
To 17.5.2018 klo 19.00 Sibeliustalo 
SINFONIAKONSERTTI

Joshua Weilerstein, kapellimestari 
Kristóf Baráti, viulu 

Arvo Pärt: Cantus Benjamin Brittenin muistolle

Alban Berg: Viulukonsertto
Andante (Prelude) – Allegretto (Scherzo) 
Allegro (Cadenza) – Adagio (Chorale Variations)

– Väliaika 20 min –

Antonín Dvořák: Sinfonia nro 6 op. 60 D-duuri
Allegro non tanto
Adagio
Scherzo (Furiant): Presto
Finale: Allegro con spirito

Konsertin kesto on noin 2 tuntia, sis. väliajan.

Konsertti-ilta jatkuu n. klo 21 kamarimusiikkikonsertilla.

Tervetuloa Sinfonia Lahden sinfonisen kevätkauden päättävään konserttiin Sibeliustaloon! 
Vielä ennen kesätauolle siirtymistä orkesteri esiintyy Dima Slobodenioukin johdolla  
Naantalin Musiikkijuhlilla to 7.6.2018. Orkesterin syyskauden aloittavat elokuussa 
Hitchcockin klassikkoelokuva Vertigo, sinfonisella live-säestyksellä ja syyskuun alussa 
järjestettävä Sibelius-festivaali.
 
Aurinkoista kesää ja tervetuloa konsertteihimme jälleen syksyllä!



n. klo 21 Sibeliustalon konserttisali
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI

Maaria Leino, viulu 
Katariina Ruokonen, alttoviulu 
Ilkka Pälli, sello 
Eero Munter, kontrabasso 
Nora Niskanen, klarinetti 
Harri Ahmas, fagotti 
Petri Komulainen, käyrätorvi

Ludwig van Beethoven: Septetto Es-duuri op.20
1. Adagio – Allegro con brio 
2. Adagio cantabile 
3. Tempo di menuetto 
4. Tema con variazioni: Andante  
5. Scherzo: Allegro molto e vivace 
6. Andante con moto alla marcia – Presto 

Teoksen kesto on 42 minuuttia. 

Konserttiin on vapaa pääsy.

Kamarimusiikkikonsertti alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen konserttisalissa. 

Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan esitystä.  

Kamarimusiikkikonsertissa on numeroimattomat paikat.



Arvo Pärt: Cantus Benjamin Brittenin muistolle (1977)

Virolaissyntyinen Arvo Pärt (s. 1935) on ollut 
jo pitkään synnyinmaansa musiikkielämän 
eräänlainen kulttihahmo, jonka nykyisellä 
tonaalisella sävellystyylillä ja musiikkifiloso-
fialla on hyvin suuri vaikutus moneen nuo-
rempaan virolaissäveltäjään. Pärt nousi koti-
maansa säveltäjien eturiviin jo 1960-luvun 
alkupuolella, jolloin hän vielä opiskeli Heino 
Ellerin johdolla Tallinnan konservatoriossa. 
Pärt aloitti uusklassikkona, mutta jo opinto-
jensa loppuvaiheessa hän kiinnostui myös 
länsieurooppalaisen avantgardismin kei-
noista. Tuotannossa alkoi näkyä merkkejä 
erilaisista kokeiluista: dodekafoniaa, sarjal-
lisuutta, klusteritekniikkaa ja paljon muuta-
kin. 1960-luvun kuluessa Pärtin nimi alkoi 
vakiintua kansainvälisillä nykymusiikkijuhlilla, 
ja hän saattoi lopulta jättää toimensa Viron 
radion äänitarkkailijana. Vuosikymmenen 
loppupuolella tyyliin tuli yhä enemmän vasta-
kohtaisuuksia Pärtin ryhdyttyä kokeilemaan 
sitaatti- ja kollaasitekniikkaa. Tämä kaikki 
vihjaili sävellystyön suhteen jo jonkinastei-
sesta sisäisestä levottomuudesta.

Vuonna 1968 Pärt ajautui kriisiin, ja vaikeni 
sen myötä säveltäjänä lähes neljäksi vuodek-
si. Tänä aikana hän keskittyi tutkimaan eten-
kin keskiajan musiikkia, jonka vaikutukset 
kuuluvat selvästi esimerkiksi pitkän tauon jäl-
keen syntyneessä kolmannessa sinfoniassa. 
Kahteen edelliseen verrattuna se oli kuin eri 
säveltäjän kynästä lähtöisin. Tyylinvaihdok-
sen jälkeen Pärt joutui syvenevään konfliktiin 
neuvostovallan kanssa, minkä seurauksena 

hän emigroitui vuonna 1980 Wieniin ja siel-
tä seuraavana vuonna silloiseen Länsi-Ber-
liiniin. Tämän johdosta Pärtin musiikki joutui 
Virossa esityskieltoon usean vuoden ajaksi, 
mutta kansainvälinen maine puolestaan kas-
voi kasvamistaan. Suosion takana oli mm. 
helposti lähestyttävä sävelkieli yhdistettynä 
korostetun henkiseen sisältöön.

