To 9.5.2019 klo 19.00 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Veriko Tchumburidze, viulu
Leevi Madetoja: Kullervo op. 15

15 min

Max Bruch: Skottilainen fantasia op. 46
Johdanto: Grave – Adagio cantabile
Scherzo: Allegro
Andante sostenuto
Finaali: Allegro guerriero

30 min

– Väliaika 20 min –

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 7
Poco sostenuto – Vivace
Allegretto
Presto – Assai meno presto
Allegro con brio

36 min

Konsertti nähtävillä ilmaiseksi internetissä
osoitteessa www.classiclive.com

Leevi Madetoja: Kullervo
Leevi Madetojaa (1887-1947) on pidetty
Sibeliuksen jälkeisen säveltäjäpolven merkittävimpänä sinfonikkona. Jo legendaarinen
viulupedagogi ja kapellimestari Leo Funtek
määritteli Madetojan synnynnäiseksi orkesterisäveltäjäksi, joka eli voimakkaimmin orkesterin kautta. Madetojan ensimmäinen teos
suurelle orkesterille, Shakkipeli-sarja Eino
Leinon näytelmään, syntyi keväällä 1910.
Kuusi vuotta myöhemmin oli ensimmäisen
sinfonian vuoro, mutta välillä ehti valmistua
vielä mm. Tanssinäky, Konserttialkusoitto ja
Kullervo. Nämä ensiesitettiin Madetojan toisessa sävellyskonsertissa säveltäjän johdolla
syksyllä 1913.
Madetoja pääsi Toivo Kuulan jälkeen toisena
opiskelijana Sibeliuksen oppilaaksi vuonna
1908. Muutaman vuoden päästä hän oli jo
Pariisissa, josta tulikin hänelle tärkeä innoittaja ja virikkeidenantaja sävellystyössään
vuosiksi eteenpäin. Kesällä 1913 Madetoja
julkaisi Uudessa Suomettaressa kolmiosaisen kirjoitussarjan, jossa hän ensimmäisenä
meillä esitteli uutta ranskalaista musiikkia.
Vaikutteetkin tulivat luonnollisesti tältä suunnalta. On sanottu, että soinnin ja soinnun
gallialainen hienostuneisuus on Madetojan
musiikin olennaisimpia ominaisuuksia, etenkin myöhäisemmissä teoksissa.

Madetoja sai vaikutteita myös idän puolelta.
Vuonna 1913 valmistuneessa sinfonisessa
runossa Kullervo on etenkin Tšaikovskin vaikutus selvästi kuultavissa. Esimerkiksi vaskien terävät fortissimoakordit ja saman sävelen jatkuvat triolisynkoopit tuovat helposti
mieleen venäläisen mestarin, samoin kuin
laajan koodan jousien pateettinen lento-unisono ja vaskien kohtalokkaat triolisoinnut.
Nuoren Madetojan kalevalaista tragiikkaa
väkevästi ilmentävä Kullervo on vielä vahvasti kiinni yleisromanttisessa perinteessä,
mikä myös selittää edellä mainitut ”vieraat”
ainekset.
Kullervossaan Madetoja osoitti jo hallitsevansa suvereenisti suuren romanttisen orkesterin
koneiston, mutta jonkin verran kritiikkiä teos
on saanut lähinnä episodimaisesta kokonaisuudestaan. Lukuisat tempovaihdokset
ja välitaitteet saattavatkin synnyttää vaikutelman, että suuret nousut eivät aina välttämättä johda minnekään. Monet rytmiaiheet
sen sijaan piristävät kokonaisuutta, samoin
teoksen värikäs orkestrointi. Kokoonpanoon
kuuluu normaalivahvuuden lisäksi piccolo,
bassoklarinetti, harppu sekä lyömäsoittimista mm. tamburiini ja kastanjetit.
Hannu Kivilä

