
To 20.2.2020 klo 19 Sibeliustalo

BELAFONIAA
Benjamin Shwartz, kapellimestari
Paavali Jumppanen, piano

Magnus Lindberg: Chorale  6 min

Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 4 op. 58 G-duuri       34 min
Allegro moderato
Andante con moto – 
Vivace

Väliaika 20 min

Bela Bartók: Konsertto orkesterille BB123        36 min
Introduzione: Andante non troppo – Allegro vivace
Giuoco delle coppie: Allegretto scherzando
Elegia: Andante non troppo
Intermezzo interrotto: Allegretto
Finale: Presto

Paavali Jumppanen signeeraa levyjä väliajalla Aplodien myyntipöydän luona. 

Klo 18.30 Preludi Metsähallissa / Lahden konservatorio
Venla Suni, Ella Kaitala, viulu; Lauri Suni, alttoviulu; Elli Heinilä, sello

n. klo 21 Jälki-istunto 
Konsertin jälkeen haastateltavana Paavali Jumppanen  
Järj. Aplodit orkesterille ry

Konsertti nähtävillä ilmaiseksi verkossa 
osoitteessa www.classiclive.com



Magnus Lindberg: Chorale
Jotakin erityisen kiehtovaa täytyi olla – aina-
kin myöhempien sitaattien määrän perus-
teella - mühlhausenilaisen urkurin Johann 
Rudolf Ahlen (1625-1673) sepittämässä 
koraalisävelmässä Es ist genug. Ensimmäinen 
tunnettu lainaaja oli Johann Sebastian Bach 
vuonna 1724. Häntä koraali kiinnosti siinä 
määrin, että se löysi käyttöä kantaatissa O 
Ewigkeit, du Donnerwort. Erikoista melodi-
assa on ainakin alku, joka muodostuu koko-
sävelasteikosta lyydiseen moodiin viitaten. 

Modernilta kuulostava kokosävelikkö istui 
erinomaisesti myös Alban Bergin (1885 – 
1935) tarkoitusperiin. Viulukonserttonsa 
finaalissa Berg siteeraa Ahlen koraalia, tällä 
kertaa Bachin alkuperäisessä soinnutusasussa 
kaiken atonaalisen virtailun lomassa. Sävel-
män erityisominaisuuksien lisäksi Bergillä oli 
mielessä koraalitekstin ohjelmallinen ulot-
tuvuus. Siinä piinattu sielu saa tarpeekseen 
(saks. genug) maallisen vaelluksen tuskista. 
Viulukonsertto oli tarkoitettu sielunmessuksi 
Alma Mahlerin nuorena kuolleelle tyttärelle 
Manon Gropiukselle.  

Myös Magnus Lindbergin (s. 1958) Chorale 
hyödyntää Es ist genug –sävelmää, joskin 
lähestymistapa on melko erilainen kuin aikai-
semmilla siteeraajilla. Bergin teoksesta poike-
ten Lindbergin tulokulma on massiivisempi. 
Chorale on kauttaaltaan paksulla pensselillä 
maalattu, eikä väripaletissakaan pihistellä. 
Koraalisävelmä esiintyy heti avaustahdeissa 
tukevasti soinnutettuna. Sävelmäfragmentit 
ovat koko ajan läsnä joko etualalla tai säestä-
vissä äänissä. Kudos on ajoittain homofonista 
perinteiseen koraalityyliin ja paikoitellen 
arabeskimaisen koristeltua. Mausteena 
toimivat tonaalisen harmonian välähdykset 
kiinnittävät Choralen lujasti Bachin ja Bergin 
luomaan traditioon.  

Kansainvälisesti merkittävimpiin nykysäveltä-
jiin kuuluva suomalainen Lindberg tarkoitti 
Choralen preludiksi Bergin viulukonsertolle. 
Esa-Pekka Salosen johtamassa kantaesityk-
sessä Leicesterissä 2002 Chorale oli sijoitettu 
juuri tällaiselle paikalle ohjelmassa. Varsin 
kompakti, mutta silti vaikuttava teos on itse-
näisenäkin saanut hyvin runsaasti esityksiä. 