Vuoden 1976 joulukuussa menehtynyt eng-
lantilainen säveltäjä Benjamin Britten oli viime 
vuosinaan tärkeä esikuva Pärtille, joka arvos-
ti kollegansa musiikissa ennen kaikkea sen 
puhtautta ja selkeyttä. Myös Pärtin filosofia 
yleensäkin oli samanhenkistä kuin Brittenin 
sodanvastainen estetiikka. Brittenin kuole-
man jälkeen syntynyt Cantus edustaa hyvin 
Pärtin pitkän tauon jälkeistä uutta tyyliä, 
jossa voi aistia samoja tunnelmia keskiajan 
ja renessanssin musiikin kanssa. Tässä tyy-
lissä nousee esiin esim. tonaalisuus, kol-
misointu-aiheet sekä kontrapunkti. Brittenin 
muistolle sävelletty teos perustuu varsin 
yksinkertaiseen ideaan, jossa musiikin las-
keva linja esiintyy samanaikaisesti useissa eri 
oktaaveissa ja erilaisissa nopeuksissa. Teok-
sen tunnelmaa voisi kuvata yksinkertaisesti 
hypnoottiseksi.

Jousille ja putkikellolle kirjoitettu teos sai 
ensiesityksensä Tallinnassa 7.4.1977 Eri 
Klasin johdolla. Lahdessa se kuultiin ensim-
mäisen kerran jo seuraavan vuoden marras-
kuussa Neeme Järven luotsaamana.

Hannu Kivilä



Alban Berg: Viulukonsertto (1935)

Itävaltalainen säveltäjä Alban Berg (1885–
1935) oli säveltänyt ennen ylioppilaaksi val-
mistumistaan lähemmäs sata laulua ilman 
minkäänlaista musiikkikoulutusta. Syksyllä 
1904 Arnold Schönberg näki muutamia 
noista lauluista ja kutsui Bergin oppilaak-
seen. Tiivis ja lämminhenkinen yhteistyö kes-
ti viitisen vuotta, ja Schönberg jäikin Bergin 
ainoaksi sävellyksenopettajaksi. Ensimmäi-
set merkittävämmät teokset syntyivät vuo-
sien 1905–1910 välillä: Seitsemän varhaista 
laulua, pianosonaatti sekä jousikvartetto. 
Vuosi 1912 oli siinä mielessä merkittävä, että 
tuolloin syntyneet Altenberg-laulut tekivät 
Bergistä monen asiantuntijan korvissa neron, 
tosin vasta vuosikymmeniä myöhemmin. On 
sanottu usein, että harva säveltäjä on nous-
sut suuruuteen niin niukan tuotannon perus-
teella kuin Alban Berg. Se on varmasti totta 
kun ajattelee, että Altenberg-laulujen jälkeen 
Bergin tärkeimmiksi teoksiksi jäivät oikeas-
taan vain oopperat Wozzeck ja Lulu, kolme 
orkesterikappaletta, sekä viimeisenä synty-
nyt viulukonsertto. Varhaisia lauluja lukuun 
ottamatta teosluetteloon kertyi vain parisen-
kymmentä sävellyskokonaisuutta.

Viulukonserton taustalla on Bergien läheisen 
perheystävän Alma Mahlerin ja arkkiteh-
ti Walter Gropiuksen tytär Manon Gropius, 
joka menehtyi vuoden 1935 huhtikuussa 
polioon kahdeksantoista ikäisenä. Jo saman 
vuoden tammikuussa Berg oli saanut ame-
rikkalaiselta Louis Krasnerilta tilauksen kos-
kien konserttoa viululle, mutta Berg ei ehtinyt 
paneutua konserton säveltämiseen, koska 
Lulu-oopperan orkestrointi oli vielä pahasti 
kesken. Kun Manon Gropius sitten meneh-
tyi, syvästi järkyttynyt säveltäjä keskeytti työt 
oopperan parissa ja päätti kirjoittaa pyyde-

tyn konserton muistoteokseksi nuorelle nai-
selle, ”eräälle enkelille”. Konsertto valmistui 
vajaan kolmen kuukauden intensiivisen työn 
seurauksena elokuussa 1935, ja se kuultiin 
ensimmäisen kerran seuraavan vuoden huh-
tikuussa Barcelonassa Hermann Scherche-
nin johdolla. Solistina soitti konserton tilannut 
Louis Krasner. Konsertosta tuli myös Bergin 
oma muistoteos, sillä pian teoksen valmis-
tumisen jälkeen hän sai hyönteisen pistosta 
tulehduksen, josta kehittyi lopulta kuolemaan 
johtanut verenmyrkytys. Berg menehtyi vuo-
den 1935 jouluaaton aamuna, joten hän ei 
ehtinyt kuulla konserttoaan valmiina.

Tutustuminen Schönbergiin merkitsi ratkai-
sevaa käännettä Bergin uralla. Hän omak-
sui kyllä 12-säveljärjestelmän, mutta käytti 
sitä vapaammin kuin esim. Schönberg tai 
Webern. Bergin musiikki säilytti myös siteen-
sä Mahlerin perintöä jatkavaan myöhäisro-
mantiikkaan, eli moderni sävelkieli yhdistyi 
mielenkiintoisella tavalla romanttiseen ”värei-
lyyn” ja tunneherkkyyteen. Tämä tulee esiin 
selvästi esimerkiksi viulukonsertossa, jonka 
viimeisessä osassa on myös lainaus eräästä 
1600-luvun koraalisävelmästä. Tätä sävel-
mää käytti aiemmin myös J.S.Bach eräässä 
kantaatissaan, josta Berg oli oppinut sen 
tuntemaan. 

Viulukonsertto jäi Bergin ainoaksi soolokon-
sertoksi. Teos koostuu kahdesta osasta, jot-
ka molemmat jakautuvat edelleen kahteen 
osaan. Tästä pääosin hauraasta, herkästä ja 
tasapainoisesta luomuksesta tuli vähitellen 
varsinainen 1900-luvun musiikin klassikko, 
joka kuuluu lähes kaikkien maailmaa kiertä-
vien viulutaiteilijoiden ohjelmistoon. Sinfonia 
Lahden ohjelmassa konsertto on nyt kolmat-
ta kertaa.

