
Ke 15.5.2019 klo 19.00 Verkatehdas
SINFONIAKONSERTTI 

Dima Slobodeniouk, kapellimestari 
Marjukka Tepponen, sopraano 
Anna Danik, mezzosopraano 
Mika Pohjonen, tenori 
Nicholas Söderlund, basso 
Dominante, valmentanut Seppo Murto 
Beethoven-juhlakuoro, valmentanut Jukka Jokitalo

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 9 65 min
I Allegro ma non troppo, un poco maestoso
II Molto vivace. Presto. Molto vivace
III Adagio molto e cantabile. Andante moderato
IV Presto. Allegro assai. Alla marcia. Andante maestoso. 
Adagio ma non troppo, ma divoto. Allegro energico. 
Allegro ma non tanto. Prestissimo.

Klo 18.15 Taitelijatapaamisessa Jukka Jokitalo 
Ennen konserttia taiteilijatapaamisessa Lasipihalla tavataan Beethoven-kuoroa valmentava 
Jukka Jokitalo. Tapaamista emännöi Hannele Eklund.

Sinfonia Lahden Hämeenlinnan vierailukonsertteihin on  
saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.



To 16.5.2019 klo 19.00 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI 

Dima Slobodeniouk, kapellimestari 
Colin Currie, lyömäsoittimet 
Marjukka Tepponen, sopraano 
Anna Danik, mezzosopraano 
Mika Pohjonen, tenori 
Nicholas Söderlund, basso 
Dominante, valmentanut Seppo Murto 
Beethoven-juhlakuoro, valmentanut Jukka Jokitalo

Kalevi Aho: Sieidi * 36 min
Johdanto: Grave – Adagio cantabile
Scherzo: Allegro
Andante sostenuto
Finaali: Allegro guerriero

– Väliaika 20 min –

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 9 65 min
I Allegro ma non troppo, un poco maestoso
II Molto vivace. Presto. Molto vivace
III Adagio molto e cantabile. Andante moderato
IV Presto. Allegro assai. Alla marcia. Andante maestoso. 
Adagio ma non troppo, ma divoto. Allegro energico. 
Allegro ma non tanto. Prestissimo.

* Ensimmäistä kertaa Sinfonia Lahden ohjelmistossa

Klo 18.30 Preludi Metsähallissa / Lahden konservatorio

Konsertti nähtävillä ilmaiseksi internetissä 
osoitteessa www.classiclive.com



Sieidi. Konsertto lyömäsoittimille ja orkesterille (2010)

Toukokuussa 2009 fantastinen lyömäsoitin-
taituri Colin Currie soitti Tapiola Sinfoniettan 
solistina James MacMillanin lyömäsoitinkon-
serton Veni, veni, Emmanuel. Colin halusi 
samassa yhteydessä tavata minut, ja tapaa-
misessamme hän esitti asiansa – että sävel-
täisin hänelle lyömäsoitinkonserton.  

Lupasin tehdä teoksen, ja siitä tuli myö-
hemmin kolmen instituution, London Phil-
harmonic Orchestran, Luosto Classic -fes-
tivaalin ja Göteborgin sinfoniaorkesterin 
yhteistilaus. Sävelsin konserton vuonna 
2010, ja kantaesitys tapahtui London Phil-
harmonic Orchestran konsertissa Lontoossa 
18.4.2012; Colin oli solistina ja orkesteria 
johti Osmo Vänskä. Suomen ensiesityksen 
Colin soitti Luostolla elokuussa 2012 John 
Storgårdsin johtaman BBC Philharmonic 
-orkesterin kanssa.

Normaalisti lyömäsoitinkonsertoissa solisti 
joutuu soittamaan suuren lyömäsoitinar-
senaalin ympäröimänä, monesti orkesterin 
takana. Sieidissä solistin käyttämiä soittimia 
on vain yhdeksän, ja solisti on koko ajan 
muun orkesterin edessä. Hänen käyttämän-
sä instrumentit on sijoitettu riviin lavan eteen, 
alkaen djembestä lavan oikealla reunalla 
(katsomosta katsoen) ja päätyen tam-tamiin 
vasemmalla reunalla. Solisti soittaa teokses-
sa vain yhtä lyömäsoitinta kerrallaan. Teos 
alkaa djembe-soololla, jota seuraa orkeste-
rin välikkeen jälkeen darabuka-osuus. Käsi-
rumpusoittimista siirrytään rumpukapuloin 
soitettaviin kalvosoittimiin, viiteen tom-tomiin 
ja pikkurumpuun. Näitä seuraavat puiset 
lyömäsoittimet, 5-oktaavinen marimba sekä 
puublokit ja temppeliblokit (wood blocks, 
temple blocks). Lopulta solisti päätyy metal-
lisiin lyömäsoittimiin vibrafoniin ja tam-ta-
miin, lavan etuosan vasemmalle reunalle. 
Tam-tam-kadenssi on teoksen käännekoh-
ta; sen jälkeen solisti palaa käänteisessä 
järjestyksessä takaisin ja päättää teoksen 

djembellä, jolla sen aloittikin. Tällä tavoin 
kuulija voi myös visuaalisesti seurata teoksen 
etenemistä. 