Max Bruch: Skottilainen fantasia Es-duuri op. 46
Tunnetuin
skottilaisiin
kansansävelmiin
perustuva klassinen viulukappale lienee saksalaisen Max Bruchin (1838–1920) käsialaa.
Hän sävelsi Skottilaisen fantasiansa Berliinissä 1879–80 espanjalaisen viulistilegenda
Pablo de Sarasaten pyynnöstä. Bruch ja
Sarasate olivat tavanneet ensi kertaa vuonna
1871, mutta näiden kahden yhteistyö pääsi todella vauhtiin vasta Sarasaten esitettyä
loistavalla menestyksellä Bruchin g-molli-viulukonserton 1877.
Puolet Sarasaten inspiroimasta Skottilaisesta
fantasiasta syntyi yhdessä yössä, ja lisäneuvoja saadakseen Bruch kääntyi viulutaiteilijan
puoleen ehdottaen uutta tapaamista. Kiireinen virtuoosi ei syystä tai toisesta vastannut,
ja loukkaantunut Bruch kääntyi asiassa toisen viulutaiturin, saksalaisen Joseph Joachimin puoleen. Yhteistyö ei kuitenkaan ottanut toimiakseen; Bruchin mukaan Joachim
”tuhosi” teoksen täydellisesti kantaesityksessä Liverpoolissa helmikuussa 1881 puutteellisella tekniikalla ja vetelällä tulkinnalla. Parin
kuukauden päästä Sarasate ja Bruch tekivät
sovinnon. Sarasaten ohjelmistossa Skottilainen fantasia oli ensi kertaa Lontoossa 1883.
Fantasian alkuperäinen nimi kokonaisuudessaan kuului ”Fantasia viululle, orkesterille ja
harpulle, vapaasti skottilaisten kansansävelmien pohjalta”. Harpun rooli on keskeinen

skottilaisen kansanmusiikin tapaan. Synkkä johdanto on kirjailija Sir Walter Scottin
inspiroima. Siinä kuvataan vanhaa bardia
linnanraunioilla muistelemassa vanhoja hyviä
aikoja.
Skottilaisen fantasian osat perustuvat tunnettuihin kansansävelmiin. Adagio cantabile
pohjautuu sävelmään "Through the Wood
Laddie", jonka Bruch muokkaa romanttiseksi
Es-duuri-teemaksi kaksoisotteineen. Eloisa
"The Dusty Miller" säkkipillin kaltaisine bordunaäänineen on Allegron perustana. Fantasian ydin on Andante sostenuto. "I'm A'
Doun for Lack O' Johnnie” -sävelmän laulullinen käsittely kertoo Bruchin laajasta kokemuksesta vokaalisävellyksen alalla. Finaalin
pääteemana on Skotlannin epävirallinen
kansallislaulu "Scots, Wha Hae”. Kyseistä melodiaa varioidaan finaalin kuluessa, ja
muunnelmien lomaan on sijoitettu lyyrisempiä jaksoja mausteiksi.
Bruch käytti muissakin teoksissaan mielellään kansansävelmiä eri puolilta. Ainakin
ruotsalaisia, venäläisiä, walesilaisia ja juutalaisia sävelmiä esiintyy hänen sävellyksissään. Skottilainen musiikki tuntui silti olevan
Bruchin erityisen harrastuksen kohteena;
hän kehui osaavansa ainakin 400 skottilaista
sävelmää.
Pekka Miettinen