Hannu Kivilä



Antonín Dvořák: Sinfonia nro 6 (1880)

Tšekinmaan suurimmaksi säveltäjäksi laajalti 
tunnustetun Antonín Dvořákin (1841–1904) 
musiikki on muodoltaan selkeää, melodisesti 
spontaania ja mieleenpainuvaa, värikkäästi 
soitinnettua ja instrumentaalisesti kiitollista. 
Dvořákia pidetään myös yhtenä kansallis-
romanttisen suuntauksen kärkihahmois-
ta. Hän propagoi kansanmusiikkia ja käytti 
sitä itsekin miltei kaikissa konserttimusiikin 
lajityypeissä yhdistellen klassisia muotoja 
onnistuneesti kansanomaiseen ainekseen. 
Dvořákin tuotannon tärkeimpiä teoksia ovat 
hänen yhdeksän sinfoniaansa, eräät kamari-
musiikkiteokset sekä ooppera Rusalka. 

Dvořák sävelsi kuudennen sinfoniansa pika-
vauhtia, vain kolmen viikon kuluessa alku-
syksystä 1880. Kustantaja Simrock julkaisi 
teoksen enempiä kyselemättä numerolla 1. 
Uudelleennumerointi tapahtui 1920-luvulla, 
jolloin Dvořákin viisi varhaisempaa sinfoniaa 
viimeinkin noteerattiin hänen täysipainoisten 
teostensa joukkoon kuuluviksi. Kuudes sin-
fonia sijoittuu ajallisesti tarkalleen viidennen 
(1875) ja seitsemännen (1885) väliin. Se 
edustaa taitekohtaa Dvořákin slaavilaisen 
kauden sinfonioiden ja kolmen viimeisen 
kypsän mestarisinfonian välillä. 

Dvořák tunnusti uransa alkuvaiheen esi-
kuvaksi Johannes Brahmsin. Kuudennen, 
D-duuri-sinfonian aikoihin hän oli vielä jos-
sakin määrin idolinsa vaikutuksen alaisena. 
Kaksi vuotta aiemmin valmistunut Brahmsin 
toinen sinfonia oli sekin samassa sävella-
jissa, ja aina valpas kritiikki pani asian heti 
merkille. Brahmsin kaikuja oltiin kuulevinaan 
erityisesti sinfonian finaalissa. Hieman ennen 
kuudetta sinfoniaa Dvořák oli julkaissut 
ensimmäisen sarjan Slaavilaisia tansseja, ja 
niiden sävyt ovat myös esillä sinfonian musii-
kissa. Riuska scherzo on osoitus Dvořákin 
kyvystä sulauttaa maalaistanssin rytminen 
energia sinfoniamusiikin vakavan arvokkaa-
seen ympäristöön. 

Dvořák oli toivonut saavansa kuudennen 
sinfoniansa mukaan Wienin filharmonikkojen 
joulukonserttiin 1880. Poliittiset konjunktuu-
rit – ennen muuta tšekkien epäsuosio Itäval-
lassa – estivät suunnitellun kantaesityksen. 
Ensimmäisen kerran teos kuultiin Prahassa 
maaliskuussa 1881. Kustantaja Simrock lah-
joitti painotuoreen partituurin ensikappaleen 
säveltäjälle uudenvuoden kunniaksi 1882. 
Siitä lähtien teos on soinut maailman kon-
serttisaleissa säännöllisesti.

Pekka Miettinen



Ludwig van Beethoven: Septetto Es-duuri op.20 (1800)

Septetto viululle, alttoviululle, sellolle, kont-
rabassolle, klarinetille, käyrätorvelle ja fago-
tille oli viimeisimpiä Beethovenin sävellyksiä 
ennen kuin hän tuli tietoiseksi lähestyvästä 
kuuroutumisestaan. Ensimmäiset luonnok-
set ovat vuodelta 1799, teos valmistui ja 
kantaesitettiin yhdessä 1. sinfonian kanssa 
seuraavana vuonna ja ilmestyi kustannettuna 
1802. Septetto päätti Beethovenin mittavan, 
ensimmäisiä 20 opusnumeroita hallinneen 
piano- kamarimusiikkiteosten sarjan. Septet-
to on omistettu keisarinna Maria Theresalle.

Septetosta tuli yksi Beethovenin suosituim-
mista teoksista hänen elinaikanaan. Siitä jul-
kaistiin monenlaisia editioita ja sovituksia, ja 
myös säveltäjä itse päätti hyödyntää suurta 
hittiään muokkaamalla siitä version klarine-
tille, sellolle ja pianolle 1805. Myöhemmin 
Beethoven oli sitä mieltä, että teos olisi pitä-
nyt polttaa: kahdeksannen sinfonian kan-
taesityksen jälkeen 1814 eräs innokas tukija 
erehtyi tarjoamaan mojovaa palkkiota, mikäli 
Beethoven suostuisi säveltämään jotakin 
”septeton kaltaista, viehättävää musiikkia”. 
Seurauksena oli äksylle säveltäjälle luonteen-
omainen raivokohtaus. 

Toiset Beethovenin aikalaiset, etunenässä 
Hummel ja Spohr, jatkoivat estoitta viehättä-
vässä 1700-luvun tyylissä septeton kaltaisten 

kappaleiden säveltämistä. Ilman tätä mallia 
meillä tuskin olisi myöskään Schubertin mes-
tarillista Oktettoa, jonka syvällisyys ja mitta-
suhteet voisivat heijastella Beethovenin omia 
kehityslinjoja kyseisen sävellyslajin parissa. 

