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Dalia Stasevska, kapellimestari
Juhani Lagerspetz, piano

Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 2 B-duuri op. 19 29 min
Allegro con brio
Adagio
Rondo – Molto allegro

– Väliaika –

Andrew Norman: Try 15 min
Allegro
Adagio
Rondo (Allegro)

Uuno Klami: Kalevala-sarja op. 23 30 min
Maan luominen
Kevään oras
Terhenniemi
Kehtolaulu Lemminkäiselle 
Sammon taonta

Sinfonisesti yhdessä:

Konsertti nähtävillä ilmaiseksi verkossa 
osoitteessa www.classiclive.com



Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 2

Ludwig van Beethovenin (1770–1827) 
toinen pianokonsertto kuuluu hänen var-
haisimpiin orkesterisävellyksiinsä. Teoksen 
ensimmäiset luonnokset ovat vuodelta 1785, 
jolloin säveltäjä oli vasta 15-vuotias. Syn-
tyhistoria oli pitkä ja mutkikas: konsertto 
tuli kantaesityskuntoon 1795 ja viimeisiä 
korjauksia Beethoven teki vielä 1798.

Kantaesitys oli Wienin Burgtheaterissa 
29.3.1795 säveltäjän toimiessa sekä solistina 
että kapellimestarina. Beethoven sai teoksen 
valmiiksi vain kaksi päivää ennen kantaesi-
tystä; vakavat vatsavaivat olivat viivyttäneet 
työtä. Kopistit kirjoittivat kynät sauhuten 
orkesteriääniä avustajien tuodessa parti-
tuuria sivu kerrallaan Beethovenin työhuo-
neesta. Tyypillistä kyllä, Beethoven kirjoitti 
soolo-osuuden paperille vasta kuusi vuotta 
myöhemmin. Ilmeisesti hänen tarkoituk-
senaan oli rajata konsertto vain omaan 
käyttöönsä. 

Leipzigilainen kustantaja Hoffmeister osti 
teoksen 1801 puolella hinnasta, joka normaa-
listi maksettiin uudesta sonaatista. Beethoven 
ei viitsinyt ryhtyä tinkimään, koska ei pitänyt 
varhaisteostaan parhaimpiinsa kuuluvana. 
Teos sai numeron 2, koska sävellysajankoh-
daltaan myöhäisempi ensimmäinen konsertto 
oli julkaistu aikaisemmin. 

Toinen pianokonsertto osoittaa nuoruuden-
työn leimastaan huolimatta esimerkillistä 
klassisen muodon hallintaa. Mozartmainen 
rakenne, soitinnus ja yleistyyli eivät täysin 
peitä välähdyksittäin esiin pyrkivää kyp-
sempää Beethovenia. Erityisesti tämä on 
kuultavissa rohkeissa harmonisissa käänteissä. 
Soolo-osuus on voimaa uhkuva ja briljantti 
kuvastaen Beethovenin omaa pianotyyliä.

Ensimmäinen osa sisältää normaalin kaksoi-
sesittelyn, jossa runsautta pursuava tee-
ma-aineisto esitellään järjestyksessä orkesteri 
– solisti. Kehittelyä seuraa asiaankuuluva 
kertausjakso. Tematiikka on jo beethove-
niaanisen komeaa, mutta käsittelytapa on 
vielä velkaa suurille esikuville, Haydnille ja 
Mozartille. 

Hidas osa tekee vapaan fantasianomaisen 
vaikutuksen, joskin pohjalla häämöttävä 
perusmuoto muistuttaa teemaa ja muunnel-
mia. Huomio kiinnittyy osan lopun resitatii-
vimaiseen soolojaksoon. Finaalin Beethoven 
kirjoitti peräti kahdesti uudelleen. Sonaatti-
rondon kaavaa noudattava osa sisältää vielä 
yhden yllätyksen: orkesteri keskeyttää solistin 
mietteliään soolon kärsimättömään tyyliin 
juuri ennen loppua.

Pekka Miettinen



Andrew Norman: Try

Yhdysvaltalaissäveltäjä Andrew Norman 
(s. 1987) opiskeli sävellystä University of 
Southern Californiassa ja Yalessa. Hänen 
pääinstrumenttinsa ovat piano ja alttoviulu. 
Normanin sävellykset ovat usein saaneet 
innoituksensa arkkitehtuurista. Merkittäviä 
teoksia ovat Gran Turismo kahdeksalle viu-
lulle (2004), The Companion Guide to Rome 
(2010) jousitriolle, sinfonia Play (2013), 
fantasia pianolle ja orkesterille Split (2015) 
sekä ooppera A Trip to the Moon. 

