To 31.10.2019 klo 19 Sibeliustalo

BEETHOVEN JA KOROBEINIKOV
Andris Poga, kapellimestari
Andrei Korobeinikov, piano
Armas Järnefelt: Berceuse

3 min

Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 1 op. 15 C-duuri
Allegro con brio
Largo
Rondo (Allegro scherzando)

39 min

– Väliaika 20 min –
Johannes Brahms: Sinfonia nro 1 op. 68 c-molli
Un poco sostenuto – Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Finale: Adagio – Allegro non troppo ma con brio

45 min

Klo 18 Johdatus konserttiin / Minna Lindgren (Puusepän Verstas)

Konsertti nähtävillä ilmaiseksi verkossa
osoitteessa www.classiclive.com

Armas Järnefelt: Berceuse
Mittavan uran kapellimestarina tehneen
Armas Järnefeltin (1869 – 1958) sävellystuotantoon kuuluu sekä pienimuotoisia kappaleita että suuria orkesteriteoksia. Perusteellisen musiikkikoulutuksen saanut Järnefelt
opiskeli mm. Helsingissä Ferruccio Busonin
ja Pariisissa Jules Massenet’n johdolla. Jean
Sibeliuksen tavoin hän oli aloitellut lakitieteen opintoja Helsingin yliopistossa, kunnes
muusikonura vei voiton. Säveltäjien elämänkaaret sivusivat toisiaan muutenkin tiiviisti.
Yhteisiin opettajiin kuului esimerkiksi Albert
Becker Berliinissä. Vielä kiinteämmän sidoksen herrojen välille muodosti Järnefeltin sisar
Aino, josta 1892 tuli Sibeliuksen puoliso.
Järnefeltin keskittyi uransa alkuvaiheen
jälkeen lähinnä kapellimestarin työhön
erityisalueenaan ooppera. Kuninkaallisen
oopperan hovikapellimestarina Tukholmassa
hän toimi 1905 – 1932 saaden Ruotsin
kansalaisuuden 1909. Säveltäminen sai jäädä,
ja syynä oli Sibeliuksen titaanihahmo. ”Kun
hän tuli omintakeisuuksineen, mykistyttiin
ja sitten vaiettiin. En ollut ainoa, myös muut
valittivat, ettei millään kehdannut säveltää
tuolloin vallalla ollutta tavallista romanttista
musiikkia”, Järnefelt muisteli vanhoilla päivillään Ruotsin radion haastattelussa.
Järnefeltin tunnetuimpia lyhyitä yksittäiskappaleita ovat Preludi (1900) ja Berceuse
(Kehtolaulu, 1904). Jälkimmäisen Järnefelt
sävelsi pienelle orkesterille ja teki sen jälkeen
sovitukset pianolle ja viululle sekä erikseen
pianolle. Merkittävimpiä laajamuotoisia
sävellyksiä ovat Sinfoninen fantasia (1895)
ja sinfoninen runoelma Korsholma (1894),
jossa on vaikutteita sekä Richard Wagnerin

tuotannosta että suomalaisesta kansallisromantiikasta.
Berceusen taustalla oli yksityinen tunnepohja. Järnefelt oli ottamassa avioeroa
puolisostaan laulajatar Maikki Järnefeltistä
(1871 – 1929) tämän ”ynseyden ja häijyyden” vuoksi. Vaimo oli ”luopunut ja karannut” miehestään ulkomaille ja kertonut
rakastavansa Selim Palmgrenia, jonka kanssa
sittemmin avioitui. Berceusen synnystä
säveltäjä kertoo: ”… olimme eropuuhissa,
ja 6-7–vuotias tyttäremme Eeva oli minun
hoivissani. Panin hänet illalla vuoteeseen ja
istuin sitten surumielisenä nukkuvaa lasta
katsellen. Silloin rupesi ikään kuin taivaasta
kuulumaan ”Berceuse” – ja samana yönä
sävelsin sen aivan valmiiksi.”
Armas Järnefeltin syntymästä tuli elokuussa
2019 kuluneeksi 150 vuotta.
Pekka Miettinen

Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 1
Ludwig van Beethoven (1770–1827) suoritti
virallisen debyyttinsä Wienin Hofburgtheaterissa huhtikuussa 1800. Ohjelmassa
oli septetto op. 20, ensimmäinen sinfonia,
pianokonsertto nro 1 sekä Mozartia ja
Haydnia. Kyseinen konsertti ei kuitenkaan
ollut Beethovenin ensiesiintyminen Wienissä
eikä 1798–1800 sävelletty C-duuri-pianokonserttokaan ollut hänen ensimmäisensä
tämän lajityypin parissa. Beethoven oli
ennättänyt saavuttaa mainetta esiintymällä
lukuisissa yksityisissä ja julkisissa tilaisuuksissa, ja pianokonserttoja hänen tuotantoonsa
oli ehtinyt kertyä jo kaksi ennen virallista
pianokonsertto nro 1:stä. Teini-ikäisenä
Beethoven oli säveltänyt Es-duuri-konserton,
jonka orkesteriosuudet ovat kateissa. B-duuri-konsertto vuosilta 1789–90 sai numeron 2
ilmestyttyään painosta vasta C-duuri-konserton jälkeen.
Ensimmäinen pianokonsertto on maalattu
hieman leveämmällä pensselillä kuin B-duuri-konsertto. Beethoven on lisännyt orkesteriin klarinetit, trumpetit ja patarummut. On
uumoiltu Beethovenin saaneen inspiraatiota
Mozartin C-duuri-konsertosta (KV 503),
jonka mittasuhteet ja suurisuuntainen muodonta tarjosivat selkeän esikuvan. Pianon
sisääntulo tapahtuu yllättäen aiheella, jota
ei ole esitelty laajassa orkesterijohdannossa.
Tämäkin on mozartmainen piirre, vaikka
Beethoven ei koskaan palaa pianon aloitusaiheeseen esikuvansa tavoin.
Jostakin syystä Beethoven ei pitänyt kovin
suuressa arvossa kumpaakaan kahdesta ensimmäisestä julkaistusta pianokonsertostaan,
kuten hänen kirjeenvaihdostaan ilmenee.

Hän kuitenkin palasi omaan C-duuri-konserttoonsa vielä niinkin myöhään kuin 1809,
jolloin hän sävelsi sen ensimmäiseen osaan
kolme vaihtoehtoista kadenssia. Paheneva
kuuroutuminen oli pakottanut hänet luopumaan julkisista esiintymisistä pianistina, ja
hän halusi antaa omilla kadensseillaan selkeät
suuntaviivat konserton tuleville esittäjille.
Mestarillisena ex tempore -soittajana hän oli
aiemmissa esityksissä hoitanut asian improvisoimalla.
Konsertto alkaa hiljaisesti. Beethoven oli havainnut tämän tehokkaaksi keinoksi vangita
yleisön mielenkiinto. Pian päästään kuitenkin
täyteen ääneen, ja lisäväriä osaan tuo sivuteeman alun harvinaisen kaukainen sävellaji, Esduuri. Hidas osa on laajempi kuin yhdessäkään toisessa Beethovenin konsertossa. Osan
loppu sisältää klarinetin ja pianon herkän
dialogin. Eloisa ja humoristinen Rondo on
täynnä rytmisiä ja tonaalisia yllätyksiä.
Pekka Miettinen