Pekka Miettinen



Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 4
Ludwig van Beethovenin (1770–1827) viisi 
pianokonserttoa syntyivät vuosien 1795–
1809 välisenä aikana. Tuona ajanjaksona 
valmistui konserttojen lisäksi mm. mestarin 
kuusi ensimmäistä sinfoniaa sekä lukematon 
määrä muita merkittäviä teoksia. Beethoven 
oli kokeillut konserttojen säveltämistä jo 
paljon ennen sinfonioita – siitä on todisteena 
esimerkiksi varhaisen (1784) pianokonser-
ton muutamat säilyneet katkelmat. Viides 
pianokonsertto vuodelta 1809 jäi viimeiseksi 
konsertoksi, mutta muuten luomistyö jatkui 
edelleen intensiivisenä ja korkeatasoisena.

Neljäs konsertto syntyi vuosina 1805–06, 
jolloin Beethoven oli etenevästä kuuroudes-
taan huolimatta tuotteliaimmillaan. Noihin 
aikoihin syntyivät myös mm. neljäs ja viides 
sinfonia, viulukonsertto sekä eräät jousikvar-
tetoista. Konserton ensimmäinen julkinen 
esitys kuultiin joulukuussa 1808 Theater an 
der Wienissä konsertissa, joka oli omistettu 
pelkästään Beethovenin teoksille. Solistina 
esiintyi itse säveltäjä, jota huonokuuloisuus 
vaivasi jo kiusaksi asti. Nelisen tuntia kestä-
nyt huonosti harjoitettu konsertti kylmässä 

teatterirakennuksessa – sen on täytynyt olla 
yleisölle melkoinen koettelemus, varsinkin 
kun ohjelmassa oli aikansa edistyksellisintä 
nykymusiikkia!

Neljännessä pianokonsertossaan Beethoven 
on luomisvoimansa huipulla. Teos laajensi 
konserttomuodon käsitettä mm. solistin ja 
orkesterin vuoropuhelun osalta – solisti oli 
nyt yhä vähemmän pelkkä virtuoositaitojen 
esittelijä. Säveltäjä mursi perinteitä usko-
malla pianolle konserton avauksen. Myös 
hitaan osan pianon ja orkesterin jousiston 
välinen resitatiivimainen dialogi oli kaikessa 
yksinkertaisuudessaan jotain aivan ennen 
kuulumatonta. Kokonaisuutena konsertto 
on tasapainoinen ja lämminhenkinen; sitä 
luonnehdittu myös jalostuneeksi, runolliseksi 
ja mietiskeleväksi. Nämä määritelmät sopivat 
erityisen hyvin ensimmäiseen osaan. Lyhyt ja 
tiivistunnelmainen hidas osa on yksinkertaisin 
keinoin toteutettu ”ainutlaatuinen draama”. 
Konserton finaalissa on puolestaan elämän-
myönteisyyttä ja huumoria, iloa ja valoa.

Hannu Kivilä



Bela Bartók: Konsertto orkesterille
Béla Bartókin (1881–1945) viimeiset 
elinvuodet Amerikassa olivat traagisia. Hän 
oli emigroitunut Unkarista USA:han 1940 
vastalauseena kotimaassaan vallalla olleelle 
fasisteja myötäilevälle politiikalle. New 
Yorkissa Bartók sai toisarvoisia tehtäviä, kärsi 
taloudellisista vaikeuksista ja oli eristyksissä 
hänelle taiteellisessa mielessä niin tärkeästä 
unkarilaisesta kansanmusiikista. Bartókin 
terveys heikkeni huolestuttavaa vauhtia, ja 
1943 häneltä diagnosoitiin leukemia. 

Kaikkien vaikeuksien keskellä Bartók sai 
tilauksen suuren orkesteriteoksen säveltä-
misestä. Tilaajana oli Serge Koussevitzkyn 
johtama Boston Symphony Orchestra, mutta 
todellisina aloitteentekijöinä ja hankkeen 
rahoittajina olivat Bartókin kaksi ystävää ja 
maanmiestä, myös USA:han emigroituneet 
viulisti Joseph Szigeti ja kapellimestari Fritz 
Reiner. 

