
Välj sex av sju operor
Operasäsongen 2016–2017 bjuder vi på sju operor från Metropolitan. Abonnemanget som 
koster 150 euro gäller för sex av dem. Normalpris är 35 euro per opera och 30 euro för 
medlemmar. Med abonnemang betalar du endast 25 euro per föreställning. Man ska också 
komma ihåg att abonnemangskortet inte är personligt utan man kan låna ut det till någon 
annan om man inte har möjlighet att se en föreställning eller inte vill se en speciell opera.

Tag abonnemangskortet med dig till varje föreställning och visa det för Britt-Marie 
Lundberg som står invid ingången till biografsalongen. Hon bockar av dina operabesök. Vill 
du köpa abonnemangskort innan den första föreställningen den 8 oktober så ska du ringa 
Britt-Marie, tel. 0457 052 9319.

Förhandsboka pausservering hos Tina Dahlblom-Landell tel. 040 486 8800.
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Tristanackordet
Wagners opera Tristan och Isolde inleds med 
ett ackord som förändrade den västerländ-
ska musiken. Den som sett filmen Melan-
cholia har hört ackordet eftersom von Tri-
ers film inleds med musiken till just Tristan 
och Isolde. Ackordet består egentligen av 
två ackord som har en stark känslomässig 
laddning och som gör oss förvirrade.

Först känns allt ljust och hoppfullt för att 
i nästa stund övergå i en känsla av närmast 
förtvivlan.

Den 8 oktober kl. 19.00 är det dags 
för säsongsstart med Tristan och Isolde kl. 
19.00. Som alltid öppnar operabaren minst 
en timme före, likaså biljettförsäljningen. Kl. 
18.30 är det dags för en presentation. Det 
är storslagen musik, erotiskt och drama-
tiskt. Operan skrev Wagner i Venedig 1858 
där han också slutade sina dagar i armarna 
på sin hustru Cosima 1893.

DIREKTSÄND OPERA
FRÅN METROPOLITAN
PÅ BIO SAVOY
8.10.2016 kl. 19.00 Tristan och Isolde (Wagner) 

22.10.2016 kl. 20.00 Don Giovanni (Mozart) 

10.12.2016 kl. 20.00 l’Amour de loin (Saariaho) 

21.1.2017 kl. 20.00 Romeo och Julia (Gounod) 

11.3.2017 kl. 20.00 La Traviata (Verdi) 

22.4.2017 kl. 20.00 Eugen Onegin (Tjaikovskij) 

13.5.2017 kl. 19.30 Rosenkavaljeren (Strauss)
Nina Stemme som Isolde.
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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.
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TACK FÖR DITT BIDRAG!

Kulturföreningen Katrina r.f.
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Medlemsavgift 2016: 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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I november släpps biljetterna till nästa års stora operasatsning. En opera där 
åländska sångare får möjlighet att glänsa och visa upp sig för hemmapubliken.

Magnus-Maria fortsätter sitt segertåg
Den 26–27 november ges Magnus-Maria på Stadsteatern 
i Stockholm. Biljettåtgången är god. Den som vill se fö-
reställningen eller tänker tipsa någon om föreställningen 
bör köpa biljett redan nu. Annars är det risk för att man 
blir utan.

Den 3 december är det dags att visa Magnus-Maria i 
Almisalen på Nationaloperan i Helsingfors. Regissören 
Suzanne Osten kommer att vara på plats och presentera 
produktionen en halv timme före föreställningen.

Det är tredje året i rad som Magnus-Maria framförs. 
Sammanlagt kommer vi att ha gjort 15 föreställningar 
och tusentals mänskor kommer att ha sett föreställning-
en. Vi är mycket stolta och nöjda med resultatet.

Katrina kammarmusik 
Årets Katrina kammarmusik under ledning av violinisten 
Cecilia Zilliacus var en uppvisning i känsla och smak men 
också briljans och lekfullhet. Konstnärliga ledaren Cecilia 
Zilliacus internationella nät av musikkontakter är stort 
och vi är tacksamma över att hon bjuder in sina vänner 
till Katrina kammarmusik på Åland. 

Nästa års kammarmusikfestival är redan under plane-
ring. Temat är ”Variationer” och fler kända musiker har 
redan tackat ja till att medverka.

Medlemsavgiften för år 2016

Många har betalat avgiften för 2016. Vi tackar för det. Det betyder en 
hel del för vår kassa. Men några har ännu chansen att betala. Vi lägger in 
beloppet på girot nedan för den som inte betalat. Övriga behöver inte 
betala en gång till!Cecilia Zilliacus


