
                                                                             
 

  
                                                                                                                                          

Operaresa till Helsingfors 4 -7 september 2020 
Kulturföreningen Katrina arrangemang i samarbete med Axtours resebyrå 

 
Höstens operarepertoar på Nationaloperan inleds med “Covid fan tutte” med de inhemska toppsolisterna 
Karita Mattila, Miina-Liisa Värelä, Tommi Hakala, Johanna Rusanen, Tuomas Katajala och Waltteri Torikka.  
Covid fan tutte, dirigerad av Esa-Pekka Salonen, har premiär i slutet av augusti och ges i endast 7 
förställningar.  Jussi Nikkilä regisserar produktionen och Minna Lindgren skriver ett nytt libretto som 
kombinerar politisk satir och reality till musiken i Mozarts opera Così fan tutte. 
 
”Vi lyckades få ihop ett otroligt team så här snabbt, eftersom konstnärerna sitter hemma eller på stugan 
och väntar på att få börja jobba igen. Idén var som en champagneflaska när korken flyger ut: alla var 
bubblande ivriga att medverka i den här festliga produktionen som handlar om våra gemensamma 
upplevelser under den här absurda tiden. Det här är en unik produktion i en unik situation”, säger 
Nationaloperans konstnärliga chef Lilli Paasikivi.  Föreställningen framförs på finskamtextning på svenska.  
 
Fredagen 4 september 2020    
Samling i terminalen, Västra hamnen vid 23:15.  Vi går ombord på Tallink M/S Silja Serenade och 
inkvarterar oss i våra hytter.  Vi lämnar Mariehamn vid 23:55.   
 
Lördagen 5 september 2020  
Mellan 07:30 – 09:30 serveras bufféfrukost 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.       
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 14:30 återsamlas vi på hotellet för att gemensamt promenera till Nationaloperan. 
 
15:00 Covid fan tutte, en operaföreställning i en akt.  Speltid ca 1h 30min.  Ingen paus.  I rollerna ses 
Karita Mattila, Miina-Liisa Värelä, Tommi Hakala, Johanna Rusanen, Tuomas Katajala och Waltteri Torikka.  
Covid fan tutte, dirigeras av Esa-Pekka Salonen.  Tillbaka på hotellet vid 17-tiden. 



                                                                             
Handling:  Verket handlar om alla finländares kollektiva upplevelser under coronavåren, särskilt ur 

Operans och dess konstnärers synvinkel.  Inställda jobb, ekonomiska förluster och osäkerhet, uppskjutna 

storproduktioner, resebegränsningar, social isolering, omorganisering av arbetet med säkerhetsavstånd 

och skyddsutrustning, karantän, videomöten, publikbegränsningar osv. är den verklighet där Operan och 

dess personal, liksom hela samhället, måste navigera länge än. 

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. 
 
Nationaloperan har tagit bort varannan rad och plats i sina föreställningar, så vi på detta sätt kan hålla 
säkerhetsavstånd. 
 
19:00 Gemensam middagsbuffé på hotellet. 
 
Söndagen 6 september 2020 
Frukostbuffé.  Utcheckning senast kl 12.00.  Bagaget kan förvaras i hotellets bagagerum.                             
Fritt program fram till klockan 16:30 då vi återsamlas vid hotellet.   Lunch på egen hand.   
12:30 Extra arrangemang: Besök på Ateneum, guidad visning.  Tilläggskostnad 22€.                                   
Guidning i utställningen Historier inom finsk konst. Guidningen genom Ateneums konstsamling ger 
gruppen information om begreppet konstmuseum samt konstens och konstlivets olika skeden i Finland.  
16:30 Återsamling vid hotellet.  Vi hämtar ut våra väskor och gemensam avfärd till Olympiastranden och 
vårt fartyg Tallink M/S Silja Symphony.  Incheckning till våra hytter.  Vi lämnar Helsingfors vid 17:00.   
Under utresan från Helsingfors äter vi gemensamt smörgåsbord.  Kvällen fri.  
                                            
Måndagen 7 september 2020                                                                                                                                                              
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´ 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:   
Grundpris för resan: 440 euro/person vid minst 16 deltagare.  Del i A2 utsideshytt tur/retur på Tallink & 
Silja Line, bufféfrukost ombord.  Del i dubbelrum 1 natt på 4-stjärniga Scandic Park Helsinki, buffémiddag 
på hotellet inkluderande bröd, smör och isvatten, operabiljett i kategori C, smörgåsbord inklusive dryck på 
på hemresan.  Transfer tur/retur hotellet.  Reseledning från Axtours. 
Prisavdrag 25 € för biljetter i kategori E.   Tillägg 10 € för biljetter i kategori B.  
Tillägg: Boende i enkelhytt, kategori A utsideshytt /enkelrum 145 euro. Guidning Ateneum 22 euro.         
Anmälningsavgift 75 euro debiteras vid anmälningstillfället.  Slutbetalning förfaller den 4 augusti 2020. 
Särskilda bokningsregler gäller för denna resa.  Avbeställningsregler – avbokning innan 3.8.2020 = 
anmälningsavgiften, avbokning 4.-20.8 2020 50 % av resans pris, avbokning 21.-28.8.2020 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 
Begränsat antal platser och begränsat antal operabiljetter i samtliga kategorier, även i grundpris. 

           Varmt välkommen! 
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