Sävellystyötä varten Bartók matkusti New 
Yorkin osavaltion Saranac Lakeen, jossa hän 
työskenteli tilauksen parissa elokuusta loka-
kuuhun 1943. Päivänvalon näki viisiosainen 
Konsertto orkesterille, joka kantaesitettiin 
Bostonissa 1944. Säveltäjä itse sai kuulla 
teoksensa ensi kertaa New Yorkissa samana 
vuonna.

Konsertto orkesterille edustaa Bartókille 
tyypillistä kaarimuotoa. Ensimmäinen ja 
viimeinen osa sisältävät yhteistä materiaalia, 
samoin toinen ja neljäs. Keskelle jäävä Elegia 
muodostaa kaaren tukirakenteen. Konserton 
aineisto on varsin moninaista. Mukana on 
Bartókille tyypillistä yömusiikkia, vaskikoraa-
leja ja dalmatialaisten kansanlaulujen interval-
lirakenteita. Bartók myös siteeraa neljännessä 
osassa Šostakovitšin Leningrad-sinfonian 
kuuluisaa marssiteemaa parodisessa mielessä. 

Bartók on itse todennut teoksen etenevän 
pimeydestä valoa kohti. Ensiosan avauksen 
kvarttiaiheesta edetään vaskifanfaareihin, toi-
nen osa muodostuu puhaltimien duetoista, 
joita jouset säestävät. Synkin vaihe koetaan 
keskimmäisessä osassa, jonka dramaattista 
keskivaihetta säveltäjä kutsuu kuolemanlau-
luksi. Kehitys kulkee IV osan huolettomista 
tunnelmista kohti ikiliikkujamaisen finaalin 
loisteliasta päätöstä. 

Konsertto tarjoaa orkesterille runsaasti 
kiitollista, virtuoosimaista soitettavaa. Sektiot 
ja niiden solistit kohtaavat vuorotellen omat 
haasteensa. Teos on yksi Bartók-ohjelmiston 
kulmakivistä sinfoniakirjallisuudessa.

Pekka Miettinen



Benjamin Shwartz 
Benjamin Shwartz on niitä ihmisiä, joiden 
elämässä ei ole esteitä niin kauan kuin on 
sinnikkyyttä ja määrätietoisuutta. Hän syntyi 
Los Angelesissä, mutta muutti perheineen 
isänsä synnyinmaahan Israeliin jo pikku-
vauvana. Lapsuus oli idyllistä, ja elämää 
Israelissa vietettiin laulamalla ja soittamalla 
kansansävelmiä sukulaisten kanssa. Jo ennen 
kuin Shwartz oppi puhumaan, hän hyräili 
uskonnollisissa seremonioissa kuulemiaan 
hymnejä. 

Shwartz muutti perheineen takaisin Yhdys-
valtoihin kahdeksanvuotiaana. Siellä nuori 
muusikonalku hurahti täydellisesti huilun-
soittoon. Into oli niin kova, että kun hän sai 
teininä orkesterikirjallisuuden kuuluisimmat 
huiluosuudet sisältävän nuottivihon, hän 
vietti kaiket päivät harjoittelemalla niin että 
koulunkäyntikin unohtui. Toisaalta: mitä 
hyötyä on terveystiedosta, jos aikoo muusi-
koksi? Koulu jäi häneltä kesken kolme kertaa, 
kunnes hän haki Philadelphian Curtis Ins-
tituteen, maailman parhaimpiin kuuluvaan 
musiikkikouluun. Ensimmäisellä kerralla ei 
tärpännyt, mutta se ei haitannut. Hän värväsi 
opettajakseen Philadelphian orkesterin yk-
köshuilistin, ja kun paikka koulussa vuoden 
päästä aukesi, hän opiskeli saman tien myös 
säveltäjäksi ja kapellimestariksi. 

