
                                                                             
 
 

 
                                                                                                                  

 
Kultur i Helsingfors 3-7 mars 2021 

Opera, balett, konst och författarmöte 
Kulturföreningen Katrina arrangemang i samarbete med Axtours resebyrå 

Third Practice  - Tero Saarinen Company och Helsingfors Barockorkester ger nya dimensioner åt 
Claudio Monteverdi, som är känd för sina genomgripande insatser inom operakonsten. Tonsättarens 
revolutionära, hisnande sköna madrigaler förkroppsligas virtuost tolkade av tenoren Topi Lehtipuu på 
scenen och sopranen Núria Rial virtuellt. Tero Saarinen Companys dansare och Helsingfors 
Barockorkester under Aapo Häkkinens ledning fullbordar ensemblen. Koreografen Saarinens verk 
uruppfördes 2019 som en internationell samproduktion vid Monteverdifestivalen i Cremona i Italien. 

Svansjön, världens mest berömda balett, kombinerar Tšaikovskis storslagna musik och en 
legendariskt vacker visuell värld. Verket har en lång historia även på Finlands nationalbalett, som 
inledde sin verksamhet med Svansjön för hundra år sedan.  Nu sätter nationalbaletten upp David 
McAllisters helt nya version av Svansjön. Den är skapad speciellt för den finländska publiken 
samtidigt som den värnar om verkets långa anor. 

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.  Under en förmiddag bjuder Ulla-Lena in oss till sitt hem för samtal, rundvisning och 
kaffestund.      

Begränsat antal platser, vi säljer maximalt hälften av bussens sittplatser.  Varannan bänkrad i bussen 
reserverad för er komfort och säkerhet. 

DAG 1: Onsdag 3 mars 2021                                      Mariehamn-Helsingfors     
 Samling i terminalen, Västra hamnen vid 13:50.  Vi går ombord på Viking Grace och lämnar Mariehamn 
vid 14:25.  På båten egen tid och lunch/middag på egen hand.   Vi anlöper Åbo vid 19:50 där vår egen 
buss möter upp och kör till Helsingfors och Scandic Park Helsinki.  Vi är framme efter kl 22:00.  
Incheckning.   



                                                                             
 

 
DAG 2: Torsdag 4 mars 2021      Diktarhemmet i Borgå, opera/dans ”Third practice” Nationaloperan 
Frukostbuffé.  Vid kl 10:00 lämnar vi hotellet för att med egen buss åka till Borgå.  Vi hälsar på hos  
Ulla-Lena Lundberg i Diktarhemmet i Borgå. Vi dricker 11-kaffe, samtalar med Ulla-Lena som också 
tar oss med på en rundvandring i det vackra huset.   
 
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.  
 
Eftermiddagen efter 13.30 egen tid i Borgå — kanske besök i Domkyrkan och Borgå museum med 
Holmska gården, alla invid Diktarhemmet, eller Runebergs hem ett stycke längre bort. Vid 15:30-
tiden lämnar vi Borgå och kör tillbaka till Helsingfors. 

Gemensam middagsbuffé på hotellet vid 17:45. Vid 19-tiden promenerar vi över till Nationaloperan 
för kvällens föreställning.  
 
19:30 Third practice – Tero Saarinen Company tillsammans med Helsingfors Barockorkester. 
Third Practice, där själva dansen står i centrum, är ett helhetskonstverk där dansen rör sig hand i 
hand med Monteverdis madrigaler.  Tenoren Topi Lehtipuu står i händelsernas centrum på scenen 
och den katalanska skönsjungande sopranen Núria Rial medverkar vituellt.  Helsingfors 
Barockorkester under ledning av Aapo Häkkinen.  Koreografi och koncept: Tero Saarinen.  Speltid: 
1h10min.  Föreställningen ges i Almisalen. 
 
Tero Saarinen Company: Jenna Broas, Natasha Lommi, Annika Hyvärinen, Pekka Louhio, David 
Scarantino, Eero Vesterinen Helsingfors Barockorkester Julien Martin (blockflöjt), Tuomo Suni   
 

 
 
 
 

Helsingfors Barockorkester: Julien Martin (blockflöjt), Tuomo Suni (violin), Aira 
Lehtipuu (violin), Mikko Perkola (viola da gamba), Eero Palviainen (teorb), Aapo Häkkinen (cembalo) 



                                                                             
 
DAG 2: Fredag 5 mars 2021                  Konstvandring på Ateneum, balett ”Svansjön” Nationaloperan 
Frukostbuffé.  Förmiddagen ägnas till konsten.  Vi promenerar in till Ateneum för guidad visning av 
utställningen ”Historier inom finsk konst”. Guidningen genom Ateneums konstsamling ger oss 
information om begreppet konstmuseum samt konstens och konstlivets olika skeden i Finland.   
Gemensam lunch på Ateneum.  Resten av eftermiddagen fri.  Middag på egen hand. 
18:30 Vi går gemensamt till Nationaloperan. 
 
19:00 Svansjön, balettföreställning i tre akter. Stora scenen. Speltid ca 2h45.  2 pauser. 
Koreografi: David McAllister Musik: Pjotr Tšaikovski. Dirigent: Matthew Rowe.    
Koreografen David McAllister berättar sin version av Svansjön, som han gör speciellt för 
Nationalbaletten. Balettens uppsättning skall kännas så finsk som möjligt, men dansstilen skall vara 
klassiskt baserad. Hela intrigen & bakgrundsmaterial finns i programbladet. 

