
To 15.3.2018 klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI

Dima Slobodeniouk, kapellimestari 
Haochen Zhang, piano 

Sergei Prokofjev: Pianokonsertto nro 2 g-molli, op. 16
Andantino – Allegretto

Scherzo: Vivace

Intermezzo: Allegro moderato

Finale: Allegro tempestoso

– Väliaika 20 min –

Sergei Prokofjev: Sinfonia nro 5 B-duuri, op. 100
Andante

Allegro marcato

Adagio

Allegro giocoso

Konsertin kesto on noin 2h, sis. väliajan.

Klo 18.30 Preludi Metsähallissa / Lahden konservatorio

Konsertti-ilta jatkuu n. klo 21 kamarimusiikkikonsertilla.



n. klo 21 Sibeliustalon konserttisali
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI

Ossi Tanner, piano 
Sofia Greus, viulu 
Päivi Pöyry, viulu 
Oleg Larionov, alttoviulu 
Ilkka Pälli, sello 
Eero Munter, kontrabasso

Frédéric Chopin: Pianokonsertto nro 1 e-molli, op.11 
Sovitus pianolle ja jousikvintetille Kevin Kenner ja Krzysztof Dombek

Allegro maestoso

Romance – Larghetto

Rondo – Vivace

Kamarimusiikkikonsertti alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen Konserttisalissa.  
Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan esitystä.  
Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Kamarimusiikkikonsertin kesto n. 40 min, ei väliaikaa.  
Konserttiin on vapaa pääsy. 

Sergei Prokofjev: Pianokonsertto nro 2 

Ukrainalaissyntyinen Sergei Prokofjev (1891–
1953) oli musiikillisesti varhaiskypsä, ja esim. 
jo yhdeksän ikäisenä hän oli saanut valmiiksi 
lyhyehkön kolminäytöksisen oopperan. Pro-
kofjevista kehittyi Pietarin konservatoriossa 
nopeasti erinomainen pianisti ja hänestä tuli 
pian etenkin omien teostensa räväkkä tulkit-
sija, joka esiintyi kaikissa tärkeissä musiik-
kimetropoleissa ympäri Eurooppaa ja Ame-
rikkaa. Opiskeluaikoina hänen luonteensa 
kapinalliset ja kärsimättömät puolet koros-
tuivat, ja häntä pidettiin eräänlaisena musiik-
kipiirien kauhukakarana. Aivan nuoresta pi-
täen Prokofjev oli kirjoittanut paljon musiikkia 
pianolle, ja vielä ennen kahdettakymmenettä 
ikävuottaan hän aloitti ensimmäisen piano-
konserttonsa työstämisen.

Prokofjev sävelsi noin kahden vuosikymme-
nen aikana kaikkiaan viisi pianokonserttoa. 
Ne ovat luonteiltaan ja rakenteiltaan melko 
erityyppisiä, ja vuosien mittaan niistä on erot-
tunut suosituimmiksi kolme ensimmäistä. 
Työ toisen konserton parissa käynnistyi pian 
ensimmäisen valmistumisen jälkeen. Yksi-
osaista ensimmäistä konserttoa seurasi nyt 
massiivinen neliosainen kokonaisuus, joka 
asetti solistille edellistä selkeästi suuremmat 
haasteet. Toisen konserton ensiesitys tapah-
tui Pietarin lähistöllä Pavlovskissa säveltäjän 
toimiessa solistina. Teoksen vastaanotto oli 
yleensä kaikkea uutta vierastavan konsert-
tiyleisön keskuudessa kielteinen ja tyrmis-
tynyt: musiikki koettiin lähinnä kakofoniana, 
jolla ei ole mitään tekemistä oikean säveltai-

teen kanssa. Toki jotkut modernistisemmin 
suuntautuneet kriitikot olivat kuulemastaan 
haltioituneita. Pääosin kielteinen kritiikki oli 
säveltäjälle tuttua jo ensimmäisen konserton 
jälkeen. Kantaesityksen jälkeen konserton 
nuottimateriaali tuhoutui vallankumouksen 
aikana ilmeisesti tulipalossa, ja Prokofjev re-
konstruoi teoksen parhaansa mukaan ulko-
muistista vuonna 1923. Tämän version en-
siesitys koettiin Pariisissa seuraavan vuoden 
toukokuussa.