Kulunut vuosikymmen on ollut Shwartzin 
ammatillinen läpimurto. Ensin hän toimi 
San Francisco Symphonyn apulaisena ja nuo-
riso-orkesterin johtajana. Vuosina 2013-2016 
hän työskenteli NFM Wrocław Philharmo-
nicia Puolassa, ja viime syksynä hän aloitti 
Duisburgin filharmonikoiden päävierailijana. 
Hän on vieraillut mm. Los Angelesin filhar-
monikoissa, Göteborgin ja Tokion sinfonia-
orkestereissa, Tukholman Kuninkaallisessa 
filharmoniassa ja Pariisin kansallisoopperan 

orkesterissa. Sinfonia Lahdessa Shwartz 
debytoi tänään. 

Shwartzin repertuaari on laaja. Se kattaa 
sinfonia- ja oopperamusiikin tyylikaudet 
klassismista ja romantiikasta lähtien, mutta 
painopiste on nykyajassa, elävien säveltäjien 
musiikissa ja taiteiden välisiä yhteyksiä esit-
tävissä konserteissa. Hänen Age of Anxiety 
-projektinsa kietoo kuvataiteilija Alexander 
Polzinin ja runoilija W.H Audenin teok-
set yhteen 1900-luvun alun sävellysten ja 
poliittiseen historian kanssa. Hän on myös 
taiteilija Anne Pattersonin ja säveltäjä-DJ 
Mason Batesin kanssa vuonna 2008 peruste-
tun Mercury Soul -projektin kapellimestari. 
Lisäksi Shwartz on levyttänyt tanskalai-
sen Poul Rudersin ja ruotsalaisen Albert 
Schnelzerin teoksia, joten ei ole liioiteltua 
puhua Shwartzista syvällisesti nykymusiikkiin 
vihkiytyneenä kapellimestarina. 

Jaani Länsiö



Paavali Jumppanen
Kun Paavali Jumppanen (s. 1974) soittaa, 
jää sattumalle harvoin sijaa. Se ei tarkoita, 
etteikö musiikki imisi hänetkin flow’hun; 
milloin hurmokselliseen, milloin syvälliseen 
tilaan, jossa intuitio ottaa ohjat lokeroivalta 
järjeltä täydellisen keskittyneisyyden vallassa. 
Sellaiseen pääsee vain tuntemalla itsensä ja 
tekemänsä asiat niin hyvin kuin mahdollista.

Asiantuntijuus ei Jumppaselle tarkoita, että 
hän lukitsisi tulkintansa lopullisesti. Päin 
vastoin, asian tunteminen antaa hänen tyy-
lilliselle vaistolleen vapauden tutkia musiikin 
syvintä olemusta avoimesti. Hän onkin 
verrannut muusikon työtä kielenkääntäjän 
ammattiin; sanojen suoran vastineen lisäksi 
on tiedettävä niiden asiayhteydet ja syvem-
mät merkitykset. 

Jumppasella on tapana tutustua jokaiseen 
teokseen viimeistä piirtoa myöden jopa 
vuosien ajan ennen esittämistä – muutenkin 
kuin partituureja opiskelemalla. Esimerkiksi 
lukuvuoden 2011–2012 hän vietti vierailija-
tutkijana Harvardissa syventymällä erityisesti 
wieniläisklassismin aikaan. Etenkin sen 
jälkeen Ludwig van Beethovenin musiikki 
on ollut Jumppasen ominta alaa, ja tänäkin 
vuonna hän soittaa Beethovenin tuotan-
toa kymmenissä konserteissa sekä soolona, 
kamari kokoonpanoissa että konserttosolis-
tina.

“Beethovenilla on kolme täysin originellia 
ja jäljittelemätöntä konserttoa: viulukon-
sertto sekä viides ja neljäs pianokonsertto”, 
Jumppanen sanoo. Hän on viidennen ohella 
esittänyt kaikista eniten neljättä, ja pitääkin 
näitä kahta itselleen läheisimpänä. “Neljäs 
on introvertti, mutta samalla todella virtu-
oosinen ja valoisa teos, tunnelmaltaan täysin 
erilainen kuin viides”, Jumppanen kuvailee.  