Orkesteriin kuuluu lisäksi kolme muuta lyö-
mäsoittajaa, jotka rummuttavat eri instru-
mentteja kuin solisti. Yksi orkesterin lyöjistä 
soittaa orkesterin takana, ja kaksi on salin 
etuosan laidoilla vastapäätä toisiaan. Tällä 
tavoin olen pyrkinyt luomaan teokseen myös 
musiikillisia tilaefektejä. 

Annoin teokselle saamenkielisen alaotsikon 
Sieidi sen takia, että yksi tilaajista oli Luoston 
festivaali. Sieidi (seita) tarkoittaa muinaisten 
lappalaisten kulttipaikkaa, jonka tunnusomai-
sena piirteenä on jokin suuri, muodoltaan 
poikkeava kivipaasi, harvemmin myös erikoi-
nen kallionrinne tai jopa kokonainen tunturi. 
Alun ja lopun djembe- ja darabukarummutus 
on luonteeltaan shamanistista, ja kuulija voisi 
hyvin kuvitella sen tapahtuvan vaikkapa juuri 
jonkun pyhän seitakiven juurella. 

Sieidi-konsertto on yksiosainen, mutta 
jakautuu useihin nopeampiin ja hitaampiin, 
villin rytmisiin ja lyyrisempiin, rauhallisempiin 
jaksoihin. Solistille teos on erittäin vaativa, 
koska hän joutuu vaihtamaan soittotek-
niikkaansa koko ajan – djemben ja dara-
bukan käsirumputekniikka kun poikkeaa 
olennaisesti tom-tomien tai pikkurummun 
kapularumputekniikasta tai säveltasollisten 
lyömäsoitinten marimban ja vibrafonin soit-
totekniikasta.  

Sieidistä on lyhyessä ajassa tullut kaikkein esi-
tetyin teokseni, sen ovat ottaneet Colin Cur-
rien ohella ohjelmistoonsa myös huikeat lyö-
mäsoitinvirtuoosit Martin Grubinger ja Alexej 
Gerassimez, ja konserttiesityksiä on kertynyt 
tähän mennessä jo yli 70. Pelkästään kulu-
neen kevään aikana teosta on soitettu ainakin 
17 kertaa seitsemässä eri maassa. 

Kalevi Aho



Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 9
Yhdeksännen sinfonian pitkällisen syntyhis-
torian voidaan ajatella kattaneen Ludwig van 
Beethovenin (1770-1827) koko aktiivisen 
säveltäjänuran. On olemassa viitteitä, joiden 
mukaan Beethoven olisi ilmaissut kiinnostusta 
säveltää Friedrich Schillerin (1759-1805) vuon-
na 1785 kirjoittaman runoelman Oodi ilolle jo 
tuoreeltaan Bonnin nuoruusvuosinaan. Seu-
raavan kerran asia mainitaan vuonna 1793, ja 
vuosien 1798-1799 luonnoksissa Beethoven 
sävelittää Schillerin oodin katkelmia. Tämän jäl-
keen runoelma jäi pitkäksi aikaa sivuun. 

Kirjeessään kustantaja Breitkopfille  Beethoven 
mainitsee 1812 kolme uutta sinfoniaa (nrot 7, 
8, ja 9), joista viimeinen olisi d-mollissa. Seitse-
mäs ja kahdeksas sinfonia näkivät päivänvalon 
1812, mutta yhdeksäs antoi odottaa itseään. 
Vasta vapauduttuaan Missa Solemniksen ja 
Diabelli-muunnelmien sävellystyöstä 1823 
Beethoven saattoi ryhtyä työstämään teosta 
täyspainoisesti. Hän oli luonnostellut teosta jo 
1815, ja nyt lisävauhtia antoi Lontoon filhar-
monisen seuran tilaus. Alkuperäiseen suunni-
telmaan kuului instrumentaalinen päätösosa. 
Vokaaliosuuden sisällyttäminen finaaliin syntyi 
äkillisenä ideana, ja käyttämättä jäänyt Schil-
lerin oodi sopi tekstiksi paremmin kuin hyvin. 

Ihmisäänen käyttö sinfoniassa osoittautui 
ongelmalliseksi. Keskeinen probleema oli 
finaalin vokaaliosuuden sisääntulon sommit-
teleminen, koska hetki tulisi olemaan sinfonian 
ylivoimaisesti tärkein. Beethovenin ratkaisu 
on nerokas: baritonin resitatiivi puhkeaa esiin 
rajun, riitasointuisen orkesteripurkauksen jäl-
keen sanoilla ”O Freunde, nicht diese Töne” 
(Oi ystävät, ei tällaisia säveliä). Finaalin kuuluisa 
hymni – sinänsä erittäin yksinkertainen sävelmä 
– vaati myös tavattoman määrän luonnoksia. 

Kuorofinaalilla varustettu teos valmistui hel-
mikuussa 1824 ja kantaesitettiin Wienissä 
7.5.1824. Beethoven ohjasi henkilökohtaisesti 
kantaesityksen harjoituksia. Esityksen todel-
lisuudessa johtanut kapellimestari Michael 
Umlauf kehoitti soittajia olemaan välittämättä 
kuuron säveltäjän viittailuista. Beethoven myös 

torjui kiukkuisesti laulajien pyynnöt osuuksien-
sa helpottamisesta, jolloin korkeimmat äänet 
yksinkertaisesti jätettiin laulamatta. Kantaesi-
tyksen lopussa partituuriinsa uppoutunut Beet-
hoven ei kuullut jyliseviä suosionosoituksia. 
Yksi solisteista käänsi hänet ympäri, ja sävel-
täjä sai nähdä salintäyteisen yleisön juhlinnan. 

