
JULI 2018

Bach och brudarna
Katrina kammarmusik 2018 är en smakfull anrättning skapad av 
festivalens konstnärliga ledare Cecilia Zilliacus. Basen i det hela är 
J.S. Bach och hans gudomliga musik som kryddas av en mängd verk 
av kvinnor från olika tider och olika länder. 

Bland de gästande artisterna finns gamla bekanta och nya spän-
nande personligheter att lyssna till. I olika sammansättningar får vi 
höra musik som tillhör standarrepertoaren men också massor av 
exempel på tonsättningar som utmanar oss och får oss att upp-
leva världar som är helt nya och outforskade. Välkomna till årets 
festival och njut av programboken vars texter skrivits av Martin 
 Högstrand och vars layout Robert Jansson svarar för.

Information och biljettbokningar kan göras hos projektledare 
Rosi Djupsund på info@katrina.ax eller mobil +358 40 164 9310. 
Det går också bra att kontakta Nela Silfverberg som är förening-

ens högskolepraktikant detta år. Nela sitter på föreningens kansli 
på Norra Esplanadgatan 5 (GE-villans gårdshus) och har mobilnum-
mer +358 40 768 4149.

Biljetter kan vanligtvis köpas vid konsertplatsen en timme före 
konserten undantaget är konserten i Kastelholms slott som ofta 
är slutsåld på förhand. Passa på att boka för säkergets skull. Kon-
sertpasset är förmånligt och ger tillträde till samtliga konserter för-
utom brunschkonserten lördag 11.8 kl.10.30.

”Reapproaching Bach” med Jakob Koranyi (cello) och Heather 
Ware (dans) onsdagen den 8.8 kl. 21.30 hålls i Alandicas foajé inte i Fin-
ströms kyrka som felaktigt uppges i Katrina kammarmusiks broschyr.

Du kan också klicka dig in på www.katrina.ax där hittar du rub-
riken Katrina kammarmusik som har de mesta du behöver veta 
om festivalen.
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Nela Silfverberg
Jag är en musikintresserad marieham-
nare. När jag inte sitter på Katrinas 
kansli under sommaren så bor jag 
med min hund i Åbo och studerar vid 
Åbo Akademi det svenska språket 
samt marknadsföring och masskom-
munikation.

Jag har spelat piano sen jag var sju 
år och har vid något tillfälle gillat de 
flesta musikgenrer, allt från Nirvana 
till Beethoven. Favoriten vid pianot är 
Erik Satie. Om du ser mig ute klist-
rande upp affischer för Katrina Kam-
marmusik så kom och säg hej. An-
nars kommer vi säkerligen att träffas 
under Katrina kammarmusikfestival i 
augusti!

Betalda och obetalda medlemsavgifter
Den som i detta kuvert hittar ett bankgiro vill vi att betalar sin 
medlemsavgift för år 2018. Den är 10 € per person. Om betal-
ningen gäller fler personer är det viktigt att ni anger alla betalandes 
fullständiga namn. Om du inte hittar något giro i ditt kuvert har du 
betalat. Har du inte fått medlemskort kan du kontakta  
info@katrina.ax så fixar vi saken.

Höstens program
”Alla mina fiender” är en komisk konsert med Therese Karlsson. 
Produktionen visas i Alandica 20–22.9 kl. 20.00. Biljettbokning görs 
på www.alandica.ax

Den 20 oktober inleds Mets operasäsong med Saint-Saëns 
grande opera ”Simson och Delila”. Lettiska mezzosopranen Elina 
Granaca gör Delila och den franska tenoren Robert Alagna får vi 
höra i rollen som Simson.

Opera i Tallinn. Faust 27–29 oktober är ett samarbete mel-
lan resebyrån Axtours och Kulturföreningen Katrina. Kontakta 
Yvonne Cronström på www.axtours.ax för mer information och 
för anmälningar.

För mer information om reseprogram 
och pris, se www.axtours.ax 

 

OPERA I TALLIN: FAUST 
27-29 oktober 2018 

Res med oss till Tallinn och njut av Charles Gounods ”Faust” på den estniska 
nationaloperan. Kultur, sightseeing, goda måltider och gott sällskap utlovas! 

Resan arrangeras av Axtours resebyrå i samarbete med Kulturföreningen Katrina. 
 

Axtours.ax Ab Storagatan 14 Tel: +358 18 512 17 groups@axtours.ax 

Några festivaltips 
Öppningskonserten 7.8 och konserten i Jomala kyrka ”Bach and 
the Birds” 9.8 kan ingen Bachälskare missa: Toccata och fuga i d-
moll samt konsert för 2 violiner i d-moll.

Onsdag den 8.8 tar brudarna över. Lina och grabbarna på 
Ålands konstmuseum kl. 12.00.

”Hildegard och Harald Hårfager uppmärksammas i Finströms 
kyrka kl. 19.00 och kvällen avslutas i Alandicas foajé med dans till 
toner av Bach på cello.

Festivalen avslutas med brunchkonsert i Alandica. Tillsammans 
med musikvetaren Christina Tobeck diskuterar Cecilia Zilliacus och 
Bengt Forsberg med referens till festivalens program tonsättningar 
under rubriken ”Folkkära och gudomliga”.

Lina Nyberg, röst

ALLA MINA
FIENDER

En musikalisk komedi med Therese Karlsson

KKulturföreningen Katrina

20–22 september 2018 kl. 20.00
Alandica, Mariehamn, Åland

Ålandsättlingen Jun Bouterey-Ishido är en av pianisterna som deltar i Katrina 
kammarmusik 2018.