Johannes Brahms: Sinfonia nro 1
Johannes Brahmsin (1833–1897) ensimmäiset
orkesteriteokset, pianokonsertto d-molli sekä
kaksi serenadia, syntyivät 1850-luvun jälkipuoliskolla, jolloin säveltäjä sai myös ensimmäiset kokemuksensa orkesterityöskentelystä
johtaessaan muutaman vuoden ajan Detmoldin pienehköä hoviorkesteria. Vaikka Brahms
pitkän uransa aikana kirjoittikin suhteellisen
vähän orkesterimusiikkia, on siitä silti tullut
hänen tunnetuinta tuotantoaan. Sinfonikkona
Brahms ei ollut kehittyvä etsijä tai kokeilija,
vaan heti esikoissinfoniasta lähtien hän oli
valmis mestari. Hänen neljä sinfoniaansa ovat
vahvasti yksilöllisiä, joten niistä on vaikea
löytää tyylin ja ilmaisun syventymistä ja
kypsymistä.
Neljästä sinfoniasta ensimmäisellä on poikkeuksellisen laaja syntyhistoria. Sen vanhimmat
luonnokset ovat peräisin jo vuodelta 1854,
mutta ne päätyivät tiettävästi d-molli-pianokonserton materiaaliksi. Ensimmäinen osa
oli valmis noin kymmenen vuotta myöhemmin, mutta vasta 1874–76 , saatuaan ensin
valmiiksi Haydn-muunnelmansa, Brahms
muokkasi sinfonian likipitäen lopulliseen
muotoonsa. Perusteellinen hiominen ei
mennyt hukkaan, sillä teoksesta tuli kaikkien
aikojen ehkäpä kypsin ja hienoin esikoissinfonia. Kantaesityspaikkakunnaksi Brahms valitsi
hyvästä orkesterista tunnetun Karlsruhen,
jossa sinfonia kuultiin ensikerran vuoden
1876 marraskuussa. Tämän jälkeen säveltäjä
muokkasi ja korjasi vielä teoksen väliosia.
Eri yhteydessä on ihmetelty, mikä mahtoi
saada Brahmsin pidättäytymään niin pitkäksi
ajaksi sinfonian julkaisemisesta. Syiksi on
lueteltu mm. voimakas itsekritiikki, perinteiden painolasti sekä Beethoven, jonka yhdeksää
sinfoniaa Brahms kunnioitti suuresti. Hän
totesikin, ettei sinfonian säveltäminen ollut
leikintekoa Beethovenin jälkeen, ja kuuli
omien sanojensa mukaan aina ”jättiläisen” askeleet takanaan. Erkki Salmenhaaran mielestä
”kukaan sinfonian säveltäjä ei ole Beethovenin jälkeen voinut jättää huomioimatta

sitä esikuvaa, jonka Beethoven loi yhdeksällä
sinfoniallaan. Vielä tänä päivänäkin Beethovenin saavuttama klassisten ja romanttisten
aineksien synteesi – klassisuus syvemmässä,
universaalissa ja epähistoriallisessa mielessä –
on sinfonisen ajattelun tyyleistä ja aikakausista
riippumaton ylittämätön ihanne”. Demoninen ensiosa ja voittoisa finaali jatkavat selvästi
suuren esikuvan perintöä. Esimerkiksi finaalin
teema johdannon jälkeen on sekä melodisesti
että rytmisesti lähellä Beethovenin yhdeksännen finaalin Freude-teemaa. Kun tästä joku
rohkeni huomauttaa Brahmsille, tokaisi säveltäjä häkeltymättä että ”aasikin voi sen kuulla”.
Kapellimestari Hans von Bülowin kerrotaan
luonnehtineen teosta osuvan kunnioittavasti
Beethovenin kymmenenneksi sinfoniaksi.
Pitkä kypsyttely oli omiaan osoittamaan
Brahmsin arvostusta sinfoniamuotoa ja
Beethovenia kohtaan. Kai Maasalon mielestä
Brahms yhdistää Beethovenin viidennen ja yhdeksännen sinfonian kohtalontunnelmat sekä
kuudennen pastoraalirunouden harmoniseksi
kokonaisuudeksi, jota leimaa hänen oma intohimoinen fantasiansa, koruton maskuliinisuutensa ja lämmin sydämellisyytensä. Sinfonian
ilmapiiriä on arvioitu ylevän epämaalliseksi,
joskin traagiseksi ja pateettiseksikin, säveltäjän luonteenpiirteiden mukaisesti. Suuresta
esikuvastaan sinfoniassa muistuttaa vielä mm.
neliosaisen kokonaisuuden muotoratkaisut
sekä soinnillinen ankaruus.
Pitkästä syntyhistoriasta huolimatta teos
on tyylillisesti ja rakenteellisesti varsin ehjä
kokonaisuus. Muodon suhteen finaali lienee
monimutkaisin, sillä pääteeman lisäksi siinä
esiintyy lukuisia melodisia ajatuksia sekä myös
muistumia hitaasta johdannosta. Ristiriitaisesta vastaanotosta huolimatta Brahms
varmasti tunsi sisimmässään tyydytystä sitkeän
työn vaatineen teoksensa johdosta. Hänellä oli
nyt rohkeutta ja voimavaroja käydä heti käsiksi
uuteen sinfoniaan, jonka hän saikin valmiiksi
jo seuraavana kesänä.
Hannu Kivilä