Sinfonia alkaa kuin tyhjästä, hiljaisuus vain 
vähitellen korvautuu äänellä. Avosointiset kvin-
tit jättävät avoimeksi duurin tai mollin mahdolli-
suuden. Beethovenin sinfonioissa kehityskaari 
tähtää finaaliin, joka on sinfonian osista tärkein. 
Yhdeksäs kohottaa tämän periaatteen uuteen 
potenssiin. Se on viidennen ohella kuuluisim-
pia esimerkkejä teoksesta, jossa molli kääntyy 
duuriin riemuitsevassa voitonfinaalissa. Sin-
fonian osien voitaisiin ajatella heijastavan inhi-
millisten tunteiden kirjoa alun tragiikasta lopun 
musertavaan iloon ja optimismiin. Finaalin 
hymniteeman annetaan kasvaa esiin vähitel-
len. Hymniin viitataan edeltävissä osissa hieno-
varaisella tavalla, jolloin sen lopullinen esiintulo 
saavuttaa järisyttävän tehon.

Sinfonian maailmoja syleilevä, ylevän idealisti-
nen sanoma liittyy Ranskan vallankumouksen 
jälkivaikutuksiin, Napoleonin sotiin, yksilön 
arvokkuuteen, ihmiskunnan kärsimyksiin ja toi-
voon. Schilleriä ja Beethovenia yhdisti saman-
kaltainen visio: ideana oli universaalinen veljeys, 
jonka tuottaman ilon avulla ihminen voi kohota 
elämisen tuskan yläpuolelle. Beethovenilla vas-
taavaa tematiikkaa oli esiintynyt jo aikaisemmin 
Eroica -sinfoniassa, jonka keskeinen sanoma 
on ihmisen vapautuminen tyranniasta taiteen 
kauneuden avulla. Yhdeksännessä sinfoniassa 
Beethoven ei ainoastaan yhdy Schillerin ilon 
ylistämiseen, vaan korostaa ihmisen pelastu-
van uskomalla veljeyteen ja iloon. Sanomansa 
hän osoittaa koko ihmiskunnalle.

Euroopan unionin valtion- ja hallitusten pää-
miehet päättivät 1985 ottaa Beethovenin 
9. sinfonian finaalin hymnin EU:n viralliseksi 
hymniksi. Sen tarkoituksena on symbolisoida 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja ja niiden erilai-
suudesta kumpuavaa yhteyttä.

Pekka Miettinen



Beethoven: Sinfonia nro 9

Recitativo (Baritono):
O Freunde, nicht diese Töne!
sondern laßt uns angenehmere anstimmen,
und freudenvollere. 

Baritono e coro:
Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum. 
Deine Zauber binden wieder, 
Was die Mode streng geteilt; 
Alle Menschen werden Brüder, 
Wo dein sanfter Flügel weilt. 

Soli e coro:
Wem der große Wurf gelungen, 
Eines Freundes Freund zu sein, 
Wer ein holdes Weib errungen, 
Mische seinen Jubel ein! 
Ja – wer auch nur eine Seele 
Sein nennt auf dem Erdenrund! 
Und wer's nie gekonnt, der stehle 
Weinend sich aus diesem Bund. 

Freude trinken alle Wesen 
An den Brüsten der Natur; 
Alle Guten, alle Bösen 
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben, 
Einen Freund, geprüft im Tod; 
Wollust ward dem Wurm gegeben, 
Und der Cherub steht vor Gott. 

Tenore e Coro:
Froh wie seine Sonnen fliegen 
Durch des Himmels prächt'gen Plan, 
Wandelt, Brüder, eure Bahn, 
Freudig, wie ein Held zum Siegen. 

Soli e coro:
Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum. 
Deine Zauber binden wieder, 
Was die Mode streng geteilt; 
Alle Menschen werden Brüder, 
Wo dein sanfter Flügel weilt. 

Resitatiivi (baritoni):
Oi ystävät, ei näitä säveliä!
vaan lauletaan mukavampia, sellaisia, 
jotka ovat täynnä iloa ja riemua.

Baritoni ja kuoro:
Riemun jumalainen kipinä,
Elysionin tytär!
Tulesi hehkusta juopuneina me astumme, 
temppelisi pyhyyksiin, Sinä Taivaallinen! 
Sinun voimasi yhdistää uudestaan kaiken sen,
mikä ajan mukana on särkynyt rikki,
kaikki ihmiset tulevat veljiksi keskenään
siellä, missä sinä levität lempeät siipesi.

Solistit ja kuoro:
Se joka on saanut osakseen onnen 
olla ystävä jollekin toiselle, 
se joka on saanut lempeän vaimon 
yhtyköön tähän riemuun! 
Niin, jokainen joka voi kutsua ystäväkseen 
vaikka vain yhtä sielua maan päällä. 
Ja se joka ei ole sitä koskaan voinut 
väistyköön itkien joukostamme. 

Iloa imevät kaikki luodut 
Luontoäidin rinnoista, 
niin hyvät kuin pahatkin 
seuraavat sen ruusunhohtoisia jälkiä. 
Se antoi meille suudelmat ja rypäleet 
ja kuolemanvaarassa koetellun ystävän 
Maan matokin sai kyvyn tuntea aistien riemut; 
Keruubi seisoo Jumalan edessä. 