Konsertto on yleisilmeeltään melko raskas. 
Sen sävelkieli pohjautuu pitkälti perinteisiin 
ratkaisuihin ja neliosainen rakenne on sel-
keä. Hämmennystä on saattanut aiheuttaa 
aikoinaan musiikin vastakkaiset piirteet: ag-
gressiivisia, motorisia ja riitasointuisia hetkiä 
tasapainottaa monet lyyriset tuokiot. Ensi-
osan pääteema ja finaalin toinen teema ovat 
helposti mieleen jääviä, ja ne ovat selvästi 
yhteydessä venäläisen musiikin syviin vir-
tauksiin. Ensimmäinen osa tunnetaan myös 
monumentaalisesta ja erityisen vaativasta 
kadenssistaan. Scherzossa voi kokea ikiliik-
kujamaista energiaa, intermezzoa on kuvailtu 
mm. expressionistis-barbaariseksi konemu-
siikiksi. Finaali kokoaa yhteen aikaisempien 
osien erilaisia tunnelmia. Pianistien vakio-oh-
jelmistoon kuuluvista konsertoista Prokofje-
vin toinen on edelleen yksi teknisesti haasta-
vimmista. Säveltäjä itse uskoi, että konsertto 
on ainakin solistin kannalta kiintoisampi kuin 
muut neljä konserttoa.

Hannu Kivilä



Sergei Prokofjev: Sinfonia nro 5 Frédéric Chopin: Pianokonsertto nro 1 

Monessakin eri yhteydessä on tuotu esiin 
Sergei Prokofjevin (1891–1953) seitsemän 
sinfonian muodostaman sarjan taiteellinen 
epätasaisuus. Näin varmaan onkin, mutta 
mielestäni tietyin varauksin. Ylivoimaisesti 
suosituimmiksi sinfonioista ovat nousseet 
ensimmäinen ja viides, jotka ovat rakenteel-
lisesti tiiviitä ja musiikilliselta aineistoltaan yh-
tenäisiä. Muissa sinfonioissa on havaittavissa 
paikoin levottomampaa arkkitehtuuria, mutta 
toisaalta myös rohkeampia musiikillisia ide-
oita. Valtaosa Prokofjevin lähes loputtomalta 
tuntuvasta energiasta kului kuitenkin näyt-
tämömusiikkiin, oopperoihin ja baletteihin, 
joista vain osa esitettiin hänen elinaikanaan. 
Eräät niistä kohtasi lähes jatkuvia vastoin-
käymisiä, eivätkä ne musiikkina kohonneet 
aina hänen parhaimpien konserttojen tai sin-
fonioiden tasolle.

Prokofjev poistui kotimaastaan Venäjältä val-
lankumouksen jaloista lähes kahdeksi vuo-
sikymmeneksi. Hän asui ja työskenteli pää-
asiassa Yhdysvalloissa ja Pariisissa, mutta 
ei tiettävästi ollut koskaan täysin tyytyväinen 
elämäänsä lännessä. Prokofjevin sävellystyyli 
muuttui Neuvostoliittoon paluun jälkeen kon-
servatiivisemmaksi. Mitään yhtä radikaalia ja 
rohkeaa kuin esimerkiksi Skyyttiläinen sarja 
tai Tulienkeli-ooppera ei enää syntynyt, mut-
ta sen sijaan mm. kaksi toisella tavalla pai-
nottuvaa neronleimausta, viides sinfonia ja 
baletti Romeo ja Julia. Niissä särmät olivat 
pyöristyneet ja melodian valta kasvanut.

Sovitus pianolle ja jousikvintetille Kevin Ken-
ner ja Krzysztof Dombek Ranskalais-puola-
lainen Frédéric Chopin (1810–1849) syntyi 
samana vuonna kuin Robert Schumann, 
vuosi Felix Mendelssohnin jälkeen ja vuosi 
ennen Franz Lisztiä. Ennen varhaista me-
nehtymistään tuberkuloosiin hän ennätti 
luoda ekspressiivisyydessään ainutlaatuisen 
pianotyylin ja sävellystuotannon, jonka vaiku-
tus pianomusiikissa ulottui pitkälle 1900-Iu-
vun puolelle. Chopinin kotijumalat olivat J.S. 
Bach ja Mozart — aivan kuin Haydnia, Beet-
hovenia tai Schubertia ei olisi ollut olemas-
sakaan — ja hänen tyylinsä vaikutti suuresti 
sellaisiin mestareihin kuin Schumann, Liszt, 
Brahms, Dvorak, Debussy, Skrjabin, Rahma-
ninov ja Ravel.