Edellä mainittu jousitrio oli ehdolla Pulitzer 
–palkinnon saajaksi 2012. Play –sinfonian 
levytys nimettiin yhdeksi vuoden 2015 
parhaista klassisen musiikin taltioinneista ja 
pääsi ehdolle myös Grammy –palkinnon saa-
jaksi 2016. Sinfonia voitti 2017 Grawemeyer 
–palkinnon ja sai kriitikko Will Robinilta ar-
vion, jonka mukaan se on paras 2000-luvulla 
sävelletty orkesteriteos – ainakin toistaiseksi.

Norman esiintyy mielellään sukupuolten ta-
sa-arvon puolestapuhujana sävellystilauksiin 
ja palkintoihin liittyen. Eräässä haastattelussa 

Grawemeyer –palkinnon jälkeen Norman 
otti kantaa Suomessakin parhaillaan kiivaana 
vellovaan keskusteluun: ”On hienoa saada 
lisää sävellystilauksia… mutta asiaan liittyy 
myös ongelmia. Tämä palkinto on annettu 
vain kolmelle naiselle 30 vuoden aikana, ja se 
harmittaa minua.” 

Try 15 soittajalle edustaa Normanin yri-
tys-erehdys –sävellysmetodia ja hänen 
asennettaan  parantumattomana teostensa 
uudelleenmuokkaajana. Hän kirjoittaa: ”Try 
muistuttaa minua itseäni. Se on sekava ja 
katkonainen, eikä mikään onnistu ensiyrit-
tämällä. Try tekee samat asiat uudelleen ja 
uudelleen ja kokeilee niitä mahdollisimman 
monella eri tavalla. Teos kiertää kehää etsies-
sään kiintopistettä, jonka avulla voisi päästä 
eteenpäin. Vihdoin ja viimein, kymmenen 
minuutin ankaran haeskelun jälkeen löytyy 
tarpeeksi kelvollinen, joskin muusta ym-
päristöstä poikkeava pieni materiaalihiuk-
kanen. Sitä sitten toistellaan ja hiotaan ja 
puleerataan, kunnes se vihdoin saa lopullisen 
muotonsa.”   

Pekka Miettinen



Uuno Klami: Kalevala-sarja
Suomen 1900-luvun musiikkia on hallinnut tyy-
lihistoriallinen hengitysliike kansallisen traditio-
nalismin ja kansainvälisen modernismin välillä. 
Kansallisia arvoja korostaneet säilytyspyrkimyk-
set ja kansainvälisiä impulsseja etsivät uudistus-
pyrkimykset ovat vaihdelleet tietyin väliajoin.

1920-luku oli Suomen musiikissa ensimmäi-
nen modernismin kukoistuskausi. Seuraavalla 
vuosikymmenellä ikkunat Eurooppaan sulkeu-
tuivat. Kansallinen aines tuli musiikissa ja myös 
muissa taiteissa uudelleen etualalle. Modernia 
tyyliä edustavat sävellykset kohtasivat penseän 
vastaanoton 1930-luvulla. 

Ensimmäisen modernistipolven säveltäjistä 
suurin osa siirtyi takaisin perinteisemmille urille, 
kyseessä oli paluu traditioon. Takkiaan käänsivät 
mm. Aarre Merikanto ja Väinö Raitio. Uuno 
Klami (1900 – 1961) muodosti harvinaisen 
poikkeuksen. Hänen musiikissaan Pariisin –
opintomatkalta 1920-luvulta hankitut Ravel- ja 
Stravinsky -vaikutteet olivat edelleen tuntuvilla.

Kalevala-sarjan sävellystyön alkusysäys tuli 
Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestari 
Robert Kajanukselta. Hän oli pannut merkille 
Klamin sävellystekniset taidot ja virtuoosisen 
orkesterinkäytön aikaisempien teosten perus-
teella ja kehotti Klamia lähestymään Kalevalaa 
kokonaan uudesta näkökulmasta. Klami itse 
totesi suomalaisen musiikin kärsineen raskas-
mielisyydestä ja syvästä alakulosta ja tuottaneen 
enimmäkseen harmaata ja mielenkiinnotonta 
musiikkia kansallisia aiheita käsitellessään. Kla-
min onnistuikin tuoda suomalaiseen Kalevala-ai-
heiseen musiikkiin uusi, raikas ja modernimpi 
ote, joka rytmikkyydessään, värikkyydessään ja 
dissonoivuudessaankin poikkesi merkittävästi 
ajan kansallisromanttisesta valtavirrasta.