Tenori ja kuoro:
Yhtä iloisina kuin hänen aurinkonsa kiitävät 
upealla taivaankannella, 
yhtä iloisina, veljet, vaeltakaa omalla tiellänne, 
riemuiten, kuin sankari käydessään kohti voittoa. 

Solistit ja kuoro:
Riemun jumalainen kipinä,
Elysionin tytär!
Tulesi hehkusta juopuneina me astumme, 
temppelisi pyhyyksiin, Sinä Taivaallinen! 
Sinun voimasi yhdistää uudestaan kaiken sen,
mikä ajan mukana on särkynyt rikki,
kaikki ihmiset tulevat veljiksi keskenään
siellä, missä sinä levität lempeät siipesi.



Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuß der ganzen Welt! 
Brüder – überm Sternenzelt 
Muß ein lieber Vater wohnen. 

Ihr stürzt nieder, Millionen? 
Ahnest du den Schöpfer, Welt? 
Such' ihn überm Sternenzelt! 
Über Sternen muß er wohnen.

Tahdon syleillä teitä, miljoonat! 
Tämä suudelma kuuluu koko maailmalle! 
Veljet! jossain tähtiteltan yläpuolella 
asuu varmasti meitä rakastava Isä. 

Te lankeatte maahan, miljoonat? 
Sinä aavistat Luojasi läsnäolon, maailma? 
Etsi häntä tähtien yläpuolelta 
siellä hän varmasti asuu.

Suomennos Erkki Pullinen



Dima Slobodeniouk

Dima Slobodeniouk aloitti Sinfonia Lahden 
ylikapellimestarina ja Sibelius-festivaalin 
taiteellisena johtajana syksyllä 2016. Hän 
on toiminut syyskuusta 2013 lähtien myös 
Galician sinfoniaorkesterin musiikillisena 
johtajana ja saanut erityisen paljon kiitosta 
kekseliäästä ohjelmistosuunnittelusta sekä 
syvällisestä ohjelmistotuntemuksesta.

Slobodeniouk yhdistää venäläiset juuren-
sa Suomessa viettämiinsä opiskeluvuosiin. 
Hyödyntäen kummankin maan musiikilli-
sia vahvuuksia hän esiintyy säännöllisesti 
konserttiareenoilla ympäri maailman. Kon-
serttivuonna 2017–18 hän debytoi menes-
tyksekkäästi Berliinin filharmonikkojen, Bai-
jerin radion sinfoniaorkesterin ja Sydneyn 
sinfoniaorkesterin johtajana. Hän palasi 
johtamaan Leipzigin Gewandhausorches-
teria, ja teki elokuussa 2018 debyyttinsä 
Tanglewoodin musiikkifestivaalilla Bostonin 
sinfoniaorkesterin kanssa. Konserttivuoden 
2018–19 kohokohtiin kuuluvat debyytit Wie-
nin radion sinfoniaorkesterin (ORF) kanssa 

Musikvereinissa, Kuninkaallisen Concertge-
bouw-orkesterin kanssa Amsterdamissa, 
Rotterdamin filharmonikkojen kanssa ja Bai-
jerin valtionorkesterin kanssa Münchenissä. 
Eri mantereilla Slobodeniouk esiintyy ensi 
kerran mm. NHK-sinfoniaorkesterin (Tokio), 
Soulin filharmonikkojen ja Minnesotan orkes-
terin kanssa. Hän palaa johtamaan mm. 
WDR-sinfoniaorkesteria (Köln) ja Dresdenin 
filharmonikkona.

Slobodenioukilla on intohimo laaja-alaiseen 
ohjelmistoon Beethovenista, Verdistä, Mah-
lerista, Sibeliuksesta, Stravinskysta aina 
aikamme säveltäjiin mm. Jonathan Harvey, 
katalonialaissäveltäjä Benet Casablancas 
ja Magnus Lindberg, jonka sellokonserton 
Espanjan-ensiesityksen hän johti. Slobo-
denioukin johtamissa konserteissa solisteina 
ovat esiintyneet mm. Jean-Yves Thibaudet, 
Patricia Kopatchinskaja, Dmitry Sitkovetsky, 
Baiba Skride, Viktoria Mullova, Tine Thing 
Helseth, Anssi Karttunen, Ewa Podleś, Bar-
bara Hannigan ja Helena Juntunen.

Nuorten muusikkojen kanssa työskentele-
minen on lähellä Slobodenioukin sydäntä, ja 
hän työskenteli musiikinopiskelijoiden kans-
sa vuoden 2015 Verbierin festivaalilla. Hän 
on myös perustanut Galician sinfoniaorkes-
terissa hankkeen, jossa kymmenen päivän 
aikana opiskelijoille annetaan mahdollisuus 
johtaa ammattiorkesteria.

Sinfonia Lahden levytys (BIS), jossa Slobo-
deniouk johtaa Kalevi Ahon fagottikonserton, 
sai vuonna 2018 arvovaltaisen BBC Music 
Magazine Awardin. Slobodenioukin johtamat 
levytykset sisältävät mm. Lotta Wennäkos-
ken teoksia Radion sinfoniaorkesterin kans-
sa (Ondine) ja Sebastian Fagerlundin teoksia 
Göteborgin sinfonikkojen kanssa (BIS).