Chopinin taitelijanlaatu ja muusikkous kir-
voittivat Schumannin vuodattamaan Neue 
Zeitschrift für Musik -lehdessä 1836: "Hattu 
päästä, hyvät herrat! Tässä on nero.” Parii-
sin kaiken nähneet ja hemmotellut musiik-
kikriitikot intoutuivat samanlaisiin ylisanoihin 
huolimatta siitä, että Chopinin konsertit olivat 
tuiki harvinaisia. Chopin esiintyi koko urallaan 
julkisesti vain viitisenkymmentä kertaa ja piti 
yhden ainoan sooloresitaalin. Yleisömäärä-
kään näissä tilaisuuksissa ei juuri koskaan 
ylittänyt sataa henkeä.

Ennen emigroitumistaan Pariisiin 1831 Cho-
pin oli säveltänyt yhteensä kuusi teosta pia-
nolle ja orkesterille. Niiden joukossa oli kaksi 
pianokonserttoa, jotka ilmestyivät painosta 
syntyajankohtaansa nähden päinvastaisessa 
järjestyksessä. E-molli -konsertto (nro 1) val-
mistui 1830 ja numerolla 2 varustettu f-mol-
li -konsertto vuotta aiemmin. Molemmat 
konsertot heijastelevat Chopinin ihastusta 
Vincenzo Bellinin oopperoihin, erityisesti 
Normaan. Kyseinen teos sisältää runsaasti 
melodisia korukuviointeja. Chopin omaksui 
nopeasti tämän tekniikan, jonka tehostetusta 
käytöstä tuli hänen suoranainen tavaramerk-
kinsä.

Viides sinfonia syntyi kesällä 1944 reilun 
kuukauden kuluessa. Säveltäjä johti kan-
taesityksen seuraavan vuoden tammikuussa 
Moskovassa, ja syksyllä se kuultiin Bosto-
nissa. Euroopan ensiesityksen vuoro oli elo-
kuussa 1946 Lontoon Royal Albert Hallissa, 
Basil Cameronin johdolla. Prokofjev kärsi jo 
näihin aikoihin heikosta terveydentilasta, ja 
Moskovan kantaesitys jäi hänen viimeiseksi 
esiintymisekseen kapellimestarina. Nämä 
kolme edellä mainittua esitystä saavutti val-
taisan menestyksen, ja sen jälkeen teoksen 
voittokulku on jatkunut ympäri maailman 
konserttisaleja.

Prokofjev on viidennessä sinfoniassa täysi-
painoisimmillaan. Siinä yhdistyy tyylikkäällä 
tavalla tasapainoinen rakenne, vahva mieli-
kuvitus, melodinen rikkaus ja mitä erilaisim-
mat tunnetilat. Musiikista huokuu lyyrinen 
melodisuus ja dramaattinen voima, sekä 
sävellysajankohdasta mahdollisesti johtuen 
myös kohottava patrioottisuus. Sodan tun-
toja musiikki ei juurikaan kuvasta, ja etenkin 
finaalia on pidetty turhankin optimistisena 
ilotulituksena. Erään tulkinnan mukaan sin-
fonian myönteinen päätös loppuu juhlaviin 
puna-armeijan voittoja ylistäviin tunnelmiin. 
Teos käynnistyy sankarillisesti ja pateetti-
sesti, toinen osa korostaa Prokofjevin tai-
teen ironista puolta. Kolmas osa on teoksen 
eräänlainen dramaturginen ydin – se soi 
synkkänä ja intensiivisenä.

Sinfonia Lahden nuottitelineillä teos on ollut 
aiemmin kahdesti, vuosina 1995 (Joseph 
Swensen) ja 2001 (En Shao).

Hannu Kivilä

Chopinin konsertoissa orkesterin osuus 
on usein koettu ongelmalliseksi jopa siinä 
määrin, että orkestrointia on useissa sovi-
tuksissa koetettu kohentaa. Toinen tapa lä-
hestyä tätä asiaa on ollut päinvastainen eli 
orkesteriosuuden supistaminen entisestään. 
Konserttojen säestysosuudet ovat enim-
mäkseen samettisen yksinkertaista, myötäi-
levää jousimattoa, ja sellaisen saa vaivatta 
aikaan vähän pienemmälläkin kokoonpanol-
la. Kvintetti- ja kvartettisovituksia on aikojen 
kuluessa ilmestynyt lukuisia, eikä tämä ole 
sinänsä ristiriidassa Chopinin alkuperäis-
ten tarkoitusten kanssa. Hän esiintyi itsekin 
mieluummin intiimissä salonkiympäristössä, 
jossa kamarimusiikillinen lähestymistapa toi-
mi parhaiten. Chopinin tiedetään esittäneen 
f-molli -konserttoaan jopa kokonaan ilman 
säestystä.  