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 7
Ludwig van Beethovenin (1770–1827)
yhdeksästä sinfoniasta jokainen on omalla tavallaan ainutlaatuinen, oma yksilönsä.
Musiikinkuuntelija tietää tämän intuitiivisesti, mutta erojen pukeminen sanoiksi on jo
huomattavasti vaikeampaa. Beethovenin
sinfonioista seitsemäs on muita enemmän
joutunut erilaisten selitysyritysten kohteeksi. Kriitikot, analyytikot ja konserttiohjelmien
kirjoittajat ovat kehitelleet teoksesta mielikuvituksellisia sisältöselostuksia. Mikäli tästä
viidakosta haluaa etsiä edes jotakin yhteistä
linjaa, sen täytyy olla näkemys sinfoniasta
jonkinlaisena karnevaali- tai juhlakuvauksena. Richard Wagner kutsui teosta ”tanssin
apoteoosiksi”, mutta myös sinfonian marssityyppiset rytmit on laajalti pantu merkille.
Lähes kaikkia kirjoittajia yhdistää sinfonian
rytmisen puolen korostaminen.
Ei ole tiedossa, oliko Beethovenin tarkoitus
kuvata teoksellaan edellä mainittua aihepiiriä. Seitsemännessä sinfoniassa hän kuitenkin rajoitti tietoisesti melodista muusaansa
rytmiikan tehostamiseksi. Monet sinfonian
teemoista perustuvat säveltoistoaiheisiin,
joissa melodinen liike on eliminoitu. Hahmotuksellinen pääpaino siirtyy siten luontevasti
rytmin puolelle. Menettely viittaa kauas tulevaisuuteen. Ajatus sävelkorkeuksien jäädyttämisestä palasi uudelleen vasta 1960-luvun
jälkisarjallisessa musiikissa, joskin huomattavasti totaalisempana.

Sinfonia ei sisällä lainkaan hidasta osaa
sanan varsinaisessa merkityksessä. Toinen
osakin on allegretto, ei esimerkiksi andante
tai adagio. Johdannon periaatteessa hidas
poco sostenuto sallii myös monenlaisia tulkintoja tempon suhteen. Laaja avausjakso
rakentaa jännitteitä, joiden lopullinen purkautuminen tapahtuu vasta koko osan lopussa.
Allegreton sukulaisuus Eroican surumarssiin
on ilmeinen. Osan kaarimuoto huipentuu
fuugaan, jonka jälkeen päätaitteen aineisto kerrataan. Kolmannen osan sävellajit,
scherzon F-duuri ja trion D-duuri ovat poikkeuksellisia suhteessa sinfonian pääsävellajiin. Nivelenä toimii a-sävel, jonka varassa
moduloinnit tapahtuvat.
Energinen Vivace sisältää mielenkiintoisen
harhakertauksen ennen pääteeman paluuta.
Lopussa poiketaan g-sävelelle, joka A-duuri-ympäristössä on vähintäänkin erikoinen.
Beethoven aloitti työn seitsemännen sinfonian parissa elokuussa 1811 Teplitzin kylpyläkaupungissa, jossa hän oli hakemassa
helpotusta vähitellen etenevään kuuroutumiseensa. Teos valmistui toukokuussa 1812
ja kantaesitettiin säveltäjän johdolla Wienissä 8.12.1813 konsertissa, joka järjestettiin
Hanaun taistelussa haavoittuneiden itävaltalaisten ja baijerilaisten sotilaiden hyväksi.
Paikalla olleet asiantuntijat eivät lainkaan
ymmärtäneet teosta. Clara Schumannin isä,
pianopedagogi Friedrich Wieck sekä säveltäjä Carl Maria von Weber rohkenivat jopa
epäillä säveltäjän mielentilaa. Yleisön keskuudessa menestys oli varsin hyvä, ja sinfonian toinen osa jouduttiin toistamaan.
Pekka Miettinen

