
To 14.11.2019 klo 19 Sibeliustalo

KLARINETILLA HUIPULTA
Leonid Grin, kapellimestari
Christoffer Sundqvist, klarinetti

Joseph Haydn: Sinfonia nro 49 f-molli ”La Passione” Hob I:49 24 min
Adagio
Allegro di molto
Menuetti
Presto

Wolfgang Amadeus Mozart: Klarinettikonsertto 25 min
Allegro
Adagio
Rondo (Allegro)

– Väliaika –

Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 9 27 min
Allegro
Moderato
Presto – 
Largo – 
Allegretto

Klo 18.30 Preludi Metsähallissa / Lahden konservatorio 
Elsi Pettersson, klarinetti; Lauri Suni, alttoviulu; Jesse Ansala, piano

n. klo 21 ENCORE-kamarimusiikkikonsertti / pääsali 
Kamarimusiikkikonsertti alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen konserttisalissa. 
Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan 
kamarimusiikkikonsertissa on numeroimattomat paikat. Konserttiin on vapaa pääsy.

Sinfonisesti yhdessä:



Joseph Haydn:  
Sinfonia nro 49 f-molli ”La Passione” Hob I:49

Lisänimet ”Myrsky merellä”, ”Suru”, ”Jäähy-
väiset” ja ”Tuli” kuvaavat eräitä Joseph Hayd-
nin (1733 – 1809) keskikauden sinfonioita 
1760-luvun lopulta vuoteen 1774. Kyseiselle 
Haydnin tyylikaudelle on myöhemmin an-
nettu lisänimi ”Sturm und Drang” (Myrsky 
ja kiihko) samanaikaisen kirjallisen suuntauk-
sen mukaan. Kirjallisuudessa ja musiikissa 
tämä valistusajan rationalismia vastustanut, 
lyhytaikainen virtaus merkitsi esiromantiik-
kaa ja pyrkimystä vapautua totunnaisista 
kaavoista. 

Haydnin musiikissa Sturm und Drang 
merkitsi uudenlaista kokeilunhalua: aiemmin 
harvinaiset mollisävellajit ilmestyivät kuvaan 
mukaan, musiikkiin tuli uutta paloa ja 
dramatiikkaa, yksityiskohdat saivat enemmän 
huomiota osakseen ja kokonaisuus raken-
tui tasapainoisemmaksi. Viimeistään tässä 
vaiheessa sinfonia sävellysmuotona irtautui 
alkusoitto- tai ajanvietemusiikin roolistaan. 
Sinfoniasta tuli yksi musiikin ehdottomista 
kuningaslajeista. Tämän aseman se on säilyt-
tänyt näihin päiviin saakka. 

Haydn sävelsi kiihkoisan 49. sinfoniansa 
”La Passione” (Intohimo) 1768 toimiessaan 
Esterhazyn ruhtinaan kapellimestarina. 
Valtavaa maaomaisuutta hallinnut ruhtinas 
oli Haydnin uran tärkein työnantaja miltei 
30 vuoden ajan. Haydnin tilanne hovissa oli 
ihanteellinen. Hänellä oli kotiupseerin arvo, 
mikä takasi hänelle aseman palvelusväen 
yläpuolella. Hän sai säveltää oman halunsa 
mukaan ja myydä teoksiaan hovin ulkopuo-
lelle. Etuna oli myös mahdollisuus kokeilla 
uusia sävellyksiä soivassa muodossa heti 
tuoreeltaan. 

Haydnin ei tarvinnut olla riippuvainen 
yleisön mausta; riitti, että hänen teoksensa 
miellyttivät työnantajaa. Eristyminen muusta 
musiikkimaailmasta ruhtinaan kesälinnaan 
Esterhazaan pakotti Haydnin hänen oman 
kertomansa mukaan omintakeisuuteen. 
Haydnilla oli tosin tilaisuus pitää aika ajoin 
yhteyttä Wienin musiikkielämään ruhtinaan 
oleskellessa kaupunkipalatsissaan. 