Colin Currie, lyömäsoittimet

Skotlantilainen Colin Currie (s. 1976) kuuluu 
aikamme lyömäsoittajien kirkkaimpaan kär-
keen. Ensikosketuksen lyömäsoittimiin Cur-
rie koki saadessaan kolmevuotiaana lahjaksi 
lelurummut. Esikuvansa, jazz-rumpali Buddy 
Richin haastatteluista lukemalla hän oppi jo 
hyvin nuorena, että muusikoksi pääsee vain 
kovalla työllä, ja että tekniset hankaluudet 
taittuvat vain niiden opettelemisella tunnis-
ta toiseen, päivästä toiseen. Currie esiintyi 
orkestereiden solistina jo ennen valmistumis-
taan Lontoon Royal Academy of Musicista, ja 
sittemmin hän on kantaesittänyt kymmeniä 
uusia konserttoja ja muita hänelle sävellettyjä 
teoksia.

Vaikka Currie nykyään yhdistetään erityisesti 
uuteen musiikkiin, hän kasvoi kuuntelemalla 
Bachia ja Mozartia. Kaikki muuttui teini-ikäise-
nä, kun hän kuuli Stravinskyn Kevätuhrin. Se 
avasi oven modernistien maailmaan, Bouleziin 
ja Berioon, ja ennen kaikkea Stockhauseniin, 
jonka Kontakte-teoksen partituurin graafisuu-
teen hän ihastui siinä määrin, että tapetoi sillä 
makuuhuoneensa seinät.

Kalevi Ahon lyömäsoitinkonsertto on kuulunut 
Currien bravuurinumeroihin aina vuoden 2012 
Lontoon kantaesityksestä lähtien. Hän on 
soittanut sitä maailman konserttikeskuksissa 
Helsingistä Sydneyyn ja Cincinnatiin. Myös 
Ahon teos on tehty varta vasten Currielle, joka 
oli sitä ennen kantaesittänyt myös Einojuhani 
Rautavaaran konserton Incantations.

”Olin vieraillut Suomessa säännöllisesti mel-
kein vuosittain ja sain mahdollisuuden tavata 
hänet. Aho oli kuullut esityksiäni ja tutustunut 

minulle sävellettyihin teoksiin, ja koska hän 
on hyvin tuottelias, hän oli valmis ottamaan 
tilauksen heti vastaan”, Currie kertoi London 
Philharmonic Orchestran haastattelussa. 
”Konserton musiikki on äärimmäisen lyyristä 
ja dramaattista. Äärimmäinen on tärkeä sana, 
koska hänen musiikkinsa on juuri sitä; on 
kuiskaavia, runollisia ja hiljaisia kohtia, ja sitten 
pidättelemätöntä väkivaltaa, hyvin voimakkai-
ta, jännittäviä ja seikkailullisia hetkiä.”

Sen lisäksi, että Currie esiintyy yhtenään maa-
ilman parhaiden orkestereiden solistina, hän-
tä työllistävät omat lyömäsoitinyhtyeet Colin 
Currie Quartet, Colin Currie Group sekä levy-
merkki Colin Currie Records.



Marjukka Tepponen

Anna Danik

Marjukka Tepposella (s. 1984) oli jo lapsena 
kaikki edellytykset tulla taitavaksi laulajaksi. 
Syntymälahjana musikaalisuuden saanut sii-
linjärveläinen alkoi soittaa pianoa viisivuotiaa-
na, mutta kun hän kymmenen vuotta myö-
hemmin löysi kirjaimellisesti oman äänensä, 
laulaminen vei huomion kaikelta muulta. 
Kuopion konservatoriossa, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulussa ja Sibelius-Akate-
miassa opiskellut Tepponen sai valtakunnal-
lista huomiota voittamalla ensin vuoden 2008 
Timo Mustakallio -kilpailun ja vuonna 2010 
Lappeenrannan laulukilpailun, minkä jälkeen 
hän on kuulunut Suomen kysytyimpien sop-
raanojen joukkoon ja esiintynyt mm. Savon-
linnan oopperajuhlilla ja Kansallisoopperassa 
lukuisissa rooleissa. Tänä keväänä hän on 
laulanut Jaakko Kuusiston Jää-oopperan 
Mona Kummelina. “Olen syntynyt tekemään 
tätä!” Tepponen kertoo kotisivuillaan. “Siltä 
tuntuu kun laulan, näyttelen, musisoin. Syn-
nyin musiikilliseen perheeseen, joten taval-
laan minulla ei ollut muita vaihtoehtoja kuin 
omistaa elämäni muiden ilahduttamiselle 

Venäläissyntyinen Anna Danik aloitti uran-
sa sopraanona valmistuen sekä Tanskan 
kuninkaallisesta akatamiasta sekä Sibelius 
Akatemiasta vuonna 2007 ja 2008. Hän 
sai hyvin nopeasti mainetta esiintymisillään 
mm. Savonlinnan oopperajuhlilla, Suomen 
Kansallisoopperassa ja Turun musiikkijuhlilla 
sekä ulkomailla Kööpenhamissa ja Tukhol-
massa. Vuonna 2012 Danik teki päätöksen 
madaltaa äänialaansa mezzosopraanoksi. 
Samalla myös hänen roolinsa muuttuivat 
dramaattisemmiksi ja kiinnitykset entistäkin 
korkeatasoisemmiksi. Viime vuosina Danik 
on vieraillut ahkerasti monissa Euroopan 
oopperataloissa, kuten Chemnitzissä, Köö-
penhaminan Rialto-teatterissa sekä Berliinin 
valtionoopperassa. Tällä kaudella Danikia 
on voinut kuulla Suomen kansallisooppe-
rassa Wozzeck-oopperan Margaretan ja 
Aida-oopperan Amneriksen rooleissa sekä 
Badenin valtionoopperassa Elektran Klytäm-
neriksen roolissa.

musiikilla. Se on intohimoni, se on elämäni!” 
Laulamisen lisäksi Tepposta liikuttavat jooga, 
golf ja hevosten hoitaminen.



