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KAPULUOKKALAISTEN VUORO 
Kapellimestareina vuorottelevat Sibelius-Akatemian  
kapellimestariluokan oppilaat:
James Sherlock
Tarmo Peltokoski
I-Han Fu
Sebastian Finca
Kaapo Kangas, kontrabasso
Atso Almila, juontaja ja kapellimestareiden ohjaaja

Johannes Brahms: Traaginen alkusoitto 13 min

Nino Rota: Divertimento Concertante kontrabassolle ja orkesterille (1967-71) 23 min
Allegro. Allegro maestoso
Marcia: Alla marcia, allegramente
Aria: Andante
Finale: Allegro marcato

– Väliaika –

Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 5 50 min
Andante – Allegro con anima
Andante cantabile, con alcuna licenza
Valse. Allegro moderato
Finale. Andante maestoso – Allegro vivace

n. klo 21 Jälki-istunto / Kuusi-kabinetti
Konsertin jälkeen Atso Almila ja kapellimestariluokan oppilaat  
apulaisintendentti Maija Kylkilahden haastateltavina.
Järj. Aplodit Orkesterille ry



Johannes Brahms: Traaginen alkusoitto

”Mit' on se nimi?” kysyi Shakespeare 
aikoinaan tragediassa Romeo ja Julia. Sama 
kysymys on usein esitetty Johannes Brahmsin 
(1833–1897) Traagisen alkusoiton yhtey-
dessä. Brahmsin motiivi näin dramaattisesti 
otsikoidun kappaleen säveltämiselle on 
aiheuttanut pohdintaa. On otaksuttu Brahm-
sin suunnitelleen näyttämömusiikkia Goet-
hen Faustiin, mikä olisi ollut äärimmäisen 
epätyypillistä tuntien hänen harrastuneisuu-
tensa tätä musiikin lajia kohtaan. Kirjeessään 
kustantaja Simrockille hän kuitenkin vihjaa 
murhenäytelmäalkusoiton suuntaan, tosin 
mukana on aimo annos Brahmsille ominaista 
sarkasmia. Toinen ja huomattavasti luonte-
vampi selitys on saattanut olla halu säveltää 
vakavampi vastapari hilpeälle Akateemiselle 
juhla-alkusoitolle. Brahms kuvailee näitä 
teoksia kirjeenvaihdossaan eräälle ystävälleen: 
”Toinen nauraa, toinen itkee.”

Vuoteen 1880 mennessä Brahms oli en-
nättänyt saavuttaa kuuluisuutta erityisesti 
kahdella sinfoniallaan. Nimeä oli kertynyt jo 
siinä määrin, että Breslaun yliopisto päätti 
nimittää hänet kunniatohtorikseen. Brahms 
kiitti huomionosoituksesta postikortilla, 
kunnes hänelle vihjaistiin, että oikeampi tapa 
vastaanottaa moinen kunnia olisi säveltää 
promootiota varten juhlamusiikkia, vaikkapa 

kokonainen sinfonia. Brahmsin vastaus tähän 
oli ylioppilaslauluista koostuva Akateeminen 
juhla-alkusoitto. Promootiotilaisuudessa 
Breslaussa 29.12.1880 läsnä olleet opiske-
lijat yhtyivät riemuiten tuttuihin sävelmiin 
käyttäen omia, hieman arveluttavia sanoituk-
siaan. Juhlan kunniaksi ohjelmassa oli myös 
vain yhdeksän päivää aiemmin Wienissä 
kantaesityksensä saanut Traaginen alkusoitto. 
Alkusoitot olivat syntyneet rinta rinnan 
kesän 1880 aikana maaseudun idyllissä Bad 
Ischlissä Itävallan Alpeilla. 

Traagisen alkusoiton yleissävy on vakava, 
mutta siinä on omat melankoliset ja lyyriset vi-
vahteensa. Teoksen tragiikka on ehdottomasti 
nähtävä suhteessa Akateemiseen juhla-alkusoit-
toon; Beethovenin Egmontiin tai Coriolanuk-
seen verrattavaa murhenäytelmäalkusoiton 
kohtalonomaisuutta siinä ei ole. Avaus on 
kylläkin beethoveniaaninen kaksine orkeste-
riakordeineen, joita seuraa synkähkö mur-
tosointuavauksen sisältävä pääteema. Karua 
tunnelmaa lisää terssien puuttuminen, tyhjät 
soinnut tehokeinoina tuovat nekin mieleen 
Beethovenin. Melko laajan välikkeen jälkeen 
seuraa lyyrinen sivuteema, ja kolmas, pisteelli-
sistä rytmeistä koostuva aihe sulkee esittelyjak-
son. Suppeahkon kehittelyn jälkeen esittelyn 
teemat kerrataan käänteisessä järjestyksessä.