Haydnin maine alkoi kasvaa hovin ulkopuo-
lella. Viimeistään 1780-luvulla hän oli Eu-
roopan tunnetuimpia säveltäjiä, ja kustantajat 
alkoivat ahneuksissaan julkaista Haydnin 
nimissä myös muiden, vähäpätöisempien 
säveltäjien teoksia. Hänen kasvava maineensa 
toi lisää sävellystilauksia eri tahoilta.

”La Passione” on sävelletty poikkeukselli-
sesti hieman vanhahtavaan kirkkosonaatin 
muotoon. Vakava, hidas avaus ei suinkaan 
ole pelkkä johdanto, vaan itsenäinen, te-
maattisesti merkitsevä osa. Barokkiesikuvan 
mukainen Allegro di molto on dramaattinen ja 
vauhdikas laajoine avausintervalleineen. Se si-
sältää myös asiaan kuuluvaa kontrapunktista 
työtä. Kirkkosonaatin peruskaavan mukaista 
toista hidasta osaa korvaa Menuetti, jonka 
trio-osa on sinfonian ainoa duurisävellajiin 
merkitty taite. 
vPresto -finaalissa palataan sinfonian kaikille 
osille yhteiseen f-molliin. Kyseisellä sävel-
lajilla on täytynyt olla aivan erityistä ilmai-
suvoimaa, sillä se on ainoa f-mollisinfonia 
Haydnin 104 sinfonian joukossa ja muuten-
kin harvinainen 1700-luvun loppupuolen 
musiikissa. Haydn myös kytkee sinfonian 
osat toisiinsa kaikissa osissa esiintyvän kol-
misävelisen avausmotiivin c-des-b avulla. 

Pekka Miettinen



W.A. Mozart: Klarinettikonsertto

Wolfgang Amadeus Mozartin (1756-1791) 
konsertto klarinetille ja orkesterille on hänen 
viimeinen täysin valmis teoksensa. Se on sä-
velletty pääosin lokakuussa 1791, muutamaa 
kuukautta ennen säveltäjämestarin kuolemaa. 
Konserttoa ennen oli valmistunut Taikahui-
lu-ooppera, ja konserton jälkeen Mozart ehti 
työskennellä vielä tovin Requieminsä parissa. 
Klarinettikonsertto on kirjoitettu tuolloin 
Wienin hoviorkesterissa työskennelleelle 
etevälle muusikolle Anton Paul Stadlerille , 
johon Mozart oli tutustunut vuonna 1783. 
Stadler oli myös muutamaa vuotta ennen 
konserttoa valmistuneen klarinettikvinteton 
innoittajana.

Tutkimukset ovat viime vuosikymmenien 
aikana osoittaneet, että konsertto on kir-
joitettu klarinetinsukuiselle basettitorvelle, 
eräänlaiselle alttoklarinetille. Tätä viimeistään 
1770-luvun alkupuolella kehitettyä kauniisti 
ja täyteläisesti soivaa instrumenttia Mozart 
käytti ensimmäisen kerran puhallinserena-
dissaan KV 370a (1781) sekä myöhemmin 
vielä joissakin oopperoissaan ja Requiemissä. 
Stadlerin osaltaan kehittämän basettitorven 
ääniala ulottuu hieman normaalia klari-
nettia matalammalle. Syvästä soinnistaan 
huolimatta puhallin ei kuitenkaan yleistynyt 
laajempaan käyttöön.