Septetto pursuaa elämäniloa; sävellysajan-
kohtana Beethovenin tiedossa ei vielä ollut 
tulevien vuosien mukanaan tuomaa kuu-
lon menetykseen liittyvää tragiikkaa. Kuu-
siosainen teos on sävelletty divertimenton, 
1700-luvulla suositun ajanvietemusiikin 
lajin muotoon. Mozartin Es-duuri -jousitrio 
vuodelta 1788 on yhteisen sävellajin lisäk-
si arkkitehtuuriltaan varsin samankaltainen; 
Beethoven vain lisäsi ääriosiin johdannot ja 
muutti toisen menuetin scherzoksi. Diverti-
mentolle tyypillinen pinnallinen virtuositeetti 
jää taka-alalle antaen orastavalle sinfoniselle 
ajattelulle sijaa. 

Yksittäisten osien rakenteet eivät tarjoa 
yllätyksiä, mikään innovaatioiden koekent-
tä Septetto ei tässä mielessä ole. Mainitta-
koon kuitenkin, että kolmas osa on sovitelma 
Beethovenin ”helpon” pianosonaatin op.49 
toisesta osasta. Myös neljännen osan variaa-
tioteemasta muodostui suosittu laulusävel-
mä muiden säveltäjien käsittelyssä.  

Pekka Miettinen



Joshua Weilerstein

Musiikilliseen perheeseen syntyneen Joshua 
Weilersteinin kapellimestariura lähti nousuun 
hänen voitettuaan sekä ensimmäinen palkin-
to että yleisöpalkinto nuorten kapellimesta-
rien Malko-kilpailussa Kööpenhaminassa. 
Hänet nimitettiin tuolloin kolmivuotiskaudelle 
New Yorkin filharmonikkoihin. Hänen moni-
puolinen kokemuksensa on vakuuttanut 
hänet yleisön ja orkesterin välille luotavan 
välittömän ja luonnollisen yhteyden tärke-
ydestä. Hän uskoo myös vahvasti suurten 
mestarien yleismaallisuuteen ja merkittävyy-
teen arvostaen samalla mahdollisuutta kuulla 
innostavia aikamme säveltäjiä. Tästä syystä 
hän on sitoutunut esittämään konserteis-
saan aina tilanteen salliessa ainakin yhden 
aikamme säveltäjän teos perinteisemmän 
ohjelmiston rinnalla. 

Weilerstein aloitti Lausannen kamariorkes-
terin taiteellisena johtajana syksyllä 2015. 
Hänen viimeaikaisista vierailuorkestereista 
mainittakoon Bremenin saksalainen kama-
riorkesteri, Liverpoolin kuninkaallinen filhar-
moninen orkesteri, Ranskan radion filhar-
monikot, BBC:n sinfoniaorkesteri, Oslon 
filharmonikot, Alankomaiden filharmoninen 
orkesteri, Melbournen sinfoniaorkesteri ja 
Länsi-Australian sinfoniaorkesteri.

Joshua Weilerstein uskoo vahvasti musiikki-
kasvatuksen tärkeyteen ja arvoon, ja hänellä 
on ollut monenlaista toimintaa tälläkin saralla. 
Hän on myös aina innokas kuulemaan näke-
myksiä niin muusikoilta kuin yleisöltä. Hän on 
aktiivinen sosiaalisessa mediassa keskustel-
len siellä klassisen musiikin tulevaisuudesta, 
ohjelmistoista ja konserttikokemukseen liitty-
västä elämyksellisyydestä.



Kristóf Baráti

Unkarilainen viulisti Kristóf Baráti on lähtöisin 
muusikkoperheestä. Hän vietti lapsuuttaan 
Venezuelassa, mistä palasi Budapestiin opis-
kelemaan Franz Lisztin musiikkiakatemiaan. 
Hän tekee säännöllisesti yhteistyötä mm. 
kapellimestareiden Masur, Gergiev, Jurowski 
Saraste ja Fischer kanssa. Kuluvalla kaudella 
hän mm. debytoi Hollywood Bowlissa, Mün-
chenin filharmoniassa ja palaa London Phil-
harmonic Orchestran ja Marinskyn solistiksi.

Baráti esiintyy aktiivisesti kotimaassaan niin 
orkestereiden solistina kuin kamarimuusik-
konakin. Hänet palkittiin vuonna 2014 Unka-
rin korkea-arvoisimmalla kulttuuripalkinnolla 
”Kossuth”. Aikaisempia palkinnonsaajia ovat 
mm. András Schiff, György Ligeti ja Iván 
Fischer.

Barátin levytykset sisältävät mm. kokonais-
levytyksen Bachin Sooloviulusonaateista ja 
–partitoista, Ysaÿen soolosonaatit, Beetho-
venin ja Brahmsin sonaatit yhdessä Klára 
Würtzin knassa ja Mozartin, Korngoldin ja 
Paganinin konsertot.

Vapaa-aikanaan Baráti on innokas valoku-
vaaja, shakin pelaaja sekä intohimoinen len-
täjä. Hän toivookin vielä joskus omistavan 
oman koneen.

Baráti soittaa Antonio Stradivariuksen viululla 
vuodelta 1703 “Lady Harmsworth”. Sen on 
hänen käyttöönsä myöntänyt Chigacon Stra-
divarius Society.



