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Äntligen dags för Met-opera

Nu inleder vi vår andra operasäsong i Bio 
Savoy. Flytten från Stadshuset till Savoy blev 
en stor framgång. Bättre på så gott som alla 
vis. Det enda vi saknar är Stadshusets foajé 
som var stor och fin på många sätt. Men 
som känt kan man inte få allt. Savoys café 
har ett rikt utbud och servicen är snabb 
och bra.

Köp abonnemangsbiljett
Ett abonnemang säkrar verksamheten. Alla 
vet att Met har ekonomiska svårigheter 
och därför stiger biljettpriserna något. Det 
kommer från och med hösten att kosta 
30 euro per föreställning för medlemmar. 
Icke-medelemmar får betala 35 euro och 
studerande under 26 år betalar 10 euro. 
Ett abonnemang kostar 140 euro och be-
rättigar till sex föreställningar.

Det lönar sig att lösa abonnemang som 
kan användas av vem som helst. Vi planerar 
en extra föreställning på Valborg år 2016. 
Den ingår inte i abonnemanget.

Vill du lösa abonnemang ska du kontakta 
Britt-Marie Lundberg mobil 0457 052 9319 
eller britt-marie@aland.net eller så betalar 
du in 140 euro på konto i Andelsbanken 
FI45 5578 0420 0318 26 och skriver tydligt 
ditt namn på inbetalningen så kan du lösa ut 
ditt abonnemangskort före föreställningen. 
Överraska gärna någon med ett abonne-
mang som present.

Bio Savoy tel. 19647 tar emot förhands-
bokningar vad gäller både biljetter och 
pausservering.

Säsongens stjärnregn
I sex operor plus Valborgsföreställningen 
får vi höra och se många bekanta sångare 
som Anna Netrebko, Dmitri Hvorostovskij, 
Eva-Maria Westbroek, Peter Mattei, Nina 
Stemme, Anita Hartig, Kristina Opolais, 
Robert Alagna, Waltraud Meir, Eric Owens 
och Esa-Pekka Salonen. Många fler kommer 
ni att möta. Detta är bara ett smakprov på 
alla fina sångare som ingår i Mets galleri.
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Metsäsongen 2015-2016

3.10.2015 kl. 20.00...........................................
Trubaduren (Verdi)
Anna Netrebko (Leonora)
Dolora Zajick (Azucena)
Yonghoon Lee (Manrico)
Dmitri Hvorostovsky (di Luna)
Štefan Kocán (Ferrando)

31.10.2015 kl. 18.00..........................................
Tannhäuser (Wagner) 
Johan Botha – Tannhäuser
Eva-Maria Westbroek – Elisabeth
Michelle DeYoung – Venus
Peter Mattei – Wolfram
Günther Groissböck –Landgraf Hermann

12.12.2015 kl. 19.30..........................................
Trollflöjten (Mozart)
Inspelning från 2006
Matthew Polenzani – Tamino
Ying Huang – Pamina
Erika Miklósa – Nattens drottning
Nathan Gunn – Papageno
René Pape –Sarastro

30.1.2016 kl. 20.00............................................
Turandot (Puccini) 
Nina Stemme – Turandot
Anita Hartig – Liù
Marco Berti – Calàf
Alexander Tsymbalyuk – Timur

5.3.2015 kl. 20.00............................................
Manon Lescaut (Puccini)
Kristine Opolais – Manon Lescaut
Jonas Kaufmann – Des Grieux
Massimo Cavalletti – Lescaut
Brindley Sherratt – Geronte

2.4.2015 kl. 20.00............................................
Madame Butterfly (Puccini)
Kristine Opolais – Cio-Cio-San
Maria Zifchak – Suzuki
Roberto Alagna – Pinkerton
Dwayne Croft – Sharpless

30.4.2015 kl. 20.00..........................................
Elektra (Strauss)
Nina Stemme – Elektra)
Adrianne Pieczonka – Chrysothemis
Waltraud Meier – Klytämnestra
Burkhard Ulrich – Aegisth
Eric Owens – Orest
Esa-Pekka Salonen – dirigent

Extra föreställning på Valborgsmässoafton, 
som inte ingår i abonnemanget.



Fotoutställning
Magnus-Maria – en opera om rätt kön
En fotoutställning av Tiina Tahvanainen som gjorde bilder och 
projiceringar till operan Magnus-Maria. Utställningen pågår i Galleri 
Norra Dörren i Mariehamns stadsbibliotek t.o.m. den 10 oktober. 

Äntligen måndag
Så heter stråktrion ZilliacusPerssonRaitinens kammarmusikserie 
som äger rum måndagar kl. 19.00 i Stockholms konserthus. Vid 
varje konsert spelar trion med en eller fler inbjudna gäster.

Måndag den 12 oktober spelar stråktrion tillsammans med pia-
nisten Oliver Triendl fransk musik.

Måndag den 16 november spelar stråktrion med violinisten Ylva 
Larsdotter och klarinettisten Christoffer Sundqvist musik av Crusell, 
Mozart, Byström m.fl.

Biljetter kan köpas på Stockholms konserthus tel. +46 8 50 66 77 
88 eller på www.konserthuset.se/musiksmart

Medlemsavgiften 
Vi tackar alla som har betalat sin medlems-
avgift. Det är ett mått på förtroendet för oss.
Enligt våra noteringar är det dock en del medlemmar som ännu in-
te har betalat sin avgift år 2015. Vi påminner om detta och hoppas 
på en inbetalning. Ett frågetecken på medlemskortsbilden här invid 
betyder att du inte har betalat din medlemsavgift i år. Glöm inte 
skriva namn tydligt och klart på betalningen. Om du får påminnelse 
men redan har betalat ber vi om överseende. Misstag kan hända. 
Medlemsavgiften är tio euro och kan betalas till Kulturföreningen 
Katrinas konto.
Ålandsbanken  FI89 6601 0001 1565 38 (BIC: AABAFI22)
Andelsbanken FI45 5578 0420 0318 26 (BIC: OKOYFIHH)
Nordea FI63 1630 3000 0017 43 (BIC: NDEAFIHH)

Små, små steg är inhiberad
Den planerade föreställningen med Pia-Karin Helsing är inhiberad 
av privata skäl.
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