Yleistunnelmaltaan elämänmyönteinen ja 
lempeän hyväntuulinen konsertto luetaan 
Mozartin rakastettavimpiin sävellyksiin. Se 
hyödyntää soolosoittimen ominaisuuksia mo-
nipuolisesti, joskin painottaa jonkin verran 
enemmän sen lyyrisiä kuin taiturillisia puolia. 
Wolfgang Hildesheimer toteaa Mozart-kir-
jassaan: ”Itse asiassa meistä tuntuu aivan siltä 
kuin Stadler olisi sanonut: tämän Mozartin 
täytyy toimittaa minulle vielä jotain kunnol-
lista ennen kuin tuoni hänet korjaa, hänen 
on laulettava vielä kerran, laulettava joutsen-
laulunsa”.

Konserton alkuperäinen käsikirjoitus on ka-
donnut, ja teos tunnetaan vain anonyyminä 
normaaliklarinetille tehtynä sovituksena, 
jossa mm. soolostemman alimpia ääniä on 
muutettu. Ei olekaan yllättävää, että sovit-
tajan epäkiitollisen työn jäljessä on todettu 
olevan hieman toivomisen varaa.

Hannu Kivilä



Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 9

Seitsemännen ja kahdeksannen sinfonian 
jälkeen Dmitri Šostakovitšilta (1906–1975) 
odotettiin jotain vähintään yhtä massiivista 
ja vaikuttavaa, peräti majesteetillista voiton-
sinfoniaa kuoroineen ja laulusolisteineen, 
sillä säveltäjä oli itse antanut jossain vaiheessa 
ymmärtää vievänsä seitsemännen ja kahdek-
sannen aloittaman sota-ajan sinfonioiden 
trilogian yhdeksännessä sankarilliseen päätök-
seen. Voiton ja rauhan juhlan laajaa kuvausta 
ei yllättäen tullutkaan, vaikka toinen maa-
ilmansota oli hiljattain päättynyt. Kuuden 
viikon intensiivisen työskentelyn tuloksena 
syntyi valloittavan kepeä ja optimistinen teos, 
”iloinen pieni kappale”, kuten säveltäjä itse 
totesi sinfoniasarjan tuoreimmasta tulok-
kaasta. Siitä tuli oikeastaan voitonsinfonian 
irvikuva, sillä Šostakovitš tunsi sisimmässään, 
ettei voinut kirjoittaa apoteoosia Stalinille. 
Sinfoniaa ei edes omistettu Stalinille, joka oli 
ottanut säveltäjän silmätikukseen jo vuonna 
1936 oopperan Mtsenskin kihlakunnan Lady 
Macbeth johdosta. Šostakovitš muutti tämän 
jälkeen tyyliään ja ansaitsi 1940 pianokvinte-
tollaan Stalin-palkinnon.

Säveltäjän tiedetään todenneen, että kaikki 
neljännen sinfonian jälkeiset suuret orkes-
teriteokset ovat eräänlaisia kannanottoja, 
”hautamuistomerkkejä”, Stalinin terrorin 

uhreille. Vaikka yhdeksäs sinfonia on ylei-
silmeeltään haydnmaisen kepeä ja ilotteleva, 
on musiikilla myös kääntöpuoli: toinen osa 
(Moderato) soi kauttaaltaan haikean alaku-
loisesti, ja neljännen osan (Largo) fagotti-
resitatiiveissa on syvää tuskaa ja valitusta. 
Allegretto-osa päättää teoksen kuitenkin opti-
mistisiin tunnelmiin. On osuvasti luonneh-
dittu, että sinfonia on pinnaltaan ilkikurista 
mutta pohjimmiltaan traagista musiikkia. 
Kuten voi arvata, virallisella taholla teos 
tuomittiin ”ideologisesti heikoksi”. Sinfonia 
kantaesitettiin pian valmistumisensa jälkeen 
marraskuussa 1945 Leningradissa Jevgeni 
Mravinskin johdolla.