Kalevala-sarjan ensimmäinen, neliosainen 
versio sai kantaesityksensä 1933 ja lopullinen 
viisiosainen sarja 1943. Kymmenen vuoden 

kypsyttely johtui pitkälti teoksen kokonaismuo-
toon liittyneistä ongelmista. Musiikin tutkija, 
filosofian tohtori Helena Tyrväinen on kuvannut 
teoksen sisältöä seuraavasti: ”Kylmä kosminen 
näky Maan synty huipentuu alkutyhjyydestä 
planeetan loistavaksi syntyjuhlaksi, siihen 
saumattomasti liittyvä Kevään oras on hellä 
luonnonkuva. Scherzo Terhenniemi vuodelta 
1943 väreilee luonnonäänten yltäkylläisyyttä ja 
aurinkoisen kesäpäivän onnea. Yksikään Klamin 
osista ei kuvaa Kalevalan henkilöitä; eleettömän 
surumielinen neljäs osakaan ei ole nimeltään 
”Lemminkäisen äiti” vaan Kehtolaulu Lemmin-
käiselle. Vasta viimeisessä osassa Sammon taonta 
Klami käyttää suomalaisia runolauluaiheita luo-
den niistä kansallisen rakennustyön kuvan.” Erik 
Tawaststjernan mukaan viidestä osasta kuvastuu 
”erään hengen hahmottuminen metafyysisestä 
alkuhämärästä aktiiviseen toimintaan” 

Klamin henkilökuva on säilynyt jokseenkin 
arvoituksellisena. Hänen lapsuutensa tiedet-
tiin olleen vaikea. Teini-ikäisenä vanhempansa 
menettänyt Klami tunnettiin sulkeutuneena 
luonteena ja hänen harvapuheisuutensa kohosi 
suorastaan legendaksi musiikkiväen keskuudessa. 
Klamin ekstrovertissa musiikissa näistä luonteen-
piirteistä ei tosin näy jälkeäkään. 

Klami saavutti 1920 - 1930 -lukujen suoma-
laisista modernisteista näkyvimmän aseman ja 
laajimman yleisönsuosion. Hänen musiikkinsa 
ei juurikaan kohdannut torjuntaa yleisön eikä 
kriitikoiden taholta. Klami toimi lähes koko 
elämänsä vapaana säveltäjänä ja sivutoimisena 
kriitikkona Helsingin Sanomissa. Klamille 
myönnettiin 1938 valtion säveltäjäeläke ja 
hänestä tuli 1959 Suomen Akatemian jäsen Yrjö 
Kilpisen jälkeen toisena musiikkialan edustajana. 
Klami kuoli yllättäen sydänkohtaukseen 1961 
kesäkodissaan Virolahdella.

Pekka Miettinen



Dalia Stasevska
Dalia Stasevska (s. 1984) on viimeisten 
vuosien aikana noussut puhutuimpien suo-
malaiskapellimestarien joukkoon. Hän aloitti 
muusikonuransa ensin viulistina, ja soitti 
usein mm. Tampere filharmonian riveissä. 
Sibelius-Akatemiassa hän opiskeli alttoviulua 
ennen kuin päätti vaihtaa todellisen kutsu-
muksensa pariin. Valmistuttuaan kapellimes-
tariksi vuonna 2012 ja johdettuaan monia 
suomalaisorkestereita, hän laajensi reviiriään 
myös Pohjoismaiden suuriin sinfoniaorkeste-
rerihin, kuten Oslon ja Tukholman filharmo-
nikoihin, Göteborgin sinfoniaorkesteriin sekä 
Ruotsin radion sinfoniaorkesteriin. Uusin-
takutsut ovat seuranneet häntä kaikkialle, ja 
Stasevska onkin hyvin tuttu näky pohjois-
maisten orkestereiden edessä. 

 Stasevskan toimintasäde on tätä nykyä koko 
maailma. Britteinsaarilla tekemänsä, onnistu-
neet vierailut BBC Symphony Orchestrassa 
ja BBC Walesissa johtivat hänen pikaiseen 
nimitykseensä BBC:n sinfoniaorkesterin 
päävierailijaksi. Tässä ominaisuudessa hän 
johti maailman suurimman klassisen musii-
kin festivaalin BBC Promsin avajaiskonsertin 
tämän vuoden elokuussa.

Tämän kauden kohokohtia ovat myös 
vierailut Detroitin ja Dallasin sinfoniaorkes-
tereissa, Ottawan National Arts Centressä, 
Liverpoolin kuninkaallisessa filharmonisessa 
orkesterissa, Hallén orkesterissa, Lausannen 
kamariorkesterissa sekä Luzernin ja Barcelo-
nan sinfoniaorkestereissa. Lisäksi hän esiintyy 
Australiassa johtamalla Melbournen ja Län-
si-Australian sinfoniaorkestereita.  Intohimoi-
sena oopperakapellimestarina Dalia Stasevska 
palaa Norske Operaan johtamaan Madame 
Butterflyn. Sinfonia Lahtea Stasevska on 
johtanut aiemmin vuosina 2015 ja 2016. 