Pekka Miettinen



Nino Rota: Divertimento Concertante 
kontrabassolle ja orkesterille (1967-71)

Italialainen säveltäjä Nino Rota (1911-79) 
tuli tunnetuksi etenkin elokuvamusiikil-
laan: Rota kirjoitti musiikin kaikkiaan noin 
150:een elokuvaan, mm. kaikkiin Federico 
Fellinin ohjaamiin. Ehkä parhaiten hänet 
tunnetaan kuitenkin Francis Coppolan 
ohjaamien kahden Kummisetä-elokuvan 
säveltäjänä. Varsin tuotteliaana säveltäjänä 
Rota kirjoitti myös mm. 12 oopperaa, viisi 
balettia, kolme sinfoniaa, konserttoja sekä 
kamarimusiikkia.

Ihmelapsena pidetty Rota opiskeli musii-
kinteoriaa ja sävellystä ensin Milanossa ja 
Roomassa (diplomi 1929), jonka jälkeen 
hän muutti vielä muutamaksi vuodeksi 
opiskelemaan ja työskentelemään Yhdysval-
toihin. Vuonna 1939 Rota väitteli tohtoriksi 
aiheenaan renessanssiajan säveltäjä Gioseffo 
Zarlino. Tiiviin sävellystyön lisäksi hän ehti 
toimia myös Italiassa sijaitsevan Barin kon-
servatorion rehtorina vuodesta 1950 lähtien 
lähes kolmen vuosikymmenen ajan.
 

Barin konservatoriossa työskenteli samoihin 
aikoihin Rotan kanssa italialainen kontra-
bassovirtuoosi ja pedagogi Franco Petracchi 
(s.1937). Hän oli kontrabassonsoiton mer-
kittäviä uudistajia, sekä myös kapellimestari 
ja säveltäjä. Rota sävelsi ja omisti kollegalleen 
Petracchille neliosaisen orkesterisäestykselli-
sen sooloteoksen Divertimento Concertante. 
Teos syntyi osa kerrallaan: Marcia vuonna 
1967, seuraavina vuosina Aria ja Finale, 
sekä ensimmäinen osa Allegro viimeisenä, 
vuonna 1971. Divertimentoille tyypillisistä 
lyhyehköistä osista muodostui kuitenkin eheä 
kokonaisuus, ja Rotan musiikin tunnusmer-
kit, elektisyys, mutkattomuus ja elegantti 
huumori, ovat tässäkin teoksessa selvästi 
aistittavissa. Mainittakoon, että osa vuonna 
1973 julkaistun teoksen musiikillisesta ma-
teriaalista oli tarkoitettu alun perin erääseen 
Fellinin elokuvaan.

Teoksen on esittänyt Lahdessa aiemmin 
orkesterimme äänenjohtaja Eero Munter, 
joka sai aikoinaan opastusta itseltään maestro 
Petracchilta.

Hannu Kivilä



Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 5
Neljännen sinfonian valmistumisesta ehti 
kulua peräti kymmenkunta vuotta ennen 
kuin Pjotr Tšaikovski (1840–1893) ryhtyi 
säveltämään viidettään. Väliaika ei suinkaan 
kulunut toimettomana, sillä säveltäjä sai 
sinfonioiden välillä valmiiksi mm. viulukon-
serton, Manfred-sinfonian, Eugene Onegin 
- ja Mazeppa-oopperat sekä jousiserenadin. 
Tšaikovskin neljättä, viidettä ja kuudetta 
sinfoniaa on kuvailtu useissa yhteyksissä sä-
veltäjän sisäisen taistelun heijastumiksi. Näi-
den sinfonioiden taustalla voi myös todeta 
olevan ohjelmalliset lähtökohdat. Neljännen 
sinfonian varsin yksityiskohtainen ohjelma 
tunnetaan mesenaatilleen Nadezda von Me-
ckille lähetetystä kirjeestä, mutta viidennen 
ohjelmasta tiedetään vain muutama luonnos-
mainen lause. Kuudennen sinfonian sisällön 
Tšaikovski sen sijaan piti omana tietonaan.