Šostakovitšin viisitoista sinfoniaa antaa varsin 
monipuolisen kuvan säveltäjän tuotannon eri 
tyyleistä ja ihanteista. Ne ovat kaikki hyvin 
vahvasti yksilöllisiä, jotkut absoluuttisia, 
jotkut enemmän tai vähemmän ohjelmalli-
sia. Šostakovitšin sinfonioita on tosin vaikea 
arvioida ilman että ottaa huomioon hänen 
suhteensa neuvostoyhteiskuntaan ja sosialis-
tisen realismin vaatimuksiin. Yhdeksännen 
kevyempi tyyli ei enää jatkunut seuraavissa 
sinfonioissa, vaan loput kuusi teosta olivat ra-
kenteeltaan laajoja ja tunnelmiltaan vakavia.

Hannu Kivilä



Harri Ahmas: Jousikvartetto nro 2 

ENCORE-KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI 
Maaria Leino, viulu 
Aleksi Trygg, viulu 
Anu Airas, alttoviulu 
Ilkka Pälli, sello

 Harri Ahmas: Jousikvartetto nro 2 (kantaesitys) 20 min
I Andante con moto 
II Moderato 
III Con moto

Uuden jousikvarteton säveltäminen oli 
käynyt silloin tällöin mielessä, sillä edelli-
sestä kvartetostani oli kulunut aikaa jo lähes 
viisitoista vuotta. Kvartettoajatukset aktivoi-
tuivat alkuvuodesta 2019 mm sen takia, että 
Sinfonia Lahden Jousikvartetto etsi uutta 
ohjelmistoa. Jousikvartetto nro 2 syntyikin 
muutamassa viikossa saman vuoden helmi-
kuussa.

Kvarteton musiikki on pelkistettyä, se ei 
kiertele tai kaartele ja lähes kaikki kerrotaan 
kompaktisti ja suoraan.

Ensimmäinen osa alkaa alttoviulun esittele-
mällä rauhallisella ja mietiskelevällä aiheella, 
joka esiintyy myöhemmin kaikissa muissakin 
soittimissa.

Tunnelma tiivistyy ja kehittyy vähitellen, 
kunnes purkautuu aksentoituihin sointuihin, 
joiden yläpuolella ensimmäinen viulu toistaa 
monotonista pitkää linjaansa.

Toinen osa esittelee jo alussa kaiken, mitä on 
tulossa: rytmiaiheen, pizzicatot ja yksin-
kertaisen huiluäänillä soitetun kansanlau-
lunomaisen melodian.

Viimeinen osa alkaa sävelostinaatolla, johon 
liittyy synkopoitu teema. Osan loppu palaa 
ensimmäisen osan alkumusiikkiin.

Harri Ahmas



Leonid Grin
Ukrainalaissyntyinen Leonid Grin kuuluu 
aikamme kokeneimpiin ja monipuolisesti 
ympäri maailmaa johtaneisiin kapellimes-
tareihin. Päästäkseen nykyiseen asemaansa 
hänen on täytynyt availla monia ovia niin 
Neuvostoliitossa, Yhdysvalloissa, Euroopassa 
kuin Etelä-Amerikassa. Musiikkiopin-
tonsa hän aloitti pianistina, ja konsertoi 
ensimmäistä kertaa jo seitsemänvuotiaana. 
Nuorten säveltäjien kilpailun hän voitti 
11-vuotiaana. Kapellimestariopinnot hän 
kävi Moskovan konservatoriossa legendaari-
sen Kirill Kondrashinin johdolla, mikä avasi 
hänelle paikan Moskovan filharmonikoiden 
apualaiskapellimestarina. Hänen työnsä oli 
kuitenkin poikkeuksellisen vastuullinen, 
sillä hänelle annettiin heti tilaisuuksia johtaa 
orkesterin kiertueita ympäri Neuvostoliittoa 
sekä esimerkiksi Espanjassa, Meksikossa ja 
Kanadassa. 