Sinfonia Lahti

Sinfonia Lahtea (Lahden kaupunginorkeste-
ri) on kutsuttu "pienen kaupungin ihmeeksi". 
Levytysyhteistyön aloittaminen ruotsalaisen 
BIS-levy-yhtiön kanssa oli ensimmäinen 
vahva signaali paikallistason toimijan suun-
tautumisesta kohti kansainvälistä orkes-
terimaailmaa, ja orkesteri on toteuttanut 
suurimman osan villeimmistä utopioistaan 
yhdessä ylikapellimestarinsa Osmo Väns-
kän kanssa (1988–2008). Syyskauden 2008 
alusta kevääseen 2011 orkesterin taiteellinen 
neuvonantaja ja Sibelius-festivaalin taiteel-
linen johtaja oli kapellimestari Jukka-Pekka 
Saraste. Orkesterin ylikapellimestarina ja 
Sibelius-festivaalin taiteellisena johtajana toi-
mi Okko Kamu syksystä 2011 kevätkauden 
2016 loppuun, ja syyskauden 2016 alusta 
lähtien näissä toimissa kautensa aloitti Dima 
Slobodeniouk.

Muusikoiden kanssa yhdessä 1990-luvun 
alussa asetettu tavoite kansainvälisestä kier-
tuetoiminnasta, uudesta konserttitalosta ja 
ennakkoluulottomista projekteista muodosti 
ajatuksen orkesterista "erilaisena edelläkä-
vijänä". Vuodesta 2000 lähtien orkesterin 
koti on ollut loistavasta akustiikastaan tun-
nettu Sibeliustalo. Lukuisten levypalkintojen 
myötä (mm. Grand Prix du Disque 1993, 
Gramophone Award 1991 ja 1996, Cannes 
Classical Award 1997 ja 2001, MIDEM Clas-
sical Award 2006 ja Diapason d'Or de l'An-
née 2011) ovat ovet auenneet myös kansain-
välisille areenoille. Ensimmäinen suuri kiertue 
tehtiin Japaniin vuonna 1999, ja samana 
vuonna orkesteri debytoi menestyksekkäästi 
myös Avery Fisher Hallissa New Yorkissa.

Näitä voitokkaita esiintymisiä seurasivat 
uusintakutsut, ja kiertueet toteutettiin Yhdys-
valtoihin tammikuussa 2005 ja Japaniin vuo-
sina 2003, 2006 ja 2015. Japanilaiset kriiti-
kot valitsivat Tokiossa esitetyn Sibeliuksen 
Kullervon vuoden 2003 parhaaksi klassisen 

musiikin esitykseksi Japanissa. Orkesteri on 
esiintynyt Amsterdamin Concertgebouw’ssa, 
Berliinin Filharmoniassa, Buenos Airesin 
Teatro Colónissa, Pietarin Valkeat yöt -fes-
tivaalilla, kahdesti BBC Proms -festivaalilla 
Lontoossa ja kuudessa konsertissa Wienin 
Musikvereinissa. Lisäksi orkesteri on konser-
toinut mm. Kiinassa, Brasiliassa, Ranskassa, 
Espanjassa, Puolassa ja Belgiassa saaden 
esityksistään runsaasti kiitosta kansainväli-
seltä lehdistöltä.

Ennakkoluuloton asenne näkyy mm. orkes-
terin tekemissä lukuisissa poikkeuksellisissa 
levytysprojekteissa. Ensimmäinen virsilevy 
saavutti kultalevyn noin kuukaudessa, ja 
kaikkiaan orkesterilla on seitsemän kultale-
vyä. Platinalevyn ovat saaneet Sibelius-elo-
kuvan soundtrack ja lauluyhtye Rajattoman 
kanssa tehdyt ABBA- ja Queen-levyt.

Sibeliuksen lisäksi orkesterin toiminnan yti-
messä on ollut vuodesta 1992 tuottoisa 
yhteistyö nimikkosäveltäjänsä Kalevi Ahon 
kanssa. Aho on säveltänyt orkesterille mm. 
viisi sinfoniaa, ja orkesteri on levyttänyt suu-
ren osan Ahon laajasta orkesterituotannosta. 
Nämä levytykset ovat poikkeuksetta saaneet 
ylistävän vastaanoton kansainväliseltä lehdis-
töltä, niin kuin itse asiassa lähes kaikki levyt 
orkesterin lähinnä BIS-yhtiölle tekemästä 
jo noin 80 äänitteen kokoelmasta. Syksyllä 
2009 orkesterin BIS-levyjen kansainvälinen 
myynti ylitti miljoonan myydyn levyn rajan.

Yksi Sinfonia Lahden painopistealueista on 
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VERTIGO
ALFRED HITCHCOCK

PUNAINEN KYYNEL

To 23.8.2018 klo 19 ja
Pe 24.8.2018 klo 19 Sibeliustalo, Lahti

VERTIGO – PUNAINEN KYYNEL
Sinfonia Lahti
Anthony Gabriele, kapellimestari

Vertigo – Punainen kyynel on Alfred Hitchcockin 
ohjaama jännityselokuva vuodelta 1958, jonka 
keskiössä on traaginen rakkaustarina. Bernard 
Herrmannin säveltämä musiikki tuo syvyyttä 
ja kaihoa Vertigon tarinaan, joka herää eloon 
entistä vahvempana sinfonisessa elokuvassa, 
jossa Sinfonia Lahti tulkitsee elokuvan musiikin 
Anthony Gabrielen johdolla elokuvan pyöriessä 
valkokankaalla.