Viidennessä sinfoniassa Tšaikovskin luonnos-
telema ohjelmallisuus liittyy kohtalo-aiheen 
ympärille, kuten neljännessäkin. Säveltäjä 
ei kuitenkaan laatinut sinfonian sisällöstä 
samanlaista laajaa kuvausta kuin neljännen 
yhteydessä. On arveltu, että viidennen sinfo-
nian kohtalo viittaisi mahdollisesti säveltäjän 
poikkeavaan seksuaalisuuteen. Tšaikovski itse 
kuvasi teoksen jokaisessa osassa esiintyvää 

johtoteemaa ”täydelliseksi alistumiseksi koh-
talon edessä”. Arvostustaan uutta sinfoniaa 
kohtaan hän mm. osoitti toteamalla, ettei se 
vaikuttanut ”huonommalta kuin muutkaan”.

Tšaikovski aloitti työskentelyn viidennen 
parissa keväällä 1888 palattuaan takaisin Ve-
näjälle pitkältä kiertueeltaan. Teos valmistui 
vajaassa neljässä kuukaudessa, ja säveltäjä 
johti itse kantaesityksen saman vuoden 
marraskuussa. Esitys ei tiettävästi ollut 
mikään suuri menestys, ja se herätti myös 
säveltäjän epäluulot sinfoniaa kohtaan. Näin 
jälkeenpäin voitaneen todeta, että onneksi 
hän ei kuitenkaan aloittanut koskaan teoksen 
uudelleenmuokkausta kantaesityksen heikon 
suosion perusteella.

Sinfonian johtoteema kuuluu heti alussa 
hiljaa klarinettien salaperäisessä alarekiste-
rissä. Finaalin johdannossa teema esiintyy 
puolestaan leveänä duurihymninä – se nou-
see eräänlaiseksi kohtalon syleilystä otetun 
voiton symboliksi. Teoksen yhtenä esikuvana 
on saattanut olla Berlioz, mikä ilmenee joka 
osassa esiintyvän mottoteeman käytön lisäksi 
myös valssin ottamisessa mukaan sinfoniseen 
yhteyteen.

Hannu Kivilä



James Sherlock

Tarmo Peltokoski

Lontoolainen James Sherlock vietti vuosia 
kaikkiruokaisena, jopa kaikkivoipaisena 
muusikkona. Hän soitti urkuja ja pianoa, 
soolona ja säestäen, kaikkialla missä hänen 
taitojaan vain tarvittiin – laulajien taustalla, 
kamariyhtyeissä, isoissa sinfoniaorkeste-
reissa. Hän sovitti kappaleita Dame Shirley 
Basseylle, säesti oopperaharjoituksia, kaikki 
onnistui. Pikkuhiljaa hän huomasi tulleensa 
jokapaikanhöyläksi ilman omaa juttua. Rat-
kaisu? Kerätä kaikki taitonsa ja intohimonsa 
yhteen ja ryhtyä kapellimestariksi. Siirtymä ei 
ollut helppo, ja sen lisäksi hän joutui pitkälle 
sairauslomalle jouduttuaan väkivaltaisen 
katuryöstön uhriksi vuonna 2016.
 
“Se antoi oikeastaan tilaisuuden pohtia, mitä 
oikeastaan haluan olla”, Sherlock muistelee. 
“Tiesin, että kapellimestariksi tullakseni mi-
nun on uppouduttava täydellisesti tekniikan 
ja ohjelmiston opiskeluun. Sibelius-Akatemia 

on Euroopan, ehkä koko maailman kuului-
sin kapellimestarikoulu, joten olin onnekas 
päästessäni sinä vuonna ainoana sisään.”
 
Brahms sävelsi kaksi alkusoittoa, Sherlock 
johtaa niistä toisen, lisänimeltään Traaginen. 
“Kuten kaikki Brahmsin vakavat teokset, se 
tavoittaa jotain alkuvoimaista ylimaallisen 
ja sydämellisen ohella”, Sherlock sanoo. “Se 
jopa käynnistyy eräänlaisella alkuräjähdyk-
sellä, josta elämän peruselementit alkavat ke-
rääntyä. Toivon, että Sinfonia Lahden kanssa 
löydämme sen syvän inhimillisyyden, jonka 
Brahms on näihin nuotteihin kirjoittanut.”