Mika Pohjonen

Nicholas Söderlund

Mika Pohjonen (s. 1973) on Suomen musiik-
kikartalla todellinen harvinaisuus: hän on 
onnistunut nousemaan korkeimmalle tasolle 
sekä viihde- että oopperalaulajana. Vuonna 
1992, vain 19-vuotiaana, hän voitti Tangoku-
ninkuuden ja nousi suomalaisten suosikkilau-
lajaksi sekä levyillä että konserteissa, mutta 
kuuden menestysvuoden jälkeen hän alkoi 
keskittyä yhä enemmän klassiseen lauluun. 
Uuden uransa hän aloitti liittymällä Suomen 
kansallisoopperan kuoroon, ja nousi solisti-
kunnan jäseneksi saatuaan ykköspalkinnon 
vuonna 2002 Kangasniemen laulukilpailussa 
ja tultuaan kolmanneksi Lappeenrannan lau-
lukilpailussa. Siitä lähtien Pohjonen on saanut 
tunnustusta romanttisen italialaisoopperoiden 
sankaritenorina, jonka karisma taipuu Aidan 
Radameksesta ja Pajatson Caniosta aina 
venäläisoopperoiden Patarouvan, Mtsenskin 
kihlakunnan Lady Mcbethin ja Boris Goduno-
vin tenorirooleihin. Beethovenin yhdeksättä 
sinfoniaa Pohjonen on laulanut useasti, esi-

Nicholas Söderlund vietti lapsuutensa laula-
malla vanhemmille, sukulaisille ja tarhantädeil-
le, ja jo peruskoulun musiikkiluokilla alkoi näyt-
tää selvältä, että ammatiksi valikoituu musiikki. 
Laulaminen ei ollut ainoana listalla. Myös urut 
kiinnostivat, ja hän pääsi jo 15-vuotiaana Tar-
vasjoen kirkkoon jumalanpalvelusten sijais-
kanttoriksi. Konserttiurkurin uraakin hän piti 
avoimena. Myöhemmin hän kiersi vuosien 
ajan myös Suomen tanssilavoja ja vietti yhden 
kesän TV2:n Kesäillan valssin orkesterissa. 
Turun konservatoriossa, Salzburgin Mozar-
teumissa ja Sibelius-Akatemiassa opiskellut 
Söderlund valmistui vuonna 2008 ja vietti 
seuraavan vuoden kiinnitettynä Baselin oop-
peraan. Jo sitä ennen hän oli herättänyt laajaa 
huomiota sijoittumalla toiseksi vuoden 2006 
Lappeenrannan laulukilpailussa ja vuoden 
2007 kansainvälisessä Sibelius-laulukilpai-
lussa. Tällä vuosikymmenellä Söderlund on 
laulaunut useita suomalaisia oopperakan-
taesityksiä, ollut Savonlinnan oopperajuhlien 
vakiolaulajia ja vieraillut Suomen kansallisoop-

merkiksi Helsingin kaupunginorkesterin kon-
sertissa vuosina 2004 ja 2018 sekä Tokiossa  
NHK Symphony Orchestran solistina Vladimir 
Ashkenazin johdolla. 

perassa taajaan. Kuluvalla kaudella Söderlund 
on esiintynyt Kansallisoopperan Wozzeckis-
sa, Toscassa ja Jää-oopperassa.



Dominante

Dominante on vuonna 1975 perustettu Aal-
to-yliopiston sekakuoro, joka 

tunnetaan kunnianhimoisena suomalaisen 
kuoromusiikin edelläkävijänä. Dominante 
tunnettiin alkuvuosinaan Polyteknikkojen 
kamarikuorona, ja nykyisinkin yli kuuden-
kymmenen laulajan kokoonpanosta suuri 
osa opiskelee tai on opiskellut Otaniemessä. 

Dominanten ohjelmistoon mahtuu kaikkea 
1500-luvun musiikista upouusiin kuoroteok-
siin. Suomalainen moderni musiikki on ollut 
eräs tärkeimmistä painopistealueista, ja niin-
pä kuoro tunnetaan muun muassa varmaot-
teisena Erik Bergmanin musiikin tulkitsijana. 
Myös klassikkosäveltäjämme Sibelius on 
Dominantelle läheinen, ja levy-yhtiö BIS:in 
kanssa julkaistut Sibelius-levyt ovat saaneet 
runsaasti kansainvälistäkin huomiota. Domi-
nanten omat levyt Raudan kirous ja Lempeä 
on valittu vuoden kuorolevyiksi. 

Vuosittain kuoro esiintyy useiden Suomen 
ykkösorkesterien kanssa. Radion sinfonia-

orkesterin ja Helsingin kaupunginorkesterin 
lisäksi erityisesti Sinfonia Lahti tekee Domi-
nanten kanssa säännöllisesti yhteistyötä. 
Vuonna 2011 Dominante konsertoi Tampe-
reen Sävel -kuorofestivaalin pääesiintyjänä. 

