Operan Is
Operaresa till Helsingfors 24 – 27 januari 2019
Kulturföreningen Katrina arrangemang i samarbete med Axtours resebyrå
Ulla-Lena Lundbergs roman Is fick Finlandiapriset 2012 och boken har nu blivit en operaföreställning.
Kulturföreningen Katrina anordnar en resa till operans urpremiär fredagen 25 januari 2019 på Finlands
nationalopera. Åländska Jenny Carlstedt är gästsolist denna kväll i rollen som Irina Gyllen. Operan är
tonsatt av Jaakko Kuusisto och librettot är skrivet av Juhani Koivisto.
Handlingen i boken bygger delvis på Lundbergs egen familj och deras liv på Kökar. Librettot har fått med
de väsentliga händelserna i den omfattande romanen och dess oförglömliga gestalter. Föreställningen
speglar naturens krafter, skärgårdens årstider och den hotfulla isen klingar i musiken. Föreställningen
framförs på finska med textning på svenska, finska och engelska.
Torsdagen 24 januari 2019
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.
Fredagen 25 januari 2019
Mellan 07:30 – 09:30 serveras specialfrukost i restaurant Tavoláta Ristorante Italino och vid kl. 10:30
anlöper vi Helsingfors. Från hamnen åker vi till hotellet och lämnar in vårt bagage. Vi bor på Scandic Park
Helsinki som ligger alldeles nära operahuset. Tillgång till våra rum får vi vid kl 15:00. Individuell
incheckning.
Dagen är fri för egna aktiviteter. Kanske viks dagen till shopping eller ett besök på någon av stadens
högklassiga konstmuseum? 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 17:00 återsamlas vi på hotellet för att äta gemensam buffé.
19:00 Is, en operaföreställning i två akter. Speltid ca 2h 40min inklusive paus. I rollen som Petter hör vi
barytonen Ville Rusanen och sopranen Marjukka Tepponen ger röst till Mona Kummel denna kväll. I
övriga roller ser vi bland annat åländska mezzosopranen Jenny Carlstedt som Irina Gyllen. Finlands

Nationaloperas orkester och kör dirigeras av Jaakko Kuusisto. Våra biljetter är i kategori E på 2:a balkong,
rad 1. Tillbaka på hotellet vid 22:00-tiden.
Handling: En ung präst flyttar med sin familj till en avlägsen ö och genast efter sin första predikan blir han
omtyckt och uppskattad. Petter och Mona beslutar sig för att stanna kvar med sina barn. Petter lyckas
avlägga sin examen, han vigs till sin tjänst, en bro byggs mellan öarna, livet går framåt och allt är gott och
väl. På vintern förenar isen öarna och människorna rör på sig. Men isen är bedräglig och Petter vet inte att
vara försiktig.
Ulla-Lena Lundberg är född på Kökar och numera bosatt i Borgå. Hon 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. Hon har även fått bland annat Runebergspriset 1998 och
medaljen Tack för boken 1990. År 1993 utnämndes hon till hedersdoktor vid Åbo Akademi. Åren 1994-99
var Lundberg statlig konstnärsprofessor.
Lördagen 26 januari 2019
Frukostbuffé. Utcheckning senast kl 12.00. Bagaget kan förvaras i hotellets bagagerum. Fritt program
fram till klockan 14:20 då vi återsamlas vid operahuset. Lunch på egen hand.
14:30 går vi en guidad tur i operahuset. Det nuvarande operahuset vid Tölöviken blev klart 1993.
Byggnaden har ritats av arkitektbyrån Hyvämäki-Karhunen-Parkkinen. Operahuset har en stor scen med
plats för 1350 åskådare och en mindre scen med 300-500 platser. Innan den nya byggnaden färdigställdes,
arbetade operan i ett gammalt teaterhus vid Bulevarden, där Alexandersteatern finns i dag.
Efter vår rundvandring går vi tillbaka till vårt hotell. Vi hämtar ut våra väskor och gemensam avfärd till
Olympiastranden och vårt fartyg Tallink M/S Silja Serenade. Incheckning till våra hytter. Vi lämnar
Helsingfors vid 17:00. Under utresan från Helsingfors äter vi gemensamt smörgåsbord. Kvällen fri.
Söndagen 27 januari 2019
Vid 04:15 är vi tillbaka i Mariehamn. Till hemorten på egen hand.
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. Från hotellets entré finns Tölöviksområdets många friluftsmöjligheter inom nära räckhåll och
Helsingfors´ breda kultur- och nöjesutbud finns bara en kort promenad bort. Nära hotellet finns Finska
nationaloperan, Finlandia Hall, Musikhuset i Helsingfors bland många andra sevärdheter. De flesta av
stadens spårvagnar stannar precis utanför hotellet och det är lätt att ta sig runt Helsingfors härifrån.
Många av stadsbussarna stannar också i närheten av hotellet.
Resefakta: Pris: 440 euro/person vid minst 15 deltagare. Del i A2 utsideshytt tur/retur på Tallink & Silja
Line, specialfrukost på båten. Del i dubbelrum 1 natt på 4-stjärniga Scandic Park Helsinki, buffémiddag på
hotellet inkluderande bröd, smör och isvatten, guidad rundtur på Finlands Nationalopera, operabiljett i
kategori E, smörgåsbord inklusive dryck på Silja Serenade på hemresan. Transfer tur/retur hotellet.
Reseledning från Axtours.
Tillägg: Boende i enkelhytt, kategori A utsideshytt /enkelrum 224 euro.
Anmälningsavgift 100 euro debiteras vid anmälningstillfället. Slutbetalning förfaller den 28.12.2018.
Avbeställningsregler – avbokning innan 14.11.2018 = anmälningsavgiften, avbokning 15.11.-14.12. 2018
50 % av resans pris, avbokning 15.12.2018-10.01.2019 75 % 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: 51217. E-post: groups@axtours.ax
Resan har begränsat antal platser och snar bokning rekommenderas.

Varmt välkommen!

