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Det nya året inleds med Figaro1917
Kulturföreningens Katrinas storsatsning Figaro1917 visades till 
mångas besvikelse bara fyra gånger. Nu erbjuds en chans att se 
spektaklet som film på Bio Savoy den 5 januari 2018 kl. 19.00. Bil-
jetter kan förköpas/bokas hos Tina Dahlblom-Landell (Bio Savoy) 
tel. 040 486 8800.

DECEMBER 2017

Biljetter: 25 € ordinarie pris, 20 € för medlemmar och 10 € för 
personer under 26 år.

Förhandsbokningar av pausservering görs likaså på tel. 040 486 
8800. Introduktion hålls kl. 18.30 och operacaféet öppnar kl. 18.00.

Kulturföreningens program under våren fortsätter i operans 
tecken.
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En sista påminnelse
Några av er får ett inbetalningsgiro. Det betyder att ni ännu inte betalat er medlemsavgift år 2017. Vi hoppas ni tar tillfället i akt och gör 
slag i saken. Det är fråga om tio euro. En liten summa men ett stort stöd för oss och vår förenings verksamhet. Tack.

Metoperaföreställningar våren 2018
Den hyllade sopranen Sonya Yonchina sjunger huvudrollen i flera 
av vårens produktioner. Många andra stjärnor får vi se och höra. 
Nämnas kan Bryn Terfel, Placido Domingo, Susanna Phillips, Jocey 
Didonato bara för att nämna några få. En halv timme före varje fö-
reställning är det introduktion. Biljettförsäljningen och caféet öpp-
nar en timme före föreställningen.

Köp gärna abonnemangsbiljett. För alla fem föreställningar blir 
det 125 euro. Den som vill ge ett abonnemang som present eller 
julklapp ska kontakta föreningens kassör Britt-Marie Lundberg, 
tel. 0457 052 9319.

Biljettpriset är annars 35€ ordinarie pris per föreställning. För 
medlemmar 30 € och personer under 26 år 10 €. Vi räknar alla 
som betalat medlemsavgift år 2017 som medlemmar 2018. I ett 
senare Katrinanytt1/2018 börjar vi driva in medlemsavgiften för 
nästa år. 

Askungen (Massenet) 28.4.2018 kl. 20.00
Fantastisk scenografi och kostym i Massenets förtrollande opera, 
som får sin premiär på Met. Joyce Di Donato lägger ännu en roll till 
sin Met-repertoar som Askungen. Alice Coote är prinsen, Stepha-
nie Blythe den onda styvmodern och Kathleen Kim är féen.

Tosca (Puccini) 27.1.2018 kl. 20.00
Yoncheva, Grigolo, Terfel – en stark världstrio leder denna ny-
uppsättning av Puccinis dramatiska tragedi. Sonya Yoncheva gör sin 
rolldebut i titelrollen, mot älskaren Cavaradossi (Vittorio Grigolo) 
och Bryn Terfel som den skurkaktige Scarpia.

Denna nya uppsättning av Tosca regisseras av Sir David McVicar.

La Bohème (Puccini) 24.2.2018 kl. 19.30  
Spännande, unga sångare i Zeffirellis klassiska uppsättning av La 
Bohème, den opera som satts upp flest gånger i Mets historia. 
Mimì spelas av Sonya Yoncheva mot Michael Fabiano som den 
passionerade författaren Rodolfo. Susanna Phillips gör den flirtiga 
Musetta och hennes älskare, konstnären Marcello, spelas av Lucas 
Meachem.

Così fan tutte (Mozart) 31.3.2018 kl. 20.00 
Phelim McDermott sätter sätta upp Mozarts komediklassiker, här 
förflyttad till nöjesparkernas Coney Island på 1950-talet. Amanda 
Majeski gör rollen som Fiordiligi, Serena Malfi som hennes syster 
Dorabella och Kelli O’Hara som deras riviga jungfru Despina. Ben 
Bliss och Adam Plachetka gör rollerna som systrarnas fästmän och 
Christopher Maltman som den cyniske Don Alfonso.

Luisa Miller (Verdi) 14.4.2018 kl. 19.30 
Bondflickan Luisa (Sonya Yoncheva) offrar sin egen lycka i ett 
försök att rädda livet på sin far (Plácido Domingo). Grevens son 
Rodolfo (Piotr Beczala) är kär i Luisa, men bortlovad till en annan. 
Greven låter fängsla Luisas far, som nu hotas av avrättning.