Kuoro esiintyi vuonna 2012 historiansa suu-
rimmalla lavalla, sillä Aasian suurin taidefesti-
vaali, Hong Kong Arts Festivals, sisälsi kaksi 
konsertillista Dominantea a cappella. Aiem-
min kuoro on valloittanut jo Euroopan BBC 
Proms -festivaalilla sekä osoittanut maailmal-
la iskukykyisyytensä menestymällä kansain-
välisissä kuorokilpailuissa. 

Dominante tunnetaan kuulaasta sointiväris-
tään, laajoista ulkomaankiertueistaan, kun-
nianhimoisista kantaesityksistään sekä pilk-
keestä silmäkulmassa. Korkean tason lisäksi 
Dominanten suhdetta musiikkiin leimaavat ilo 
ja nuorekkuus. Dominante-henki pitää laula-
jien hymyt korvissa, eikä olekaan ihme, että 
kuoroon kuuluu jo yli 20 vuotta mukana lau-
laneita henkilöitä.



Beethoven-juhlakuoro

Sinfonia Lahti on jo vuosien ajan kutsunut 
paikallisia asukkaita mukaan toimintaansa. 
Konservatorion nuoret taiturit johdattavat 
konserttien tunnelmiin Sibelius-talon lämpi-
össä, jo varttuneemmat muusikonalut saavat 
oman iltansa Nuorten solistien konsertissa. 
Tänään orkesteri kutsuu lavalle lahtelaisis-
ta laulun harrastajista kootun Juhlakuoron 
Beethovenin yhdeksännen sinfonian loppu-
huipennukseen.

Ajatus sai alkunsa jo vuonna 2016, kun Päi-
jät-Hämeen asukkaista kerätty kuoro esiintyi 
Lahdessa ensimmäistä kertaa uudenvuoden 
aattona. Tammikuussa 2017 laulu kajahti 
Felix Krohn -salissa hiihdon maailmanmesta-
ruuskisojen avajaisten harjoituksissa, ja kuu-
kausi myöhemmin torille kokoontunut moni-
satahenkinen kuoro esiintyi Sinfonia Lahden 
rinnalla urheilujuhlan kunniaksi. Pitkin Suomi 
100 -vuoden pyhiä yhteensä tuhatpäisek-
si kasvanut laulajisto esiintyi kuorona aina 
siellä, missä paikallisten äänien nostattavaa 
paloa kaivattiin; kansallisena veteraanipäivä-
nä, vappuna, itsenäisyyspäivänä. 

Sinfonia Lahden kevätkauden sinfoniakon-
sertit päättävää Beethovenin yhdeksättä 
varten kuoro koottiin uudestaan samalla 

perusajatuksella; innokkaita kaupunkilai-
sia taiteellisesti kunnianhimoiseen projek-
tiin. Koelauluihin syksyllä 2018 ilmoittautui 
yhteensä noin 70 miestä ja naista, joista 
jokainen joutui heti ottamaan melkoisen 
haasteen vastaan. Omavalintaisen kappa-
leen lisäksi oli laulettava Beethovenin sin-
fonian kuoro-osuutta, joka on erittäin vaa-
tivaa musiikkia ammattilaisellekin. Lopulta 
koronjohtajat Jukka Jokitalo, Seppo Murto 
ja orkesterin apulaisintendentti Maija Kylki-
lahti valitsivat Juhlakuoroon noin 30 laulajaa 
tasaisesti eri äänialoista ja miehistä ja naisis-
ta. Päätökset olivat vaikeita. Monta hyvää 
jouduttiin jättämään pois vain äänten tasa-
painon vuoksi – pelkästään alttolaulajista olisi 
saanut kokonaisen kuoron.

Jo marraskuussa harjoiteltiin ensimmäistä 
kertaa, ja tammikuusta lähtien Juhlakuo-
ron laulajat ovat kokoontuneet viikonlop-
puisin Jukka Jokitalon johdolla viilaamaan 
äänistään kantavia ja yhdenmukaisia. Huh-
tikuussa harjoituksiin liittyivät Seppo Murto 
ja Dominante, ja tänään koko satapäinen 
kuoro ylistää Sibelius-talossa universaalista 
yhteenkuuluvuutta kuin saumattomaksi hit-
saantunut instrumentti. Freude!



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 leh-
distöltä, niin kuin itse asiassa lähes kaikki 
levyt orkesterin lähinnä BIS-yhtiölle tekemäs-
tä 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.



Bongaa oma musiikkihetkesi!

Sinfonia Lahti tarjoaa kaupunkilaisille musiik-
kihetkiä eri puolilla kaupunkia 20.–26.5.2019 
”Cityfoniaa – Bongaa oma musiikkihetkesi” 
-pienryhmäkonserttiviikon aikana. Sinfonia Lah-
den muusikot konsertoivat pienkokoonpanoissa 
mm. kahviloissa, kirjastoissa ja ravintoloissa 
osana orkesterin perustoimintaa. Konserteista 
löytyy ohjelmaa klassisesta kevyempää niin lap-
sille kuin aikuisille. 