Vuonna 1979 Grin muutti ulkomaille ja 
aloitti kansainvälisen uransa. Los Angelesin 
filharmonikoiden instituutissa, jota johti itse 
Leonard Bernstein. Siitä avautui tilaisuuksia 
johtaa orkesterin kesäkonsertteja Hollywood 
Bowlissa, mikä taas johti uuteen koulutus-
paikkaan, ja lopulta hän sai professuuriin 
Houstonin musiikkikoulussa. 

Viimeistään 1980-luvun puolesta välistä 
lähtien Grin on kuulunut niihin kapellimes-
tareihin, joiden vierailut ovat aina toivottuja 
tapauksia niin oopperassa kuin sinfonia-
konserteissa. Hänet on kutsuttu esimerkiksi 
Helsingin kaupunginorkesteriin, Frankfurtin 
radion orkesteriin, Göteborgin ja Vancouve-
rin sinfoniaorkestereihin, Berliinin radion or-
kesteriin… Lisäksi hän on pitänyt hallussaan 

vakituisen kapellimestarin paikkoja kolmella 
mantereella: Saksassa hän oli päävierailija 
Dortmundin oopperassa ja sinfoniaorkes-
terissa, musiikillisena johtajana hän toimi 
Saarlandin valtionteatterissa. Sinä aikana hän 
johti ympäri maailmaa televisioidut konsertit 
Šostakovitšin sinfonioista. Yhdysvalloissa hän 
oli San Josen sinfoniaorkesterin musiikillinen 
johtaja kymmenen vuoden ajan vuodesta 
1992 lähtien, ja viimeisimpänä hän on 
pitänyt hallussaan Chilen kansallisorkesterin 
ylikapellimestarin titteliä Santiagossa. 

Suomalaisille Grin on tullut tutuksi Tampere 
filharmonian päävierailijana 1988–1990 
sekä ylikapellimestarina vuosina 1990–1994. 
Tamperelaisten kanssa Grin on levyttänyt 
erityisesti venäläisen musiikin klassikoita, 
kuten Prokofjevia, Rubinsteinia, Tšaikovskia 
ja Moszkowskia. Hänen Erkki Melartinin 
sinfonioista johtamansa levytys valittiin 
YLEn vuoden levyksi 1995.

Jaani Länsiö



Christoffer Sundqvist
Monipuolisena muusikkona tunnettu kla-
rinetisti Christoffer Sundqvist (s. 1978) on 
aikamme suosituimpia suomalaisia klarine-
tisteja niin yleisön, kriitikoiden, säveltäjien 
kuin kollegoidenkin kesken. Varta vasten hä-
nelle ovat konserttoja säveltäneet esimerkiksi 
Olli Kortekangas, Erkki-Sven Tüür, Markus 
Fagerrud ja Sebastian Fagerlund. Uutta 
kamarimusiikkiakin hän esittää aktiivisesti 
yhtyeidensä Arktinen hysteria ja Plus-en-
semble kanssa ja pyörittää Pietarsaaren 
Rusk-festivaalia marraskuussa. Viime kesänä 
hän sai valmiiksi Ludwig Spohrin klarinetti-
konserttojen kokonaislevytyksen Hannoverin 
NDR-orkesterin kanssa.

Sundqvististin ryhtyminen klassiseksi 
muusikoksi oli kaikkea muuta kuin vakaasti 
harkittu päätös – sattumalla oli enemmän tai 
vähemmän näppinsä pelissä. Jalkapalloa, bän-
ditoimintaa ja tennistä harrastanut Sundqvist 
ei ollut edes koskenut klarinettiin, kun hän 
Pietarsaaren musiikkiopiston pääsykokeissa 
valitsi sen tulevaksi soittimekseen. Sellainen 
pikkuseikka ei ollut mikään este, ja  hiljalleen 
soittaminen muuttuikin yhä tärkeämmäksi.