E-molli -konserton avaus on klassisen 
muotopuhdas. Jousiyhtyeen esittelyjakso 
sisältää kaksi tärkeintä teemaa, ja jakson 
poikkeuksellinen laajuus on omiaan kasvat-
tamaan tehokkaasti jännitettä ennen pianon 
ensimmäistä sooloa. Solisti dominoi kaut-
ta linjan suvereenisti jousiyhtyeen tyytyes-
sä hienovaraiseen myötäilyyn. Varsinainen 
soolokadenssi puuttuu, mutta vastapainoksi 
pianolle annetaan yllin kyllin tilaa solistisissa 
osuuksissa.

Hidasta osaa Chopin kuvaili romanttisen tyy-
neksi, luonteeltaan melankoliseksi tunnelma-
palaksi. Se oli hänen mukaansa "unelmointia 
kuunvalossa kauniina kevätyönä”. Päätös-
osa on vauhdikas rondo, jonka pääsikermä 
perustuu puolalaiseen krakowiaktanssiin.

Pekka Miettinen



Dima Slobodeniouk Haochen Zhang

Dima Slobodeniouk aloitti syksyllä 2016 
Sinfonia Lahden ylikapellimestarina ja Sibe-
lius-festivaalin taiteellisena johtajana. Hän on 
toiminut syyskuusta 2013 lähtien Galician 
sinfoniaorkesterin musiikillisena johtajana ja 
saanut erityisen paljon kiitosta kekseliäästä 
ohjelmistosuunnittelusta sekä syvällisestä 
ohjelmistotuntemuksesta. Ohjelmistovalin-
noissa on kuultavissa hänen venäläiset juu-
rensa, suomalaiset opiskeluvuodet sekä vii-
me vuosien tuomat Espanja vivahteet. 

Slobodeniouk vierailee säännöllisesti Suo-
men orkestereissa, mutta on myös laajasti 
tunnettu Euroopan konserttilavoilla. Hän 
on johtanut mm. Göteborgin sinfonikkoja, 
Stuttgartin radio-orkesteria, Hollannin filhar-
monikoita, Islannin sinfoniaorkesteria sekä 
säännöllisesti Helsingin kaupunginorkesteria 
ja Radion sinfoniaorkesteria. Hänen solistei-
naan ovat esiintyneet mm. Patricia Kopatch-
inskaja, Dmitry Sitkovetsky, Viktoria Mullova, 
Barbara Hannigan ja Helena Juntunen.

Slobodenioukin laaja ohjelmistotuntemus 
kuuluu ja näkyy musiikillisten eri aikakausien 
rikkaana ja monimuotoisena yhdistämisenä. 
Mukana on sävellyksiä wieniläisklassismista 
aina aikamme säveltäjiin, kuten Jonathan 
Harvey, katalonialaissäveltäjä Benet Casab-
lancas ja Magnus Lindberg. Nuorten muu-
sikoiden kanssa työskenteleminen on myös 
lähellä Slobodenioukin sydäntä. Hänellä on 
ollut viime aikoina nuorisoprojekteja niin Gali-
ciassa kuin Verbierin festivaalilla.

Vuonna 2015 julkaistiin Lotta Wennäkosken 
teoksia sisältävä levytys Radion sinfonia-

Van Cliburnin kansainvälisen pianokilpai-
lun 19-vuotiaana vuonna 2009 voittanut 
kiinalainen pianisti Haochen Zhang kiertää 
merkittävien orkestereiden solistina. Hänen 
uniikki kombinaationsa herkkyyttä, pelotonta 
mielikuvitusta ja virtuositeettiä on viehättänyt 
yleisöjä niin Amerikassa, Euroopassa kuin 
Aasiassakin.

 

Zhang valmistui Philadelphian Curtis Institute 
of Musicista, jossa hänen opettajanaan toimi 
Gary Hoffman. 2017 Zhangille myönnettiin 
arvostettu Avery Fisher -urapalkinto, jolla 
huomioidaan potentiaalisia uranousukkaita 
musiikin saralla.

 

orkesterin kanssa (Ondine). Slobodeniou-
killa on aktiivinen yhteistyö BIS-levymerkin 
kanssa, ja Sebastian Fagerlundin musiikkia 
on tallennettu hänen johdollaan Göteborgin 
sinfonikkojen kanssa.

Dima Slobodeniouk opiskeli viulunsoittoa 
Moskovan keskusmusiikkikoulussa opetta-
jinaan Zinaida Gilels ja J. Chugajeva. Sieltä 
hän siirtyi Moskovan konservatorion musiik-
kiopiston ja Keski-Suomen konservatorion 
kautta Sibelius-Akatemiaan opettajanaan 
Olga Parhomenko. Sibelius-Akatemian ka-
pellimestariluokalla hän on opiskellut Leif 
Segerstamin, Jorma Panulan ja Atso Almilan 
johdolla. Muita opettajia ovat olleet mm. Ilja 
Musin ja Esa-Pekka Salonen.