MAANANTAI 20.5.
Klo 12 Kaupunginsairaalan aula 
Klo 14.15 Ravintola Wanha Herra 
Klo 15.30 Kukka ja Sisustus Neilikka 
Klo 17 Launeen kirjasto 
Klo 18 Bistro Popot

TIISTAI 21.5.
Klo 11 Ravintola Kulinaari 
Klo 12.30 Suomalainen kirjakauppa 
Klo 13.30 Marian kammarin kahvila

KESKIVIIKKO 22.5.
Klo 9 Mukkulan kirjasto - konsertti lapsille 
Klo 10 Kärpäsen kirjasto - konsertti lapsille 
Klo 11 Lahden kauppahalli 
Klo 13 Pääkirjaston musiikkiosasto 
Klo 13 Ahtialan kirjasto 
Klo 14 Kahvila Laurell

TORSTAI 23.5.
Klo 10 Jalkarannan kirjasto - konsertti lapsille 
Klo 12.30 Monitoimikeskus Takatasku 
Klo 13 Hollolan kirjasto 
Klo 19 Pikkuteatteri - Anttilanmäki Swing 
Society & Sinfonia Lahti - Jami in memoriam  
(konsertin liput jaetaan Pikkuteatterilla klo 
17.30 alkaen)

PERJANTAI 24.5.
Klo 19 Studio SAVON & Eko

SUNNUNTAI 26.5.
Klo 14 Museokioski

Konsertteihin on vapaa pääsy.







Hämeen Sanomat Ja Verkatehdas ylpeinä esittävät

Lauluja ja aarioita: Donizetti, Verdi, Rossini, Bellini | 
Sonetteja: Liszt | Afroamerikkalaisia spirituaaleja

Lawrence Brownlee, tenori
Martin Katz, piano

BEL CANTO
Verkatehdas, Hämeenlinna

Perjantaina 23.8.2019 klo 18.30

Juhlitun laulajan ensikonsertti Suomessa!

Verkatehtaan lipunmyynti
Paasikiventie 2, 13200 Hämeenlinna. Puh. 0600 16060 (0,76 e/min + pvm)

Liput 65,–  | Yhdistelmäliput: 114,– sis. konserttilipun ja illalliskortin Vanajanlinnaan.
www.verkatehdas.fi   |   www.ticketmaster.fi



www.orkesternorden.com

LAPPEENRANTA to 8.8. klo 19 
Lappeenranta-sali (Villimiehenkatu 1) 
 
LAHTI pe 9.8. klo 19  
Lahden Sibeliustalo (Ankkurikatu 7)
 
LIPUT  
20 € aik. / 10 € eläk. & opiskelijat  
(+ lippu.fi palvelumaksu)

LIPUNMYYNTI
Lappeenranta: www.lippu.fi, 
kaupungintalon Winkki myyntipiste
Lahti:  www.lippu.fi
Lippu.fi TRIO, Aleksanterinkatu 18 A

Johannes Brahms: Traaginen alkusoitto
Anna Thorvaldsdottir: Dreaming
Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 5

kapellimestari  
Eva  
Ollikainen 

to 8.8. klo 19 Lappeenranta-sali, Lappeenranta | pe 9.8. klo 19 Lahden Sibeliustalo, Lahti
su 11.8. klo 19 Alandica, Maarianhamina | ma 12.8. klo 19 Kaarlin kirkko, Tallinna



SIBELIUS-
FESTIVAALI 
2019 5.–8.9.

Sibeliustalo, Lahti

juhlavuosi
20.

TO 5.9. KLO 19 SINFONIAKONSERTTI
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Marjukka Tepponen, sopraano
Tommi Hakala, baritoni
Polyteknikkojen Kuoro

Har du mod?
Koskenlaskijan morsiamet
Tulen synty
Kullervo

KLO 17.45 JUHLALUENTO
Heikki Hakala

PE 6.9. KLO 13  SIBELIUKSEN 
PIANOMUSIIKKIA -LUENTOKONSERTTI
Kalevi Aho -sali, Lahden musiikkiopisto
Folke Gräsbeck, piano

PE 6.9. KLO 15.30 
SUKELLUS ORKESTERIIN -KONSERTTI
Sibeliustalo, Metsähalli
Sinfonia Lahti
Dima Slobodeniouk, kapellimestari

PE 6.9. KLO 19 SINFONIAKONSERTTI
Tukholman kuninkaallinen 
filharmoninen orkesteri
Thomas Dausgaard, kapellimestari

Sinfonia nro 5
Sinfonia nro 6
Sinfonia nro 7

KLO 18 JOHDATUS KONSERTTIIN
Andrew Barnett

LA 7.9. KLO 14 
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
Felix Krohn -sali, Lahden konserttitalo
Jonathan Roozeman, sello
Ossi Tanner, piano

LA 7.9. KLO 17 SINFONIAKONSERTTI
(Loppuun varattu!)
Sinfonia Lahti
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Karita Mattila, sopraano

Bardi
Sibeliuksen lauluja
Öinen ratsastus ja auringonnousu
Satu

KLO 16 JOHDATUS KONSERTTIIN

SU 8.9. KLO 11.30 
SIBELIUSTA PYHÄAAMUNA
Dominante
Seppo Murto, johtaja ja urut
Folke Gräsbeck, piano
Sibeliuksen kuoro- ja urkuteoksia

LIPUT
Sinfoniakonsertit 49-29 € / 6. ja 7.9. 69-25 € 
Kamarimusiikkikonsertit 15 € 
ja 6.9. klo 15.30 25 € 
Sibeliustalon lipunmyynti
puh. 0600 3949 (1,53 €/min+pvm) 
www.lippu.fi



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