Toista vuotta Sibelius-Akatemian kapuluo-
kalla opiskeleva Tarmo Peltokoski tunnetaan 
– ainakin toistaiseksi – pianistina. Huomiota 
hän herätti kisan kuopuksena kansainväli-
sessä Maj Lind -pianokilpailussa kaksi vuotta 
sitten, ja sen jälkeen voittamalla Leevi Made-
toja -kilpailun. Jo näitä ennen hän oli päässyt 
Tampereen pianokilpailun finaalin ja saanut 
tunnustuspalkinnon ja kaksi erikoispalkintoa, 
mm. Suomen arvostelijain palkinnon, joka 
jaettiin poikkeuksellisesta lavakarismasta sekä 
työskentelystä kapellimestari Klaus Mäkelän 
kanssa. Peltokoski oli kolme vuotta aiem-
min aloittanut yksityistunnit Jorma Panulan 
johdolla. 
 
“Olin itseassa paljon kiinnostuneempi mitä 
Mäkelä tekee kuin mitä itse teen”, Peltokoski 
muistelee finaalierää Tampereella. “Kapelli-
mestariopinnot ovat ehdottomasti auttaneet 
solistin hommissa, ja se toimii myös toisin-

päin. Solistin säestäminenhän on vaikeinta, 
joten kyllä kapellimestarin pitää tietää min-
kälaista on soittaa orkesterin edessä.” 
 
Ajatuksen tasolla ura orkesterin edessä on ky-
tenyt jo 11-vuotiaasta, siitä lähtien, kun hän 
ensimmäistä kertaa kuuli Richard Wagneria. 
Musiikkiin Peltokoski hurahti jo kahdeksan-
vuotiaana, kun hän pääsi kokeilemaan mum-
munsa peräkammarissa tönöttänyttä pianoa. 
Sittemmin hän on opiskellut pianoa Tuulikki 
Laitisen, Kristiina Juntun ja nykyään Antti 
Hotin johdolla Sibelius-Akatemiassa, kapelli-
mestariopintojensa ohella.



Sebastian Zinca 

I-Han Fu

Kun floridalainen Sebastian Zinca kuuli 
13-vuotiaana ensimmäistä kertaa Bachia, hän 
tiesi mitä tulevaisuudellaan tekisi. Sen jälkeen 
hän oli vuosikaudet yhtä kontrabasson 
kanssa, mutta New Yorkin Juilliardissa opis-
kellessaan hän kiinnostui vielä suuremmista 
kokonaisuuksista. Niin alkoivat kapellimesta-
riopinnot. “Vaikka johtaminen on mahtavaa, 
ei mikään voita äänen tuottamista fyysisesti, 
etenkään bassolinjan punomista”, Zinca 
sanoo. “Soittokokemuksesta on ehdotto-
masti hyötyä orkesterin sisäisen toiminnan 
ymmärtämiselle. Korvani ovat kiinnittyneet 
matalaan päähän ja opiskelen partituureja 
alhaalta ylöspäin.” 
 
Zinca on jo vuosia johtanut kamariorkeste-
reita, ja esiintynyt myös yömajoissa, sairaa-
loissa ja päiväkodeissa. Soittaminen on jäänyt 
vähemmälle. “Olen edelleen sydämeltäni 
kontrabasisti”, Zinca sanoo, “ja nyt tuntuu-
kin hyvältä soittaa ilman paineita, kun siitä 
on tullut enemmän harrastustoimintaa.” 
 

Tšaikovskin viidennen sinfonian päätösosissa 
on kyse kohtalon voittamisesta tai sille alistu-
mista. “Jokainen kokee sen tavallaan. Toivon 
yleisön ottavan omakseen kaikki musiikista 
tulevat tunteet. Minulle kohtalon ‘voittami-
nen’ tarkoittaa sen hyväksymistä, ja vaikka 
alistuminen on sanana läheinen, se liittyy 
enemmän häviämiseen, kun taas hyväksymi-
nen liittyy rohkeuteen, viisauteen ja iloon.”

