AKHNATEN
Helsingfors 26 - 28 januari 2022
Operaresa med författarmöte
Kulturföreningen Katrina arrangemang i samarbete med Axtours resebyrå
Akhnaten är en opera i tre akter från 1983 med musik av Philip Glass om den egyptiske faraon
Akhenaton (Amenhotep IV). Librettot är skrivet av Glass i samarbete med Shalom Goldman, Robert
Israel, Richard Riddell och Jerome Robbins. Ooppera Skaalas och Opera Box Finlandspremiär är en fin
storsatsning som lyckas mäta sig med Metropolitans lyxiga tolkning.
Glass förtrollande minimalistiska musik tar lyssnaren till faraonernas antika Egypten. I operans
titelroll hörs en ung ungersk kontratenor, Zoltan Darago, som studerat i Finland. Uppsättningen har
satsat på goda solister, professionella körsångare och duktiga dansare. Regissören Ville Saukkonens
uppenbara intresse för det forna Egypten syns i många träffsäkert skapade detaljer och den krävande
musiken dirigeras skickligt av Jonas Rannila.
Till de mest kända av Philip Glass´ verk hörs hans så kallade porträttoperor. De handlar om personer
som förändrat världen, inte med militärt våld utan med sin inre vision. Akhnaten uruppfördes 24
mars 1984 på Stuttgart State Theatre och är den sista av tre så kallade porträttoperor som Glass
skrev på 1970- och 1980-talen. De två övriga är Einstein on the Beach (1976) och Satyagraha (1980).
Diktahemmet i Borgå, uppfört 1764, är hedersbostad för en finlandssvensk författare. Sedan 2018
är författaren Ulla-Lena Lundberg boende i det vackra korallröda huset vid Flensborgsbrinken i
Borgå. Ulla-Lena bjuder in oss till sitt hem för samtal, rundvisning och kaffestund.

DAG 1: Onsdag 26 januari 2022

Mariehamn-Helsingfors

Samling i terminalen, Västra hamnen vid 23:15. Vi går ombord på Tallink M/S Silja Symphony och
inkvarterar oss i våra hytter. Vi lämnar Mariehamn vid 23:55.
DAG 2: Torsdag 27 januari 2022

Helsingfors- Diktarhemmet Borgå - opera AKHNATEN

Mellan 07:30 – 09:30 serveras frukost och vid 10:30 anlöper vi Helsingfors. Från hamnen åker vi med
egen buss till Borgå.
Vid 12-tiden är vi framme i Borgå. Vi hälsar på hos Ulla-Lena Lundberg i Diktarhemmet där Ulla-Lena
inbjuder till samtal. Vi går en rundvandring i det vackra huset och bjuds även på lätt förtäring innan
vi lämnar vår värdinna och kör tillbaka till Helsingfors.
Ulla-Lena Lundberg är född på Kökar och har publicerat dikter, rapporter, resereportage och
romaner. Lundberg vann Finlandiapriset 2012 med sin roman Is (S&S) och boken har sålts i närmare
150 000 exemplar i Finland. Nationaloperan fick som första teater tillstånd att sätta upp en
scenversion av Ulla-Lena Lundbergs älskade roman och operan Is hade premiär på Nationalscenen
januari 2019. Lundberg har även fått bland annat Runebergspriset 1998 och medaljen Tack för boken
1990. År 1993 utnämndes hon till hedersdoktor vid Åbo Akademi och mellan åren 1994-99 var
Lundberg statlig konstnärsprofessor.

Tillbaka i Helsingfors vid 15-tiden. Vi bor på Radisson Blu Aleksanteri Hotel alldeles bredvid
teaterhuset. Incheckning till våra rum.
Vid 16:00 återsamlas vi för att äta gemensam 3-rätters middag på hotellet. Efter vår måltid
promenad över till Alexandersteatern för kvällens höjdpunkter. Vi går en dramatiserad guidad
rundtur på teatern innan kvällens föreställning. Rundturen genomförs på engelska.