Hän arvelee, että konserttoa säveltäessään 
Beethoven on miettinyt myyttistä tarinaa 
mestarimuusikko Orfeuksesta. Se oli Beetho-
venin aikaan pinnalla Gluckin samannimisen 
hittioopperan vuoksi. “En tiedä, mikä on 
totuus, mutta jonkinlainen tarina konsertossa 
täytyy olla taustalla. Etenkin toinen osa on 
todella kerronnallinen”, Jumppanen sanoo. 
Beethoven sävelsi ensimmäiseen osaan kaksi 
vaihtoehtoista soolokadenssia. Jumppanen 
soittaa niistä harvemmin kuullun, lyhyem-
män version, johon hän ihastui jo nuorena 
Emil Gilelsin levyiltä.

Sinfonia Lahdessa Jumppanen on vieraillut 
useasti. Beethovenia hän soitti täällä vii-
meksi vuonna 2014 esittäessään kaikki viisi 
pianokonserttoa kahden illan aikana Jaakko 
Kuusiston johdolla. 
Seuraa Paavalin blogia osoitteessa  
paavalijumppanen.com

Jaani Länsiö

http://paavalijumppanen.com/


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 maa-
ilmalla 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

Ke 4.3. klo 19 Verkatehdas, Hämeenlinna 
To 5.3. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI

Anja Bihlmaier, kapellimestari 
Kersten McCall, huilu

Lili Boulanger: D’un soir triste 
Lili Boulanger: D’un Matin De Printemps 
Wolfgang Amadeus Mozart: Huilukonsertto 
nro 1 G-duuri 
Antonín Dvořák: Sinfonia nro 8

Syksyllä 2020 orkesterin päävierailijana aloit-
tava Anja Bihlmaier tuo kevään konserttiin 
ranskalaisen impressionistin, nuorena kuolleen 
Lili Boulangerin vaikuttavan kaksoisteoksen 
sekä Antonín Dvořákin böömiläistä kan-
salliskiihkoa ja luontonäkymiä pulppuavan 
sinfonian. 

Konsertti-ilta jatkuu Sibeliustalossa …

To 5.3. n. klo 21 Sibeliustalo
ENCORE-KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI

Rimma Kozlova, viulu 
Lotta Nykäsenoja, viulu 
Oleg Larionov, alttoviulu 
Sanna Palas-Lassila, sello 
Timo Ahtinen, kontrabasso

Vuoden 2016-2017 Uuno Klami lasten ja 
nuorten sävellyskilpailun finalisteja: 
Maxim Larionov: Jousikvartetto nro 1 
Niilo Korsulainen: Adagio ja fuga jousi- 
kvintetolle fis-molli op. 18

Encoren kesto n. 30 min, vapaa pääsy

KEVÄTAAMUSTA



TULE KONSERTTIIN

Ti 10.3. klo 18 Sibeliustalo
AMMUU!  
-KOKO PERHEEN KONSERTTI

Sinfonia Lahti 
Mikk Murdvee, kapellimestari 
Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu!

Kun suomalaisen lastenmusiikin lippulaiva 
Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu! yhdistää 
voimansa sinfoniaorkesterin kanssa, tarjolla on 
monitasoinen konserttielämys koko perheelle. 
Lastenmusiikkia tuorein, svengaavin sovi-
tuksin mm. Traktorilla ajelen, Sateen tanssi, 
Onkilaulu, Viisi varista, Pienen pieni veturi ja 
Menninkäisen tuutulaulu. Kuultavaa entisille 
ja nykyisille lapsille.

VENÄLÄISET ROMANTIKOT

To 19.3. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI

József Hárs, kapellimestari 
Sergei Nakariakov, trumpetti
Magnus Lindberg: Expo 
Pjotr Tšaikovski: Rokokoo-muunnelmat                                                                                                                     
Jean-Baptiste Arban: Venetsian karnevaali 
Igor Stravinsky: Pulcinella-sarja

Klo 18 Johdatus konserttiin /  
Minna Lindgren
Venäläiset romantikot aikamatkalla 
1700-luvun Etelä-Euroopassa? Kyllä vain. 
Tämän hetken parhaisiin trumpetisteihin 
kuuluva Sergei Nakariakov esittää 
bravuuriteoksensa, Pjotr Tšaikovskin 

AMMUU, AMMUU!