Taiwanissa syntynyt I-Han Fu huomasi jo 
viisivuotiaana haluavansa kapellimestariksi. 
Silloin hän ei vielä tiennyt, mitä se käytän-
nössä tarkoittaa. “Mietin, että olisipa siistiä, 
jos jonain päivänä voisin kehollani luoda 
musiikkia ja vaikuttaa siihen. Sitten opin että 
sitä sanotaan orkesterin johtamiseksi”, Fu 
sanoo. Musiikin luomisen Fu aloitti kuiten-
kin pianistina ja lyömäsoittajana. Valmistut-
tuaan maisteriksi vuonna 2015 Amsterdamin 
konservatoriosta lyömäsoittimet pääainee-
naan hän ryhtyi tavoittelemaan viisivuotiaan 
unelmaa kapellimestarina. Vuonna 2016 hän 
pääsi Sibelius-Akatemian kapuluokalle. 
 



Kaapo Kangas 

Fulle sekä johtaminen että lyömäsoittimet 
ovat ennen kaikkea keinoja kommunikoimi-
seen ja elämästä nauttimiseen, eivätkä ne sulje 
toisiaan pois. Päinvastoin. “On mahdollista 
yhtä aikaa soittaa lyömäsoitinkonserttoa ja 
johtaa sitä. Kerran tein juuri niin, ja voitin 
palkinnon marimbakilpailussa”, Fu muistelee. 
 

Kaapo Kangas oli kuusivuotias, kun hän 
aloitti bassonsoiton. Sellisti-isä oli koettanut 
ehdotella, josko sellosta olisi harrastukseksi, 
mutta se ei koskaan napannut kuten basso. 
Lopullinen niitti tuli Keuruun musiikkilei-
rillä. Kun Kangas vuonna 2012 näki Nuorten 
Kansallisissa Kontrabassokilpailuissa paljon 
muitakin soittajia, innostui hän entisestään. 
Samaisen kilpailun hän voitti vuonna 2016, 
ja opiskelee nykyään Jiri Parviasen johdolla 
Sibelius-Akatemiassa. 

“Totta kai sitä on teininä miettinyt, että mitä 
jos olisin valinnut toisin”, Kangas sanoo, 
“mutta kyllä basson sointi kiehtoo edelleen. 
Lopulta se oli kuitenkin basistien yhteisö, 
joka veti puoleensa. Meillä on rento mei-
ninki. Eikä meitä ole paljon, joten tun-
nemme toisemme hyvin. Tärkeintä minulle 
on kuitenkin itse musiikki. Basso vain sattuu 
olemaan se väline, jonka avulla voin olla osa 
musiikin kokonaisuutta.” 

Vaikka Kangas nyt esiintyykin orkesterin 
edessä, kontrabasistille solistina soittaminen 
on erikoistapaus. “Vaikka kaikki basistit har-
joittelevat myös soolokonserttoja, tavoite on 
soittaa orkesterissa. Itse asiassa orkesterimuu-
sikon elämä on aika kivaa, ja tykkään luoda 
soinnille perustaa orkesterin pohjalla.”

Opiskelujensa ohella Kangas tekee tarvit-
taessa tuurauskeikkoja pääkaupunkiseudun 
orkestereissa. Hän on soittanut Tapiola 
sinfoniettassa, RSO:ssa, Helsingin kaupungi-
norkesterissa ja Suomen Kansallisoopperassa.

Tšaikovskin sinfoniaa Fu lähestyy säveltäjän 
mietintöjen kautta. “Kuten sanotaan, ‘ihmi-
nen tekee ehdotukset, Jumala tekee pää-
tökset’”, Fu sanoo. “Ja kuten Tšaikovski on 
kirjoittanut: ‘Kohtalo on sinetöity. Riippu-
matta siitä, hyväksytkö sen vai et, ja vaikka se 
tuntuisi kuinka uskomattomalta, lopputulos 
ei siitä muutu’.”



Atso Almila

Orkesterinjohtaja, säveltäjä, pasunisti ja 
professori Atso Almila (s. 1953) kuuluu 
suomalaiseen kulttuurimaisemaan siinä 
missä punaiset tuvat, perunamaat ja ran-
tasaunat. Kapellimestariksi Almila opiskeli 
Sibelius-Akatemiassa Jorma Panulan johdolla 
ja kuoronjohtajaksi Harald Andersénin joh-
dolla, ja jo ennen valmistumistaan hän johti 
Polyteknikkojen orkesteria. Sittemmin hän 
on johtanut kenties kaikkia suomalaisorkeste-
reita joko vierailijana, pääkapellimestarina tai 
kunniakapellimestarina, ja pisimmät jaksot 
hän on tehnyt Suomen Kansallisteatterin 
orkesterissa sekä Kuopion, Joensuun ja 
Seinäjoen kaupunginorkestereissa. Suurelle 
yleisölle Almila tuli tutuksi silti Tangomark-
kinoiden rentona luottokipparina, jonka 
rytmikkäästi tanssiva poninhäntä oli varma 
merkki alkavista helteistä. 
 