To 23.8. ja pe 24.8. klo 18 Puusepän Sali
Johdatus elokuvaan 
Filosofian tohtori, mediatutkija Veijo Hietala
Tilaisuuteen vapaa pääsy, kesto 30 min

SINFONINEN ELOKUVA
LIVE-säestys Bernard Herrmannin
alkuperäisellä orkesterimusiikilla

Liput: 39–31 € aik. / 34–28 € eläk.
14–10 € opiskelijat, työttömät
Ticketmaster Suomi
www.ticketmaster.fi
Sibeliustalon lipunmyynti
p. 0600 393949 (1,53 €/min+pvm) 
Ryhmämyynti / Sinfonia Lahti 
p. 03 814 4460 (ma–pe klo 9–16)

www.sinfonialahti.fi

JAMES STEWART & KIM NOVAK

6.9.–9.9.2018 SIBELIUSTALO

SIBELIUS-
FESTIVAALI

TO 6.9. KLO 19 SIBELIUSTALO
SINFONIAKONSERTTI
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Baiba Skride, viulu
Alkusoitto a-molli
Viulukonsertto
Konserttisarja näytelmästä Svanevit (Joutsikki)
Klo 18 Johdatus konserttiin / Martti Turtola (suomeksi)

TO 6.9. KLO 21 SIBELIUSTALO
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
Wellamo-trio
 Anu Silvasti, piano
 Lotta Nykäsenoja, viulu
 Ilkka Uurtimo, sello
Sibelius: Pianotrio ”Hafträsk”

PE 7.9. KLO 19 SIBELIUSTALO
SINFONIAKONSERTTI
Viron kansallinen sinfoniaorkesteri
Neeme Järvi, kapellimestari
Romanssi C-duuri jousiorkesterille
Kurkikohtaus ja Valse triste näyttämömusiikista 
Kuolema
Sinfonia nro 3
Sinfonia nro 4
Klo 18 Johdatus konserttiin / Andrew Barnett (englanniksi)

LA 8.9. KLO 14 KALEVI AHO -SALI, Lahden musiikkiopisto
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
Meta4
 Antti Tikkanen, viulu
 Minna Pensola, viulu
 Atte Kilpeläinen, alttoviulu
 Tomas Djupsjöbacka, sello
Jousikvartetto d-molli op. 56, ‘Voces intimae’

LA 8.9. KLO 17 SIBELIUSTALO
SINFONIAKONSERTTI
Sinfonia Lahti
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Baiba Skride, viulu
In memoriam
Kuusi humoreskia viululle ja orkesterille
Sinfonia nro 6
Sinfonia nro 7
Klo 16 Johdatus konserttiin / Heini Moisio  (suomeksi)

SU 9.9. KLO 11.30 SIBELIUSTALO
SIBELIUSTA PYHÄAAMUNA
On a String -tulkinta Sibeliuksen viulukonsertosta
 Minna Pensola, viulu
 Heini Kärkkäinen, piano
 Kaari Martin ja Minna Tervamäki, tanssi

LIPUT:
Orkesterikonsertit 49 - 20 € / (7.9.) 64 - 25 €
Kamarimusiikkikonsertit 15 / (9.9.) 20 €

Sibeliustalon lipunmyynti puh. 0600 3939 49 (1,53 €/min+pvm)
Ticketmaster Suomi puh. 0600 10 800 (1,98 €/min+pvm)
www.ticketmaster.fi  

Sibelius-festivaali AINOLASSA
KE 13.6. klo 12 & 13 ja SU 17.6. klo 12 & 13 
 Wellamo-trio
Sibelius: Pianotrio ”Hafträsk”
Konsertit sisältyvät museolipun hintaan. www.ainola.fi 
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MUROLEEN KIRKKO | KYLÄTALO TAPIOLA | SOFIA MAGDALENAN KIRKKO  

www.musiikkiaruovesi.fi

MUROLEEN KIRKKO | KYLÄTALO TAPIOLA | SOFIA MAGDALENAN KIRKKO  

SEURAKUNTAKESKUS AATOS

www.musiikkiaruovesi.fi

26.6.-1.7. 2018

Kamarimusiikkia ja Kamarimusiikkia ja 
kirjallisuutta kirjallisuutta 

luonnonkauniilla luonnonkauniilla 
Ruovedellä!Ruovedellä!

Esiintyjinä mm.Esiintyjinä mm.

Waltteri TorikkaWaltteri Torikka
Kjell WestöKjell Westö

Sergey MalovSergey Malov
Lore BinonLore Binon

Liput myynnissä nyt!   www.lippu.fi



SYSMÄN
SUVISOITTO
30. 6 . 7. 7.  

LIPUT LIPPU.FI WWW.SUVISOITTO.FITAITEELLINEN JOHTAJA ESA HEIKKILÄ

802

SUMMER
SOUNDS
FESTIVAL

I
Jyväskylä Sinfonia l Johanna Rusanen l Juha Tapio l Juha Hostikka & Dallapé l Kamus l Baccano l  
Elisar Riddelin l Sysmän Kamarikuoro l Sirja Nironen l Vuokko Lahtinen l Jaak Luts l Cantus Aquae



KAUSIKORTIT

Viritä arkesi huippuunsa 
musiikin siivin
Tervetuloa erityisvieraaksemme!
Tarjoamme sinulle kausikorttilaisena ainutkertaisia 
konserttielämyksiä ja pieniä irtiottoja, ympäri vuoden. 
Konserttivieraanamme voit ottaa tauon arjesta ja antaa 
musiikin viedä. Voit valita oman suosikkisi kuudesta eri 
sarjasta. Suositpa sitten suurten sinfonioiden mestari-
teoksia tai suosikki- ja viihdesarjojen ikimuistoisia 
sävelmiä, löydät varmasti mieleisesi. Pidämme sinulle 
paikkaa varattuna. Kausikortti tekee konsertissa käymi-
sestä vaivatonta, ja samalla säästät jokaisella konsertti-
kerralla. Voit myös vaihtaa konsertin toiseen viikkoa 
ennen konserttia tai äkillisen sairastumisen yhteydessä.