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 juurensa Suomessa viettämiinsä opiskeluvuosiin.
Hyödyntäen kummankin maan musiikillisia vahvuuksia hän esiintyy säännöllisesti
konserttiareenoilla ympäri maailman. Konserttivuonna 2017–18 hän debytoi menestyksekkäästi Berliinin filharmonikkojen, Baijerin radion sinfoniaorkesterin ja Sydneyn
sinfoniaorkesterin johtajana. Hän palasi
johtamaan Leipzigin Gewandhausorchesteria, ja teki elokuussa 2018 debyyttinsä
Tanglewoodin musiikkifestivaalilla Bostonin
sinfoniaorkesterin kanssa. Konserttivuoden
2018–19 kohokohtiin kuuluvat debyytit Wienin radion sinfoniaorkesterin (ORF) kanssa
Musikvereinissa, Kuninkaallisen Concertgebouw-orkesterin kanssa Amsterdamissa,
Rotterdamin filharmonikkojen kanssa ja Baijerin valtionorkesterin kanssa Münchenissä.
Eri mantereilla Slobodeniouk esiintyy ensi
kerran mm. NHK-sinfoniaorkesterin (Tokio),
Soulin filharmonikkojen ja Minnesotan orkesterin kanssa. Hän palaa johtamaan mm.
WDR-sinfoniaorkesteria (Köln) ja Dresdenin
filharmonikkona.
Slobodenioukilla on intohimo laaja-alaiseen
ohjelmistoon Beethovenista, Verdistä, Mahlerista, Sibeliuksesta, Stravinskysta aina
aikamme säveltäjiin mm. Jonathan Harvey,
katalonialaissäveltäjä Benet Casablancas
ja Magnus Lindberg, jonka sellokonserton
Espanjan-ensiesityksen hän johti. Slobodenioukin johtamissa konserteissa solisteina
ovat esiintyneet mm. Jean-Yves Thibaudet,
Patricia Kopatchinskaja, Dmitry Sitkovetsky,

Baiba Skride, Viktoria Mullova, Tine Thing
Helseth, Anssi Karttunen, Ewa Podleś, Barbara Hannigan ja Helena Juntunen.
Nuorten muusikkojen kanssa työskenteleminen on lähellä Slobodenioukin sydäntä, ja
hän työskenteli musiikinopiskelijoiden kanssa vuoden 2015 Verbierin festivaalilla. Hän
on myös perustanut Galician sinfoniaorkesterissa hankkeen, jossa kymmenen päivän
aikana opiskelijoille annetaan mahdollisuus
johtaa ammattiorkesteria.
Sinfonia Lahden levytys (BIS), jossa Slobodeniouk johtaa Kalevi Ahon fagottikonserton,
sai vuonna 2018 arvovaltaisen BBC Music
Magazine Awardin. Slobodenioukin johtamat
levytykset sisältävät mm. Lotta Wennäkosken teoksia Radion sinfoniaorkesterin kanssa (Ondine) ja Sebastian Fagerlundin teoksia
Göteborgin sinfonikkojen kanssa (BIS).

Veriko Tchumburidze
Kun Veriko Tchumburidze (s. 1996) oli pieni, hän haaveili isona soittavansa ihmisten
edessä. Ei ollut väliä, olisiko hän orkesterin
kanssa vai yksin, kunhan pääsisi esiintymään
muille. Viulunsoiton hän aloitti kolmevuotiaana, kun hän oli ensin vaatimalla vaatinut itselleen soittimen. Vanhempia oli tuskin vaikea
taivutella; hänen isänä on oboisti ja äiti viulunsoiton professori Mersinin osavaltion konservatoriossa Turkissa, jossa Tchumburidze
myöhemmin opiskeli itsekin äitinsä johdolla.
Tchumburidze syntyi Turkissa, Adanan kaupungissa, mutta on kansalaisuudeltaan
Georgialainen. Maailmalla hän on asunut jo
14-vuotiaasta lähtien muutettuaan opintojensa perässä Keski-Eurooppaan. Wienissä
hän opiskeli Güher & Süher Pekinel -säätiön stipendiaattina, ja nykyisin hän opiskelee
Ana Chumachenkon johdolla Münchenin
musiikkikorkeakoulussa käy myös ahkerasti
eri professoreiden mestarikursseilla ympäri
maailman.
Tchumburidzen kilpailuhistoria on ollut läpi
vuosien tasaista ja pääsääntöisesti menestyksestä, alkaen jo kahdeksanvuotiaana voittamastaan kansallisesta Gülden Turali -kilpailusta ja kymmenenvuotiaana voittamastaan
Georgian kansallisesta viulukilpailusta. Vuonna 2012 hän nappasi ykköspalkinnon kansainvälisestä nuorten Tšaikovski-kilpailuista,
mutta varsinainen läpimurto kansainvälisille
konserttilavoille tapahtui vuonna 2016, kun
Tchumburidze voitti maailman vanhimpiin
kuuluvan, kansainvälisen Henryk Wieniawski
-kilpailun Puolan Poznanissa.