Almilan merkitys suomalaiselle kapellimes-
taritaiteelle on mittaamattoman arvokas. Jo 
vuodesta 1991 Sibelius-Akatemian orkeste-
rinjohdon osastolla työskentelynsä aloittanut 
Almila on toiminut Suomen kansainvälisesti 
tunnetuimman koulutusohjelman professo-
rina vuodesta 2013 lähtien aina viime kesään 
ja eläköitymiseensä asti. Lisääntyneen aikansa 

hän aikoo käyttää säveltämiseen, kapellimes-
tarivierailuihin ja mestarikurssien pitämiseen.  
 
Olipa Almila äänessä sitten kapellimestarin 
korokkeella, sanomalehden tai television 
haastattelussa tai – kuten useimmin hänellä 
on tapana – suositulla Twitter-tilillään, hän 
tavoittaa ihmiset kulttuurielämän kaikilta lai-
doilta. Totta se on, Almilan maine miehenä, 
joka vierastaa tähtikultteja ja yksilökeskeisiä 
sankaritaiteilijoita on tehnyt hänestä koko 
kansan Atson. Vai moniko taidemuusikko on 
jokaisen sanaristikkoja täyttävän kansalaisen 
mielessä pelkän sukunimen nähdessään?



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.



Pe 6.12. klo 15 Sibeliustalo
ITSENÄISYYSPÄIVÄN  
JUHLAKONSERTTI

Su 8.12. klo 19.00 Verkatehdas, 
Hämeenlinna
SIBELIUKSEN  
SYNTYMÄPÄIVÄKONSERTTI

Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Barnabás Kelemen, viulu

Jean Sibelius: Viulukonsertto
Harri Ahmas: Sinfonia nro 4 (kantaesitys 6.12.)
Jean Sibelius: Finlandia

TO 21.12. klo 19 SIBELIUSTALO
SINFONIAKONSERTTI

Otto Tausk, kapellimestari
Baiba Skride, viulu

Mendelssohn: Meren tyven ja onnellinen matka
Victoria Borisova-Ollas: Viulukonsertto 
(Suomen-ensiesitys)
Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 1

Victoria Borisova-Ollasin viulukonsertto on 
Sinfonia Lahden tilausteos yhdessä Tukhol-
man kuninkaallisten filharmonikkojen ja 
BBC:n sinfoniaorkesterin kanssa, ja teoksen 
maailmanensiesitys oli Tukholmassa syys-
kuussa 2019.

To 12.12. klo 19 Sibeliustalo

SUOMI FINLANDIA

TULE KONSERTTIIN



Ke 18.12. klo 17.30 ja 19.30
To 19.12. klo 17.30 Sibeliustalo

LUMIUKKO
Elokuvakonsertti

Konsertin pituus on 45 min, joten se sopii 
perheen pienemmillekin.

Liput: 15 € aik. ja eläk. / 
8 € lapset, opisk. ja työttömät
Lippupiste TRIO / www.lippu.fi
(ma–pe klo 9–18, la 10–16)
p. 0600 900 900 (2 €/min+pvm)

Joulukonsertti
 

To
ive
uu
sin
ta

Sinfonia Lahti
Emilia Hoving, kapellimestari
Unna Ulmanen /
Julia Halme, laulu

Joululauluja
Howard Blake: Lumiukko

Sinfonia Lahden elokuvakonsertissa 
pääset lumiukon matkaan! Klassikoksi 
muodostunut Lumiukko-animaatio on 
tarina unelmista, lämpimästä ystävyydestä 
ja lopulta kaiken kauniin katoavaisuudesta.

Elokuva esitetään Sinfonia Lahden 
LIVE-säestyksellä ja Laulupuukuoro 
aloittaa konsertin kauniilla joululaulu-
kimaralla.



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.


