-
ren/pianisten Fredrik Ullén diskuterar vilka ut-
tryck variationerna tar i vår mänskliga tillvaro. Läs 
programboken för mera information. Den inne-
håller mycket intressant som är värt att tänka på 
innan festivalen drar igång.

JULI 2017

Evelina är högskolepraktikant
Evelina Gottberg är årets högskolepraktikant och jobbar med Katrina kammar-
musik festival. Hon finns på Katrinas kansli på Norra Esplanadgatan 5 alla vardagar kl. 
9-16. Där kan du få information om Katrina kammarmusik, köpa konsertpass, hämta 
fler programböcker och reservera plats till brunchkonserten. Alternativt tar du kon-
takt på adressen info@katrina.ax för att få svar på dina frågor.

– Ursprungligen är jag 
lemlänning, men bor 
under skolåret i Jakob-
stad. Där studerar jag 
till sångpedagog på 
Yrkeshögskolan Novia. I 
höst läser jag min sista 
termin innan examen, 
och sedan får vi se vad 
framtiden bjuder på. Nu 
i sommar hjälper jag 
till på både Kammar-
musikfestivalen och på 
Figaro1917. Om dagarna 
jobbar jag i kansliet, eller 
var helst jag behövs. Vi 
ses säkert någonstans i 
musikvimlet!
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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)
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Medlemsavgift 2017: 10 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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Figaro1917 är på gång
Måndagen den 10 juli inleddes repetitionerna. Nästan alla sångare 
är på plats. Alla gästande deltagare har fått tak över huvud tack 
vare hjälpsamma hyresvärdar. Kören har också inlett sina repetitio-
ner. Scenografin är under uppbyggnad.

Den som vill vara med som frivillig och jobba med att måla kulis-
ser kan kontakta barbrosundback@gmail.com eller mobil +358 
40 518 2930. Det sjuder av liv och lust i Alandicas utrymmen.

Biljettförsäljningen är i full gång. Eftersom Alandica är semester-
stängt är det bäst att köpa biljett över nätet. Gå in på webbsidan 
www.alandica.ax och klicka på biljetter. Det finns ett billigt alter-
nativ på 20 euro på läktarens sista rad. För att få en bra biljett är 
det bäst att köpa en så fort så möjligt. 

Medlemsavgift för år 2017
Vi fortsättar att driva in medlemsavgifter för år 2017. Vi riktar oss 
nu också till nya adressater och hoppas på så vis rekrytera flera 
musikälskande medlemmar. Medlemsavgiften är endast 10 euro 
per person. Använd girot nedan vid inbetalning. Står det betalt 
med rött på girot betyder det att du betalt avgiften och kan strun-
ta i saken. Om någon saknar medlemskort för 2017 trots att ni be-
talat kan ni t.ex. besöka kansliet eller höra av er till info@katrina.ax

MET-säsongen på
Bio Savoy 2017–2018
I samband med den sista Metopera våren 2017 fick publiken 
önska vilken opera de önskar sig under den kommande sä-
songen 2017-2018. Styrelsen har sedan beslutat att följande 
operor kommer att visas. En del är nya och en del är publik-
favoriter. Vårt avtal med Met förpliktigar oss att sända minst 
sex operor. Detta är nästa års operasäsong på Bio Savoy.

7.10.2017 kl. 20.00 Norma (Bellini)
27.1.2018 kl. 20.00 Tosca (Puccini)
24.2.2018 kl. 19.30 La Bohéme (Puccini)
31.3.2018 kl. 20.00 Cosi fan tutte (Mozart)
14.4.2018 kl. 19.30 Luisa Miller (Verdi)
28.4.2018 kl. 20.00 Askungen (Rossini)

Inför höstsäsongen kommer vi att sälja abonnemangsbiljetter. I 
nästa Katrinanytt kommer mera om de planerade operorna.

Kwww.katrina.ax

MARIEHAMN 18-21.8.2017 
alandica KULTUR & KONGRESS

Biljetter: www.alandica.ax
Norma (Bellini)