Hän on esiintynyt Philadelphia Orchestran, 
Münchenin ja Los Angelesin filharmonian, 
Seattle Symphonyn, London Symphony 
Orchestran ja monen muun kanssa. Kaudel-
la 2017-2018 hän debytoi resitaalin Carne-
gie Hallissa New Yorkissa ja esiintyy Sinfonia 
Lahden, China Philharmonicin ja California  
Symphonyn solistina. Lisäksi kauden aika-
na hän esiintyy Shenzhenin konserttitalon 
10-vuotisgaalassa yhdessä supertähti Lang 
Langin kanssa.

 

Zhang on myös aktiivinen kamarimuusikko. 
Hän tekee yhteistyötä useiden kollegoiden 
kanssa, joista mainittakoon Shanghai String 
Quartet viulisti Bejamin Beilman. Zhang le-
vyttää BIS-levymerkille.



Sinfonia Lahti

Sinfonia Lahtea (Lahden kaupunginorkesteri) 
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, Can-
nes Classical Award 1997 ja 2001, MIDEM 
Classical Award 2006 ja Diapason d'Or de 
l'Année 2011) ovat ovet auenneet myös 
kansainvälisille areenoille. Ensimmäinen 
suuri kiertue tehtiin Japaniin vuonna 1999, 
ja samana vuonna orkesteri debytoi menes-
tyksekkäästi myös Avery Fisher Hallissa New 
Yorkissa.

Näitä voitokkaita esiintymisiä seurasivat uu-
sintakutsut, ja kiertueet toteutettiin Yhdysval-
toihin tammikuussa 2005 ja Japaniin vuosi-
na 2003, 2006 ja 2015. Japanilaiset kriitikot 
valitsivat Tokiossa esitetyn Sibeliuksen Kul-

lervon 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 leh-
distöltä, niin kuin itse asiassa lähes kaikki le-
vyt 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 
lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ. Jo yli 
kahdenkymmenen vuoden ajan toiminnan 
ydintä on ollut Hei, me sävelletään! sävellys-
projektit lasten kanssa. Lisäksi ohjelmistossa 
on säännöllisesti lapsille ja nuorille suunnat-
tuja koko orkesterin sekä pienryhmien kon-
sertteja.

Ti 27.3. klo 19 Temppelinaukion 
kirkko, Helsinki
Ke 28.3. klo 19 Ristinkirkko
PÄÄSIÄISKONSERTTI

Sinfonia Lahti 
Seppo Murto, kapellimestari 
Johan Christensson, evankelista 
Juha Kotilainen, Jeesus 
Juhana Kotilainen, Pilatus 
Ilona Jokinen, sopraano 
Essi Luttinen, altto 
Taavi Oramo, tenori 
Elja Puukko, basso 
Dominante-kuoro

J.S. Bach: Johannes-passio
Bachin ensimmäisenä suurteoksena Johan-
nes-passio on vakiinnuttanut paikkansa 
pääsiäisen vietossa kautta kristityn maail-
man. Se kertoo pääsiäisen ajan tapahtumat 
Johanneksen evankeliumin mukaan. 

Liput: 
25 € aikuiset ja eläkeläiset
8 € lapset, opiskelijat ja työttömät
(sisältää käsiohjelman)

Pe 6.4. klo 13 & klo 19 Sibeliustalo
VIIHDEKONSERTTI
THE ONE & ONLY OSCAR PETERSON

Krzysztof Dobosiewicz, kapellimestari 
Marian Petrescu, piano 
Mihai Petrescu, basso 
Mika Hietala, rummut

Grammy-palkittu Marian Petrescu tulkitsee 
konsertissa kahdeksankertaisen Gram-
my-voittajan, kanadalaisen Oscar Peter-
sonin, tunnetuimpia sävelmiä. Peterson on 
yksi kaikkien aikojen mahtavimmista jazz-
pianisteista, jonka omintakeisessa musii-
kissa yhdistyvät moderni jazz ja melodinen 
improvisaatio.

Sinfonisesti yhdessä: Mediatalo ESA

Liput: 
30-24 € aikuiset / 25-20 € eläk.
päiväkonsertti 25–20 € aik. ja eläk.  
8 € lapset, opiskelijat ja työttömät

Ma 19.3. – Pe 23.3. Lahti 
Orkesterin pienryhmäviikko

Orkesterin muusikot jalkautuvat pienryh-
missä kaupungille mm. päiväkoteihin ja 
palvelutaloihin. 



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



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