19:00 Akhnaten – Ooppera Skaala & Ooppera Box
Händelserna i Akhnaten utspelar sig i forntidens Egypten men har fängslande beröringspunkter med
vår egen tid. Titelrollen görs utsökt av ungraren Zoltán Daragó med unikt välklingande stämma och
lämplig fager framtoning. Essi Luttinens älskliga Nefertiti med sina sköna låga toner kontrasterar
nästan retfullt med mannens countertenor. Mor Tyes aggressiva sopran tolkas starkt av Riikka Hakola
och det blir en verkningsfull trio. Politikens starka män Kristjan Mõisnik, Sampo Haapaniemi och
berättaren Mika Nikander är imponerande med välspelande översteprästen Ville Salonen i täten.
Operatexterna är sammanställda från historiska källor och sjungs på originalspråken - egyptiska,
akkadiska och bibelhebreiska. Den egyptiska texten är hämtad från en dikt av Akhnaten själv, från
”De dödas bok” samt utdrag från beslut och brev från amarnaperioden. Akhnatens Stora solhymn
sjungs på publikens språk, i detta fall finska, och berättarrösten är också på finska. Undertexter på
finska och engelska. Speltid: 3h inklusive paus.
Alexandersteatern byggdes på initiativ av generalguvernören Nikolaj Adlerberg och namngavs efter
tsaren Alexander II. Byggnadsarbetet började i april 1876 och stod klart 1879. Teaterns huvudsakliga
syfte var att betjäna den lokala ryska garnisonens soldater och huvudsalongen, med en historisk
atmosfär, rymmer ca 500 personer. Fasaden är klädd med tegelsten som transporterades från Åland.
Finska nationaloperan flyttade in i huset 1918 och 1922 flyttade Finska nationalbaletten in. De
stannade till 1993, då de flyttade till det nya operahuset vid Tölöviken.
Alexandersteatern har länge varit, och är fortfarande ett etablerat centrum för Helsingfors kulturliv.
Scenen lever ett aktivt liv och teatern passar utmärkt för konserter, teaterföreställningar och dansevenemang. Många stora dansgrupper spelar, tränar och har kontor här. Fasta hyresgäster är bl.a.
Tero Saarinen Company, Susanna Leinonen Company och Compañía Kaari & Roni Martin.

DAG 3: Fredag 28 januari 2022

Helsingfors-Mariehamn

Frukostbuffé. Vid 11-tiden lämnar vi hotellet och transfer till flygplatsen i Vanda. Incheckning till vårt
flyg som lämnar Helsingfors klockan 13:45. Ankomst Mariehamn klockan 14:45.
RESEFAKTA: Pris: 455€/person i dubbelrum vid minst 15 deltagare. Enkelrumstillägg: 75€.
Utresa med båt/ hemresa med Finnairs flyg. Utresan del i B2 insideshytt till Helsingfors på Tallink &
Silja Line, frukost ombord. Del i dubbelrum 1 natt på Radisson Blu Aleksanteri Hotel**** inklusive
frukost, 3-rätters middag på hotellet inkluderande bröd, smör, isvatten och kaffe, Akhnaten
operabiljett i A-kategori på parkett, guidad rundtur på Alexandersteatern, transfer tur/retur hotellet.
Författarmöte med Ulla-Lena Lundberg i Borgå. Reseledning Axtours.
Tillkommer: Enkelrumstillägg 75€. Måltidsdrycker, personliga utgifter, reseförsäkring och
avbeställningsskydd. Luncher/middagar som inte ingår i resans pris.
Bokningsvillkor: Minst 15 deltagare. Anmälningsavgift 90 €/person faktureras vid anmälningen.
Slutbetalning förfaller två veckor före avresa. Vi reserverar oss för eventuella programändringar samt
prisändringar som vi i dagsläget ej kan överblicka. Begränsat antal platser. Särskilda bokningsregler
gäller för denna resa. Kontrollera att din reseförsäkring är i kraft redan vid bokningstillfället.
Avbokningsvillkor: Fram till 29.10.2021 fri avbokning.
30.10-15.12.2021 Anmälningsavgiften.
16.12.2021-3.1.2022 50% av resans pris.
4.1.-18.1.2022 75% av resans pris
Från 19.1.2022 100% av resans pris.
Bokning: Axtours resebyrå, Storagatan 14, Mariehamn. Tel: 512 17, e -post: yvonne@axtours.ax
Hotell: Radisson Blu Aleksanteri Hotel**** Albertsgatan 34, Helsingfors. Telefon: 020-123 4643
https://www.radissonhotels.com/sv-se/hotell/radisson-blu-helsinki-aleksanteri
Radisson Blu Aleksanteri Hotel är beläget i en vacker byggnad i den centrala stadsdelen Rödbergen,
två minuters promenad från närmaste spårvagnshållplats och 1 km från Salutorget och Helsingfors
sevärdheter. De ombonade rummen är designade efter verkliga hem i både modern och klassisk stil.
Gratis snabbt Wi-Fi, platt-tv, vattenkokare och kaffebryggare finns i alla rum. Hotellet har en trevlig
restaurang med bar och säsongsöppen terrass. Varje eftermiddag dukas kaffe och något gott upp i
lobbyn för alla gäster. Tillgång till gym och bastu.