Nyt, kun Tchumburidzen lapsuuden haave
julkisesta esiintymisestä on tullut todeksi
jo kymmeniä kertoja, hänen unelmansa on
saada soittaa hyviä teoksia hienojen muusikoiden kanssa. Sekin haave jatkaa toteutumistaan konsertista toiseen. Tänä iltana
kuultavaa Max Bruchin Skottilaista fantasiaa
hän on soittanut mm. Puolassa Szczecinin
filharmonisen sinfoniaorkesterin solistina,
Melbournessa Sidney Meyer -ulkoilmalavalla
sekä Rheinland-Pfalzin valtionorkesterin ja
kapellimestari Michael Sanderlingin kanssa.
Veriko Tchumburidze soittaa Giambattista
Guadagninin rakentamaa viulua vuodelta
1756, jonka hänelle on lainannut Deutsche
Stiftung Musikleben.
Jaani Länsiö

Sinfonia Lahti
Sinfonia Lahtea (Lahden kaupunginorkesteri) on kutsuttu "pienen kaupungin ihmeeksi".
Levytysyhteistyön aloittaminen ruotsalaisen
BIS-levy-yhtiön kanssa oli ensimmäinen
vahva signaali paikallistason toimijan suuntautumisesta kohti kansainvälistä orkesterimaailmaa, ja orkesteri on toteuttanut suurimman osan villeimmistä utopioistaan yhdessä
ylikapellimestarinsa Osmo Vänskän kanssa
(1988–2008). Syyskauden 2008 alusta kevääseen 2011 orkesterin taiteellinen neuvonantaja ja Sibelius-festivaalin taiteellinen johtaja oli
kapellimestari Jukka-Pekka Saraste. Orkesterin ylikapellimestarina ja Sibelius-festivaalin
taiteellisena johtajana toimi 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 kiertuetoiminnasta, uudesta konserttitalosta ja
ennakkoluulottomista projekteista muodosti
ajatuksen orkesterista "erilaisena edelläkävijänä". Vuodesta 2000 lähtien orkesterin koti on
ollut loistavasta akustiikastaan tunnettu Sibeliustalo. Lukuisten levypalkintojen myötä (mm.
Grand Prix du Disque 1993, Gramophone
Award 1991 ja 1996, Cannes 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 menestyksekkäästi myös Avery Fisher Hallissa New Yorkissa.
Näitä voitokkaita esiintymisiä seurasivat
uusintakutsut, ja kiertueet toteutettiin Yhdysvaltoihin tammikuussa 2005 ja Japaniin vuosina 2003, 2006 ja 2015. Japanilaiset kriitikot 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 -festivaalilla,
kahdesti BBC Proms -festivaalilla Lontoossa
ja kuudessa konsertissa Wienin Musikvereinissa. Lisäksi orkesteri on konsertoinut mm.
Kiinassa, Brasiliassa, Ranskassa, Espanjassa,
Puolassa ja Belgiassa saaden esityksistään
runsaasti kiitosta kansainväliseltä lehdistöltä.
Ennakkoluuloton asenne näkyy mm. orkesterin tekemissä lukuisissa poikkeuksellisissa
levytysprojekteissa. Ensimmäinen virsilevy
saavutti kultalevyn noin kuukaudessa, ja kaikkiaan orkesterilla on seitsemän kultalevyä.
Platinalevyn ovat saaneet Sibelius-elokuvan
soundtrack ja lauluyhtye Rajattoman kanssa
tehdyt ABBA- ja Queen-levyt.
Sibeliuksen lisäksi orkesterin toiminnan ytimessä on ollut vuodesta 1992 tuottoisa
yhteistyö nimikkosäveltäjänsä Kalevi Ahon
kanssa. Aho on säveltänyt orkesterille mm.
viisi sinfoniaa, ja orkesteri on levyttänyt suuren osan Ahon laajasta orkesterituotannosta.
Nämä levytykset ovat poikkeuksetta saaneet
ylistävän vastaanoton kansainväliseltä lehdistöltä, 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
lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ. Jo yli
kahdenkymmenen vuoden ajan toiminnan
ydintä on ollut Hei, me sävelletään! -sävellysprojektit lasten kanssa. Lisäksi ohjelmistossa
on säännöllisesti lapsille ja nuorille suunnattuja
koko orkesterin sekä pienryhmien konsertteja.