”Opettajani Bernhard Nylund antoi ym-
märtää, että tähän harrastukseen kannattaa 
panostaa – ainakin ajatuksen tasolla – vähän 
enemmän kuin muihin. Hän oli erittäin 
tärkeä opettaja”, Sundqvist muistelee. 
Opintojaan hän jatkoi Sibelius-Akatemiassa 
Anna-Maija Korsimaan johdolla ja Baselin 
musiikkikorkeakoulussa Francois Bendan 
johdolla. 

Mozartin klarinettikonsertto on kulkenut 
Sundqvistin mukana melkein alusta alkaen. 
Ensimmäisen kerran hän soitti sitä lahjaksi 
saamansa Béla Kovácsin lp-levytyksen päälle 

“karaoke-tyyliin” jo pikkulapsena. Orkeste-
reiden solistina hän on esittänyt sen kym-
menisen kertaa vuoden 2003 debyytistään 
lähtien. “Totta kai tulkintani konsertosta on 
muuttunut, mutta ei merkittävästi”, Sund-
vist sanoo. “Opettajani Francois Benda oli 
jo avannut silmäni ja korvani Mozartille ja 
klassismin ajan konserttojen kirjoittamatto-
mille säännöille. Tulkintani perusta valettiin 
jo silloin Baselissa.” 

Sundqvist esittää Mozartin konserton ba-
settiklarinetilla, jolle se on todennäköisesti 
alunperin sävelletty. “Konsertto on ketterä ja 
leikkisä, mutta siinä on myös tumma perus-
sävy. Sanoisin, että Sibelius-talo on Suomen 
suurista konserttisaleista juuri tälle konser-
tolle sopivin.” 

Tänä iltana Sundvist soittaa Sinfonia Lahden 
solistina kolmatta kertaa.

Jaani Länsiö



Sinfonia Lahti
Sinfonia Lahti on perinteet tunteva ja uutta 
luova lahtelainen, suomalainen ja kansainvä-
linen orkesteri. 

Sinfonia Lahden toiminnan ytimessä on laaja 
ja monipuolinen sinfoniakonserttien sarja, 
jota täydentävät laadukkaat viihdekonsertit. 
Painokkaassa osassa on Lahden ja sen alueen 
lapsille ja nuorille suunnattu toiminta. 
Orkesterin koti on Sibeliustalo, jonka ovat 
listanneet akustiikaltaan yhdeksi maailman 
parhaista konserttisaleista mm. The Guar-
dian, The Wall St. Journal ja Die Welt.

Vakituisina kapellimestareinaan orkesterilla 
on jo usean vuosikymmenen ajan ollut maail-
malla menestyvät suomalaistaiteilijat – Osmo 
Vänskä, Jukka-Pekka Saraste, Okko Kamu 
ja viimeisimpänä syksyllä 2016 orkesterin 
ylikapellimestarina aloittanut Dima Slobo-
deniouk. Samat kapellimestarit ovat toimi-
neet myös orkesterin Sibeliustalossa vuodesta 
2000 lähtien järjestämän Sibelius-festivaalin 
taiteellisina johtajina.

Sinfonia Lahden laajan tunnettuuden maail-
malla ovat luoneet mittava levytystoiminta, 
lukuisat ulkomaanvierailut ja verkkokonsertit. 
Jo yli 30 vuotta jatkunut levytystyö pääosin 
ruotsalaisen BIS-levymerkin kanssa on tuot-
tanut lukuisia kansainvälisiä levypalkintoja, 
kolme platinalevyä ja seitsemän kultalevyä 
tuoneet noin sata äänitettä, joita on myyty 
maailmanlaajuisesti yli 1,2 miljoonaa kappa-
letta. Erityistä huomiota ovat saaneet Osmo 
Vänskän johtamat, orkesterin maineelle kan-
sainvälisesti tunnettuna Sibelius-orkesterina 
pohjaa luoneet Sibelius-levytykset mm. viulu-
konserton ja viidennen sinfonian alkuperäis-
versioista. Orkesterin kunniasäveltäjän Kalevi 
Ahon tuotannolla on niin ikään merkittävä 
rooli orkesterin levytystuotannossa.