Jaani Länsiö



Juhani Lagerspetz 
Musiikki, ei vain pianomusiikki, on vetänyt 
Juhani Lagerspetziä (s. 1959) puoleensa 
jo pikkupojasta alkaen. Perheessä ei edes 
ollut pianoa, vaan sinfoniat ja sonaatit piti 
kuunnella levyiltä. Pianomusiikkiin hän 
pääsi käsiksi ensin mummunsa kautta, ja 
kuusivuotiaana hän aloitti pianotunnit Turun 
konservatoriossa. Myöhemmin Lagerspetz 
opiskeli Leningradissa, ja Sibelius-Akate-
miassa häntä opetti Eero Heinonen. Nykyään 
hän vie oppejaan eteenpäin koulimalla 
nuorta sukupolvea Sibelius-Akatemian leh-
torina. Pianomusiikin professorina hän toimi 
vuosina 2009-2014. 

Lagerspertz on jo pitkään kuulunut suo-
malaisen musiikkielämän peruskallioihin. 
Esimerkiksi Naantalin musiikkijuhlilla 
ja Kuhmon kamarimusiikissa Lagerspetz 
ahkeroi vuosittain niin monessa konsertissa, 
etteivät sormet riitä laskemaan. Ulkomailla-
kin hän kuuluu festivaalien vakiovieraisiin. 
Orkesterisolistina ja omia sooloiltoja hän 
on soittanut neljällä mantereella. Levytyksiä 
löytyy kymmeniä. 
 
Sinfonia Lahden solistina Lagerspetz soitti 
ensi kerran jo vuonna 1978, kaksi vuotta 
voittamansa kansallisen Maj Lind -piano-
kilpailun jälkeen. Tuohon aikaan hän esitti 
useimmiten Rahmaninovin toista ja Beet-
hovenin viidettä konserttoa, mutta Lahdessa 
hän debytoi Beethovenin toisella konsertolla 
– siihen aikaan pieni orkesteri sopi parhaiten 
klassisiin teoksiin. Lagerspetz sanoo, että se 
on Beethovenin konsertoista väheksytyin: 
“Ehkä se ei ole ulospäin niin näyttävä kuin 
ykkönen tai niin dramaattinen kuin kolmas. 
Sen pianismi on säästeliäämpää. Orkesterin-
kin kokoonpano on klassisempi kuin muissa. 
Siksi konsertolla ei ole myöskään samanlaista 

historiallista painolastia. Siitä ei ole legendaa-
risia tulkintoja ja levytyksiä, joihin verrata 
omaa tulkintaansa.”

Kun Sinfonia Lahti pyysi Lagerspetziä 
solistiksi tänä syksynä, hän sai valita minkä 
tahansa Beethovenin kolmesta ensimmäisestä 
konsertosta. “Tiesin heti, että haluan soittaa 
juuri toisen konserton. Siinä on vastakoh-
tia ja dramatiikkaa, ja vaikka se ei ole yhtä 
näyttävä kuin muut, se on hyvin vaativa ja 
loistelias. Ja sen hidas osa on yksi kauneim-
mista adagioista. Se on syvällinen. Siinä aika 
tuntuu pysähtyvän. Finaali on hyvin beetho-
venilainen, sellainen hauska renkutus.”

Ensimmäisen osan lopun soolokadenssina 
Lagerspetz soittaa Beethovenin oman ver-
sion, jonka säveltäjä kirjoitti ylös 10 vuotta 
konserton valmistumisen jälkeen. “Se ei ole 
ihan tyylinmukainen, koska se on kirjoitettu 
samaan aikaan kuin viides konsertto. Se on 
hieno lisä teokseen, niin omanlaistaan mu-
siikkia konserton keskellä”, Lagerspetz sanoo.

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

To 28.11. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI

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

Johannes Brahms: Traaginen alkusoitto
Nino Rota: Divertimento Concertante, 
kontrabassolle ja orkesterille
Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 5

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

Atso Almilan neljä kapellimestariopiskelijaa 
James Sherlock, Tarmo Peltokoski, I-Han 
Fu ja Sebastian Finca esittäytyvät ohjel-
malla, joka saa ihmismielen tukevimmatkin 
perustukset värähtelemään. Sibelius-Akate-
miassa opiskeleva kontrabasisti Kaapo Kangas 
saapuu solistiksi ja Nino Rotan Divertimento 
Concertante viihdyttää kaikilla soolokonser-
ton hyveillä näyttävistä yksilösuorituksista 
solistin ja orkesterin sopuisaan väittelyyn.  

KAPULUOKKALAISTEN VUORO



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 21.11. 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



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.



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/Kanresta Oy
Puh. 040 861 7540 (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

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.