Huom. vain joitakin paikkoja jäljellä!
Ke 15.5. klo 19 Verkatehdas
To 16.5. klo 19 Sibeliustalo *
SINFONIAKONSERTTI
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Colin Currie, lyömäsoittimet
Marjukka Tepponen, sopraano
Anna Danik, mezzosopraano
Mika Pohjonen, tenori
Nicholas Söderlund, basso
Dominante-kuoro
Juhlakuoro - lahtelaisten laulajien kuoro
Kalevi Aho: Sieidi
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 9
Klo 18 Puusepän Verstas *
Johdatus konserttiin ja kauden
2019-2020 konserttien esittely
Klo 18.30 Preludi Metsähallissa *
Lahden konservatorio
Ludwig van Beethoven päätti elämäntyönsä
orkesterimusiikissa yhdeksännen sinfonian viimeiseen osaan Oodiin ilolle. Lahtelaisista laulun
harrastajista koottu esittäjistö täydentää Dominante-kuoroa huipentaakseen Sinfonia Lahden
konserttivuoden maailmoja syleilevään ylistykseen, josta on tullut sekä Euroopan unionin kansallislaulu että universaalin ystävyyden ja rauhanomaisen elämän musiikillinen symboli. Illan
avaava Kalevi Ahon Sieidi on tuoreudestaan huolimatta vakiinnuttanut asemansa suosituimpien
lyömäsoitinkonserttojen joukossa. Solistina loistaa
Colin Currie, jolle teos on varta vasten kirjoitettu.

MUSIIKIN JA SOINNIN JUHLAA
YHDESSÄ KOKIEN
Sinfonia Lahti tarjoaa ainutlaatuisia, tuoreita ja
korkealatuisia elämyksiä, samaan aikaan perinteitä kunnioittaen ja uutta luoden. Kaiken keskellä on musiikki, onpa vuorossa sitten tuttu
klassikko, ensi kertaa kuultava oman aikamme
teos tai oivaltava orkesterisovitus populaarimusiikin maailmasta.
Kotimme on Sibeliustalo, akustisesti yksi maailman parhaista konserttisaleista. Sibeliustalossa
orkesterimusiikki ympäröi kuulijansa, ja huippuun viritetty akustiikka tuo kuultavaksi kaikki
tunnelmat aivan hiljaisimmista sävyistä hurmaavaan sointikylpyyn!
Kaiken tämän kruunaa yhdessä kokemisen
riemu. Tervetuloa konsertteihin!
KAUDEN syksy 2019 – kevät 2020
KONSERTIT MYYNNISSÄ NYT!

25.6.-30.6.2019

AVAJAISKONSERTTI

www.musiikkiaruovesi.fi

Tommi Hakala

Kristian Attila

RUNOILIJAN RAKKAUS, Tiistai 25.6. klo 19
Sofia Magdalenan kirkko, Ruovesi

Baritoni Tommi Hakala ja pianisti Kristian Attila aloittavat kesän
festivaalimme Schumannin laulusarjalla Dichterliebe.
Liput: 35 eur/lapset alle 17 v. 10 eur

MY FINNISH CALENDAR ,
Lauantai 29.6. klo 19
Kauko-Pohjan Nuorisoseurantalo,
Jäminkipohja

IIiro Rantala

My Finnish Calendar on Iiro Rantalan
säveltämä vuoden mittainen sääkatsaus
ankaran ilmaston maasta.
Liput: 45 eur

PÄÄTÖS–
KONSERTTI

ILOITKAA!
Sunnuntai 30.6.klo 16,
Sofia Magdalenan kirkko, Ruovesi

Trinidadilainen tähtisopraano Jeanine de Bique
esiintyy ensi kertaa Suomessa.
Jeanine de Bique

Liput: 35 eur/lapset alle 17 v. 10 eur

Liput myynnissä nyt!