Nationaloperan vidtar nödvändiga åtgärder för att publiken skall kunna hålla säkerhetsavstånd. 

DAG 3: Lördag 6 mars 2021                                       Egen tid Helsingfors- Fiskars Bruk- Åbo 
Frukostbuffé.  Utcheckning senast kl 12.00.  Bagaget kan förvaras i hotellets bagagerum.   
Dagen är fri för egna aktiviteter.  Kanske viks dagen för shopping eller ett besök på någon av stadens 
högklassiga konstmuseer?  Nära hotellet finns både spårvagns – och busshållplats som gör att man 
lätt tar sig in till Helsingfors absoluta centrum.  Vill man promenera så är avståndet ca 1,5 km.   
Lunch på egen hand. 
Vid 13:30 återsamlas vi på hotellet.   Vi hämtar ut våra väskor och vår buss hämtar upp oss. 
13:45 Vi lämnar hotellet och kör mot Fiskars bruk. 
15:00 Guidad tur på Fiskars bruk.   Efter guidningen egen tid för shopping och cafébesök. 
Idylliska Fiskars är en gammal bruksmiljö, som numera är en levande by med konstnärer, formgivare 
och hantverkare.  Fiskars Bruk grundades redan på 1600-talet och är idag känt som ett centrum för 
inhemsk design och konst.   
18:00 Vi lämnar Fiskars och kör mot Åbo. 
19:30  Vi kommer till Åbo Hamn. 
20:55 Viking Grace lämnar Åbo mot Långnäs.                                                                                                                                                                   
21:15 Gemensamt smörgåsbord.  Efter middagen egen tid ombord.     

DAG 4: Söndag 7 mars 2020                       Ankomst Långnäs 
Vid 01:05 är vi framme i Långnäs.  Vi åker med vår egen buss in till Mariehamn.  
 
    

Helsingfors Barockorkerster                                   Tero Saarinen Company 



                                                                             
 

 
Hotell: Scandic Park Helsinki **** Mannerheimvägen 46, Helsingfors.  Telefon: 09-47371 
https://www.scandichotels.se/hotell/finland/helsingfors/scandic-park-helsinki 
Scandic Park Helsinki ligger mittemot vackra Tölöviken och endast en kort promenad från Helsingfors 
centrum.  Hotellet erbjuder gratis WiFi samt gratis tillgång till både inomhuspool och bastu.  De 
bekväma rummen har en minibar, satellit-tv och badrum med golvvärme.   Från hotellets entré finns 
Tölöviks-områdets många friluftsmöjligheter inom nära räckhåll och Helsingfors´ centrum bara en 
kort promenad bort.  Nära hotellet finns Finska nationaloperan, Finlandia Hall, Musikhuset i 
Helsingfors bland många andra sevärdheter. De flesta av stadens spårvagnar och stadsbussar stannar 
precis utanför hotellet och det är lätt att ta sig runt Helsingfors härifrån.   
 
RESEFAKTA: Pris: 745/person i dubbelrum. Enkelrumstillägg: 180 €. Begränsat antal platser. 
Faktura nr 1 - anmälningsfakturan skickas ut i början på januari 2021. 
I resans pris ingår båtresa Mariehamn-Åbo/ Åbo-Långnäs.  Del i dubbelrum 3 nätter på 4-stjärniga 
Scandic Park Helsinki inklusive frukost, 1 buffémiddag på hotellet inkluderande bröd, smör och 
isvatten. Biljetter i parkettkategori till Nationalteatern 4.3 och 5.3. Författarmöte med Ulla-Lena 
Lundberg i Borgå, guidat konstbesök på Ateneum inklusive lunchbuffé med bröd, smör, isvatten, 
kaffe/te.  Guidat besök på Fiskars bruk. Transfer tur/retur Åbo hamn-Helsingfors.  Smörgåsbord 
inklusive dryck på båtresan hemresedagen.  Egen buss Långnäs- Mariehamn.  Reseledning Axtours.   
Tillägg: Enkelrumstillägg 180 €.   Reseförsäkring och avbeställningsskydd. Luncher och middagar som 
inte ingår i resans pris.  
Bokningsvillkor: Minst 15 deltagare.  Anmälningsavgift 120 euro debiteras vid anmälningstillfället.  
Slutbetalning förfaller den 29 januari 2021. Reservation för program- och prisändringar i skatter och 
avgifter som vi ej kan överblick. 
Särskilda bokningsregler gäller för denna resa.   
Avbeställningsregler – Fri avbokning fram till 14.1.2021, avbokning 15.1 – 1.2.2021 = 
anmälningsavgiften, avbokning 2.2 -18.2.2021 50 % av resans pris, därefter 100% av resans pris.  Vi 
reserverar oss för eventuella programändringar samt prisändringar som vi i dagsläget ej kan 
överblicka.   
 
Bokning:  Axtours resebyrå, Storagatan 14, 22100 Mariehamn. Telefon: 512 17.  
E-post: groups@axtours.ax 
 

 

Varmt välkommen! 