Sinfonia Lahti on esiintynyt useilla merkit-
tävillä festivaaleilla ja musiikkiareenoilla ym-
päri maailman, mm. BBC Proms -festivaalilla 
Lontoossa, Valkeat yöt -festivaalilla Pietarissa, 
Amsterdamin Concertgebouwssa Berliinin 
filharmoniassa, Wienin Musikvereinissa ja 
Buenos Airesin Teatro Colónissa. Orkesterin 
konserttivierailut ovat suuntautuneet Japa-
niin, Kiinaan, Etelä-Koreaan, Yhdysvaltoihin, 
Etelä-Amerikkaan sekä useisiin Euroopan 
maihin. Kotimaassa Sinfonia Lahti on vie-
raillut vuodesta 2007 säännöllisesti Hämeen-
linnan Verkatehtaalla ja on tuttu näky myös 
muilla suomalaislavoilla.

Sinfonia Lahti aloitti säännölliset konserttilä-
hetykset internetissä ensimmäisenä orkeste-
rina maailmassa Classiclive.com-sivustolla 
vuonna 2007. Vuonna 2015 aloitettu Hiiliva-
paa Sinfonia Lahti -hanke toi orkesterille 
kansainvälisen Classical:NEXT-innovaatio-
palkinnon vuonna 2018.





TULE KONSERTTIIN

SU 17.11. KLO 14 FELIX KROHN -SALI, 
Lahden konserttitalo

Meta4 &
Sinfonia Lahden muusikoita

Garth Knox: Marin Marais Variations on 
”Folies d’Espagne” for four viola
Atte Kilpeläinen, alttoviulu
Lasse-Matti Laakso, alttoviulu
Marjatta Laasonen-Häggkvist, alttoviulu
Katariina Ruokonen, alttoviulu

Lois Spohr: Oktetto E-duuri op. 32
Nora Niskanen, klarinetti
Jaakko Välimäki, käyrätorvi
Pertti Kuusi, käyrätorvi
Antti Tikkanen, viulu
Katariina Ruokonen, alttoviulu
Riikka Lounamaa, alttoviulu
Tomas Djupsjöbacka, sello
Eero Munter, kontrabasso

Johannes Brahms: Klarinettikvintetto op. 
115
Eeva Mäenluoma, klarinetti
Minna Pensola, viulu
Hannaliisa Pitkäpaasi, viulu
Atte Kilpeläinen, alttoviulu
Sanna Palas-Lassila, sello

KAMARIMUSIIKKIA PYHÄPÄIVÄÄN

Konsertin kesto n. 2 h, sis. väliajan.

Konsertin jälkeen taiteilijatreffit lavalla, ylei-
söllä mahdollisuus tavata taiteilijat.

Liput: 15 € aik. ja eläk. / 8 € lapset, opiskeli-
jat ja nuoret
lippu.fi TRIO ja tuntia ennen ovelta.

Meta4 -kvartetin taiteilijaresidenssin päätöskonsertti



DALIA STASEVSKA

KE 20.11. KLO 19 METSÄHALLI, 
SIBELIUSTALO
SUKELLUS ORKESTERIIN  
-KONSERTTI

Sinfonia Lahti
Dalia Stasevska, kapellimestari

Uuno Klami: Kalevala-sarja 
Jean Sibelius: Karelia-sarja 

Sinfonisesti yhdessä: LähiTapiola Vellamo

Kapellimestari asettuu Sibeliustalon Metsä-
hallin keskelle ja orkesteri yhdessä yleisön 
kanssa hänen ympärilleen. Näin kuulijalle on 
tarjolla todellinen äänikylpy.