Th e m e e t i n g p o i n t f o r f ri e n d s o f pia n o mu sic

31.7.–4.8.2019
XXI MÄNTTÄ MUSIC FESTIVAL
MARC-ANDRÉ HAMELIN • BEATRICE RANA
PAAVALI JUMPPANEN • VIKTORIYA PAPAYANI
GEOFFREY BURLESON • SENJA RUMMUKAINEN
KALLE TOIVIO • TUIJA HAKKILA
RISTO-MATTI MARIN
FANNY SÖDERSTRÖM
NIKLAS POKKI
TOTAL CELLO ENSEMBLE
FESTIVAALIN NUORET
TAITEILIJAT

Artistic Director: Niklas Pokki
www.mantanmusiikkijuhlat.fi

SYSMÄN
SUVISOITTO
29.6. 6.7. 20I9
SUMMER
SOUNDS
FESTIVAL

TAITEELLINEN JOHTAJA ESA HEIKKILÄ

LIPUT LIPPU.FI

WWW.SUVISOITTO.FI

Rajaton, Iiro Rantala, Kuopion kaupunginorkesteri, Mackenzie Melemed, Elisar Riddelin,
Laulupuu-kuoro, Sirja Nironen, Sysmän ja Asikkalan kuorot, Seppo Hovi, Jaakko Ryhänen

Sinfonisesti yhdessä:

Polttimo on elintarvikealan konserni ja perheyritys, johon kuuluvat maltaita valmistava
Viking Malt Oy sekä elintarvikkeiden ainesosia valmistava ja maahantuova Senson Oy.
Viking Maltilla on mallastuotantoa Lahden
lisäksi Ruotsissa, Liettuassa, Tanskassa
ja Puolassa. Sensonin mallasuutteet ja
-entsyymit tuotetaan Lahdessa. Asiakkaitamme ovat kansainväliset ja kotimaiset
elintarvikeyritykset kuten panimot, tislaamot,
leipomot, meijerit sekä eines- ja makeisteollisuus.

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, jätelajitteluvaunuja ja postilaatikoita, jotka kestävät aikaa ja
tuottavat iloa jokaisella käyttökerralla. Samalla
tinkimättömyydellä syntyvät myös Stalatuben
rakenneputket ja komponentit, joiden laatu
tunnetaan ympäri maailman.

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

Etelä-Suomen Sanomat on Lahden markkina-alueen luetuin lehti, joka tavoittaa päivittäin eri-ikäiset ja erilaisissa elämänvaiheissa
olevat päijäthämäläiset – myös verkossa.
Valtakunnallisesti mitattuna Etelä-Suomen
Sanomat on lukijamäärältään 9. suurin sanomalehti. Lehti tarjoaa lukijoilleen tärkeimmät
uutiset alueelta ja muualta maailmasta, uutisten taustat, monipuolisia teemasisältöjä,
kiinnostavia henkilöitä ja ilmiöitä.

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 kasvattamalla brändin arvoa ja tunnettuutta.
Toteutamme rohkeasti ja määrätietoisesti
kokonaisvaltaisia markkinoinnin ratkaisuja,
jotka tukevat tavoitteitasi. Meiltä saat
ajattelun, näkemyksen ja toteutuksen.

Yhdistyksemme tavoitteena on saada
uusia jäseniä ja rohkaista kokematontakin
mukaan. Jäseneltä ei edellytetä musiikin
asiantuntemusta, vain kiinnostusta musiikkiin, konsertteihin ja Sinfonia Lahtea kohtaan. Eikä välttämättä näitäkään – kiinnostus
ja asiantuntemus kasvavat jäsenyyden
myötä. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme Metsähallissa olevaan info- ja levypisteeseemme konserttien yhteydessä!
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