Konsertin kesto 45 min.
Liput: 15 € aik. ja eläk. / 8 € lapset, opiskelijat 
ja työttömät

muunnelmat Rokokoo-teemasta, joka tekee 
kerralla selväksi säveltäjän ihailevan suhteen 
menneen maailmaan tyyliin.



INTERNATIONAL  
DUO COMPETITION  

FOR SINGERS  
AND PIANISTS

25.–28.3.2020 • JÄRVENPÄÄ-TALO

Sibelius Singing



HYÖDYLLISTÄ TIETOA

Lippu.fi TRIO
Aleksanterinkatu 18 A, Lahti (katutaso)
Avoinna ma-pe klo 9-18, la klo 10-16
puh. 0600 900 900 (2 €/min+pvm)

Lippupisteen myyntipisteet ja 
valtakunnallinen myyntipalvelu
puh. 0600 900 900 (2 €/min+pvm)
ma-la klo 9-21 ja su klo 10-18

Liput netistä www.lippu.fi

R-kioskit
R-Kioskeista voi ostaa lippuja tapahtuman 
nimen perusteella sekä noutaa ennakkoon 
varatut liput.

Sibeliustalon lipunmyynti
Avoinna konserttipäivinä tuntia ennen 
tilaisuutta ohjelman alkuun asti. 
Huomioithan, ettei Sibeliustalolla ei ole 
päivittäistä lipunmyyntiä.

Sinfonia Lahden ryhmämyynti
puh. 0600 413 145 (2€/min+pvm)
Avoinna ma-la klo 9-19
sinfonialahti@lippu.fi

Yhteydet Sibeliustalolle
Linja 17 (D1)
Kauppatori – Sibeliustalo – Ruoriniemi
Ruoriniemi – Sibeliustalo – Kauppatori
http://www.lsl.fi/reitit-ja-aikataulut/
https://lahti.digitransit.fi/

Bussiyhteydet Hki–Lahti–Hki
www.matkahuolto.fi
Junayhteydet Hki–Lahti–Hki
www.vr.fi

Sibeliustalossa kuuluu
Arvoisa konserttivieras tarkistattehan, 
että matkapuhelimenne on suljettu. 
Sibeliustalossa on erittäin hyvä ja herkkä 
akustiikka, siksi musiikki soi siellä niin hyvin. 
Valitettavasti herkässä salissa kuuluvat myös 
kaikki äänet yleisöstä moninkertaisesti, ja 
pyydämmekin ystävällisesti, että vältätte 
hälyääniä.

Valokuvaaminen
Voitte ottaa valokuvia ennen konserttia 
ja konsertin jälkeen aplodien aikana. Sen 
sijaan konsertin aikana äänittäminen, 
valokuvaaminen ja videointi ovat kiellettyä.

Lapset
5-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ovat 
tervetulleita kaikkiin Sinfonia Lahden 
täysmittaisiin konsertteihin. Lisäksi 
orkesteri tarjoaa muutaman kerran vuodessa 
lastenkonsertteja ja muita tapahtumia, 
joihin myös alle 5-vuotiaat lapset voivat 
osallistua. Jokaisella konserttiin tulijalla pitää 
olla turvallisuusmääräyksistä johtuen oma 
paikkalippu salissa.

Ravintolatarjoilut
Sibeliustalon ravintolat/Restel Oy
Puh. 020 762 4864 (ma–pe klo 9–15)
tai tilaa väliaikatarjoilu netistä
www.sibeliustalo.fi/tapahtumat/ 
valiaikatarjoilut

Aplodit orkesterille ry 
Sinfonia Lahden ystäväyhdistyksen
infopiste ja levymyynti ovat konserttien 
yhteydessä Metsähallissa.
Lisätiedot: Puheenjohtaja Ulla Weijo
Puh. 050 526 5804, ulweijo@gmail.com
Levymyynti: Tarja Kaplas 
puh. 044 523 4120, kaplas.tarja@gmail.com



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.