TO 21.11. klo 19 SIBELIUSTALO
SINFONIAKONSERTTI

Dalia Stasevska, kapellimestari
Juhani Lagerspetz, piano

Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 2
Andrew Norman: Try
Uuno Klami: Kalevala-sarja

Sinfonisesti yhdessä: Polttimo Oy

Monipuolista musiikkia yli kahdensadan 
vuoden ajalta johtaa Lontoon BBC:n 
sinfoniaorkesterin päävierailijana hiljattain 
aloittanut Dalia Stasevska.



LähiTapiola Vellamo on asiakkaidensa omistama Elä-
mänturvayhtiö, jonka toimialue kattaa Päijät-Hämeen, 
Kouvolan ja Hyvinkään sekä Riihimäen seutukunnat. 
Olemme aktiivisesti mukana asiakkaan arjessa yksilölli-
sillä ennakointi-, turvallisuus- ja hyvinvointiratkaisuilla. 
Meillä on noin 110 000 henkilö-, maatila-, yritys- ja 
yhteisöasiakasta, joille henkilökohtaista palvelua tarjoaa 
140 finanssialan asiantuntijaa. Olemme paikallinen va-
kuutusyhtiö, jossa kaikki päätökset tehdään paikallisesti, 
myös korvausasioissa. Palvelemme asiakkaitamme yksi-
löllisesti läpi elämän. Olemme siellä missä on elämää.

Polttimo on elintarvikealan konserni ja perheyritys, 
johon kuuluvat maltaita valmistava Viking Malt Oy 
sekä elintarvikkeiden ainesosia valmistava ja maahan-
tuova Senson Oy. Asiakkaitamme ovat kansainväliset ja 
kotimaiset elintarvikeyritykset kuten panimot, tislaamot, 
leipomot, meijerit sekä eines- ja makeisteollisuus.

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii 21 kunnan alueella 
Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hämeenmaa on myynniltään 
alueensa suurin yritys ja työllistää noin 2 850 kanta- ja 
päijäthämäläistä. Osuuskaupalla on jo yli 165 000 asia-
kasomistajaa. Hämeenmaan toiminnan tarkoituksena on 
tuottaa heille etuja ja palveluja.

Aplodit on kaikille konserttimusiikin ja Sinfonia 
Lahden ystäville tarkoitettu yhdistys.  Yhdistyksemme 
tavoitteena on edistää konserttimusiikin harrastamista 
ja rohkaista myös uusia kuulijoita tulemaan Sinfonia 
Lahden konsertteihin. Jäseneltä ei edellytetä musiikin 
asiantuntemusta, vain kiinnostusta musiikkiin, konsert-
teihin ja Sinfonia Lahtea kohtaan. Yhdistyksen infopiste 
ja levymyynti on konserttien yhteydessä Metsähallissa. 
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme! 

Stala-Yhtiöt on suomalainen perheyritys, jolla on juuret 
syvällä suomalaisen työn, toimivan designin, kestävän 
materiaalin ja laadun arvostamisessa. Näitä arvoja kunni-
oittaen Stala suunnittelee ja valmistaa pesupöytiä, altaita, 
jätelajitteluvaunuja sekä postilaatikoita .Samalla tinki-
mättömyydellä syntyvät myös Stalatuben rakenneputket 
ja palkit, joiden laatu tunnetaan ympäri maailman.

Alussa oli sana – ja kuva. Niiden loputtomilla yhdis-
telmillä luodaan edelleen todellisuuksia, välitetään 
tunteita, heittäydytään dialogiin, lisätään ymmärrystä, 
parannetaan maailmaa. Ja tehdään bisnestä.

Mainostoimisto Red on täyden palvelun kumppani, 
joka ratkaisee nykyaikaisen markkinointiviestinnän 
haasteita. Me haastamme, sparraamme ja otamme 
kopin. Ja luomme yhdessä erottuvaa 
markkinointiviestintää. www.red.fi

SINFONISESTI YHDESSÄ

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