Etuihin kuuluu mm.
• maksuton käsiohjelma ja vaatesäilytys 
• arvoseteleitä Sinfonia Lahden konsertteihin 
• oma iltakassa 
• parhaat paikat

Teatterietu
Lahden kaupunginteatterin The Sound of Music 
-näytelmän syys-lokakuun 2018 ma–pe esityksiin 
kausikortilla liput hintaan 28 € (norm. 45 €). 
2 lippua / kausikortti. Lippujen lunastus vain 
teatterin lippukassalta.
www.lahdenkaupunginteatteri.fi

Museoetu 
Lahden kaupunginmuseoihin kausikortilla 
sisäänpääsy 5 € (norm. 10–7 €), 
2 lippua / kausikortti / käyntikerta.
www.lahdenmuseot.fi

Finnkino – Kuvapalatsi
Metropolitan-oopperaesityksiin liput 15 %
alennuksella. 2 lippua / kausikortti / näytös.
www.finnkino.fi

Tutustu kausikortteihin tarkemmin
www.sinfonialahti.fi tai tilaa esite p. (03) 814 4460 
tai osoitteesta www.sinfonialahti.fi

Kausikorttien myynti ja esitteet:
Sinfonia Lahden myyntipalvelu
ma–pe klo 9–16
p. (03) 814 4460

Suuri Sinfonia 
(20 konserttia, sis. Sinfonia 1 ja 2) 
418–338 € aik. / 352–286 € eläk.
Suuri Sinfonia tarjoaa nimensä mukai-
sesti suurimmat musiikkinautinnot ja 
suurimmat edut – säästöä kaikin eduin 
jopa yli 300 €.

Sinfonia 1 ja Sinfonia 2 (10 konserttia)
238–196 € aik. / 208–168 € eläk.
Jos aikasi ei riitä kaikkiin Suuren Sinfo-
nian konsertteihin, voit näillä kausikor-
teilla nautiskella niistä puolet, kymmenen 
huippukonserttia vuodessa. Vertaa kon-
serttikalenteria ja valitse sopiva sarja. 

Viihdesarja (4 konserttia)
Päiväsarja 92–73 € aik. ja eläk
Iltasarja 110–86 € aik. / 92–73 € eläk. 
Näiden konserttien liput viedään käsistä! 
Viihdekonserttien tarjonta ulottuu Kotkas-
ta Memphisiin. Kausikortin voit valita joko 
päivä- tai iltakonsertteihin.

Suosikkisarja 
(6 konserttia oman valintasi mukaan)
162–130 € aik. / 135–108 € eläk.
Tähän sarjaan voit valita 6 mieleistäsi 
konserttia Sinfonia Lahden konsertti-
kalenterista 11.9. konsertista alkaen 
ja varmistaa pääsyn juuri sinua eniten 
kiinnostaviin konsertteihin (mahdolli-
suuksien mukaan myös vakiopaikoille).

Suuri Sinfonia

Sinfonia 1 Sinfonia 2

Viihdesarja

Suosikkisarja
SUOSITTU

ILTAPÄIVÄ

Lipunmyynti
Sibeliustalon lippukassa
Puh. 0600 39 3949 (1,53 €/min + pvm)
Avoinna ma–pe klo 12–17 (puhelinvaraukset
klo 11–17), konsertti-iltoina konsertin alkuun
asti ja viikonloppuisin tuntia ennen 
konserttia.

Ticketmaster Suomi
Makuuni Lahti, Vapaudenkatu 10
Makuuni Laune, Launeenkatu 14

Myyntipisteet kautta maan ja
valtakunnallinen puhelinpalvelu:
0600 10 800 (1,98 €/min + pvm)
0600 10 020 (6,84 €/puhelu + pvm)

Ticketmasterin toimituskulut 1–4 €/lippu.

Liput netistä: www.ticketmaster.fi

Sinfonia Lahden ryhmämyynti
Puh. (03) 814 4460 (ma–pe klo 9–16)
sinfonialahti@lahti.fi

Yhteydet Sibeliustalolle
Linja 17 (D1)
Kauppatori – Sibeliustalo – Ruoriniemi
esim. klo 18 ja 18.30
Ruoriniemi – Sibeliustalo – Ruoriniemi
esim. klo 21 ja 21.30
www.lahdenliikenne.fi

Bussiyhteydet Hki-Lahti-Hki
Hki klo 16.00 – Lahti klo 17.35
Hki klo 17.00 – Lahti klo 18.30
Lahti klo 21.00 – Hki 22.30
Lahti klo 22.40 – Hki 0.00
www.matkahuolto.fi

Junayhteydet Hki–Lahti–Hki
Hki–Lahti klo 16.35–17.47, 
17.19–18.08 ja 17.35–18.38
Lahti–Hki klo 21.21–22.24, 
21.56–22.45 ja 22.21–23.24
www.vr.fi

Arvoisa konserttivieras,
Sibeliustalossa kuuluu!
Tarkistattehan, että matkapuhelimen-
ne on suljettu. Sibeliustalossa on erittäin 
hyvä ja herkkä akustiikka, siksi musiik-
ki soi siellä niin hyvin. Valitettavasti her-
kässä salissa kuuluvat myös kaikki äänet 
yleisöstä moninkertaisesti, ja pyydäm-
mekin ystävällisesti, että peitätte yskäi-
syn ja vältätte muitakin hälyääniä. 

Konsertin aikana äänittäminen, valoku-
vaaminen ja videointi ovat kiellettyä. Sen 
sijaan voitte ottaa valokuvia ennen konserttia ja 
konsertin jälkeen aplodien aikana. 

Antoisaa konserttia!

Lapset
5-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ovat 
tervetulleita kaikkiin Sinfonia Lahden 
täysmittaisiin konsertteihin. Lisäksi orkesteri 
tarjoaa muutaman kerran vuodessa 
lastenkonsertteja ja muita tapahtumia, 
joihin myös alle 5-vuotiaat lapset voivat 
osallistua. Jokaisella konserttiin tulijalla pitää 
olla turvallisuusmääräyksistä johtuen oma 
paikkalippu salissa (koskee myös lapsia).

Ravintolatarjoilut
Väliaika- ja tilaustarjoilut Sibeliustalon
taidokkaaseen tyyliin!
Sibeliustalon ravintolat/Kanresta Oy
Puh. (03) 814 28 16 (ma–pe klo 9–15)
tai tilaa väliaikatarjoilu netistä
www.sibeliustalo.fi/tapahtumat/valiaikatarjoilut

Aplodit orkesterille ry – 
Sinfonia Lahden ystäväyhdistys
Yhdistyksen infopiste konserttien
yhteydessä Metsähallissa.
Lisätiedot: Puheenjohtaja Tarja Kaplas
Puh. 044 523 4120, kaplas.tarja@gmail.com

Hyödyllistä tietoa

sinfonia lahti
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Sinfonisesti yhdessä:

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- 
ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. 
Hämeenmaa on myynniltään alueensa suurin 
yritys ja työllistää noin 2 700 kanta- ja päijät-
hämäläistä. Osuuskaupan omistavat sen 
asiakkaat, ja Hämeenmaalla omistajia on 
jo yli 160 000. Hämeenmaan toiminnan 
tarkoituksena on tuottaa omistajilleen 
etuja ja palveluja.

Stala-Yhtiöt on suomalainen perheyritys, 
jolla on juuret syvällä suomalaisen työn, 
toimivan designin, kestävän materiaalin ja 
tinkimättömän laadun arvostamisessa. Näitä 
arvoja kunnioittaen Stala suunnittelee ja 
valmistaa pesupöytiä, altaita, jätelajitteluvau-
nuja ja postilaatikoita, jotka kestävät aikaa ja 
tuottavat iloa jokaisella käyttökerralla. Samalla 
tinkimättömyydellä syntyvät myös Stalatuben 
rakenneputket ja komponentit, joiden laatu 
tunnetaan ympäri maailman.

Me uskomme, että kaiken markkinoinnin 
tulee tukea yrityksesi kasvua. Siksi teemme 
linjakasta markkinointia, joka perustuu
vahvaan ajatteluun. Näkemystehdas MBE 
on strategisen markkinoinnin asiantuntija, 
jonka tehtävä on tehostaa myyntiäsi kasvat-
tamalla brändin arvoa ja tunnettuutta. 
Toteutamme rohkeasti ja määrätietoisesti 
kokonaisvaltaisia markkinoinnin ratkaisuja, 
jotka tukevat tavoitteitasi. Meiltä saat 
ajattelun, näkemyksen ja toteutuksen.

Etelä-Suomen Sanomat on Lahden mark-
kina-alueen luetuin lehti, joka tavoittaa päivit-
täin eri-ikäiset ja erilaisissa elämänvaiheissa 
olevat päijäthämäläiset – myös verkossa. 
Valtakunnallisesti mitattuna Etelä-Suomen 
Sanomat on lukijamäärältään 9. suurin sano-
malehti. Lehti tarjoaa lukijoilleen tärkeimmät 
uutiset alueelta ja muualta maailmasta, uutis-
ten taustat, monipuolisia teemasisältöjä, 
kiinnostavia henkilöitä ja ilmiöitä.

Polttimo on elintarvikealan konserni ja perhe-
yritys, johon kuuluvat maltaita valmistava 
Viking Malt Oy sekä elintarvikkeiden aines-
osia valmistava ja maahantuova Senson Oy. 
Viking Maltilla on mallastuotantoa Lahden 
lisäksi Ruotsissa, Liettuassa, Tanskassa 
ja Puolassa. Sensonin mallasuutteet ja 
-entsyymit tuotetaan Lahdessa. Asiakkai-
tamme ovat kansainväliset ja kotimaiset 
elintarvikeyritykset kuten panimot, tislaamot, 
leipomot, meijerit sekä eines- ja makeis-
teollisuus.

Yhdistyksemme tavoitteena on saada 
uusia jäseniä ja rohkaista kokematontakin 
mukaan. Jäseneltä ei edellytetä musiikin 
asiantuntemusta, vain kiinnostusta musiik-
kiin, konsertteihin ja Sinfonia Lahtea koh-
taan. Eikä välttämättä näitäkään – kiinnostus 
ja asiantuntemus kasvavat jäsenyyden 
myötä. Tervetuloa tutustumaan toimintaam-
me Metsähallissa olevaan info- ja levy-
pisteeseemme konserttien yhteydessä!

sinfonia lahti