Andris Poga
Andris Poga (s. 1980) on Latvian musiikkikoulutuksen uusimpia ylpeydenaiheita,
nuori kapellimestari, joka kiertää johtamassa
maailman merkittävimpiä orkestereita Mariss
Jansonsin ja Andris Nelsonsin jalanjäljissä.
Trumpettia soittanut Poga ei kuitenkaan
aloittanut aikuiselämäänsä muusikkona, vaan
filosofina. Peräti neljän vuoden hän opiskeli
Latvian yliopistossa Riiassa saaden opiskelunsa vain gradua vaille valmiiksi. Sitten
kapellimestariopinnot Latvian musiikkiakatemiassa ja Wienin musiikin ja esittävän taiteen
yliopistossa tempasivat hänet täydellisesti
mukaansa.
Pogan ura urkeni nopeasti. Vuonna 2007
hänelle myönnettiin Latvian suuri musiikkipalkinto, ja samana vuonna hänet kutsuttiin ensimmäistä kertaa vierailulle Latvian
kansallisorkesteriin. Pian hänet nimitettiin
Riian puhallinorkesterin kapellimestariksi, ja
samoihin aikoihin hän vieraili myös Suomessa perustamansa Konsonanse-orkesterin
kanssa. Pogan ura kääntyi jyrkkään nousuun
vuonna 2010, jolloin hän voitti Jevgeni
Svetlanov -kapellimestarikilpailun Ranskan
Montpellierissä. Vaikka hänelle tarjottiin
voiton kylkiäisenä useita konsertteja eurooppalaisissa pienorkestereissa, hän päätti pyrkiä
huipulle kiertoreittiä – hitaampaa mutta
lopulta palkitsevampaa tietä. Hän haki Paavo
Järven assistentiksi Pariisin orkesteriin, jossa
hän pääsi johtamaan yhtä Euroopan parhaista soittajistoista, oppimaan maineikkaan
kapellimestarin elkeitä lähietäisyydeltä sekä
esittäytymään agenteille johtamalla lasten
ja nuorten konsertteja. Se kannatti. Vuoden
päästä hänet nimitettiin myös Bostonin
sinfoniaorkesterin apulaiseksi.

Kuten niin monelle nuorelle kapellimestarilahjakkuudelle, myös Pogalle näytönpaikat tulivat äkkivaroituksella, pyytämättä
ja yllättäen. Ensin vuonna 2013 hän johti
Pariisin orkesteria Georges Prêtren tilalla,
sitten hän pelasti konsertin Mikko Franckin
peruutettua, ja vuonna 2014 hän paikkasi
kiireellä Lorin Maazelia ja Valeri Gergijeviä
Münchenin filharmonikoiden Kiinan-kiertueella. Viime vuosina Pogaa on kutsuttu mm.
Tokion NHK:n sinfoniaorkesteriin, Kölnin
WDR:n orkesteriin, Sydneyn sinfoniaorkesteriin ja Hampurin NDR:n orkesteriin.
Vuonna 2013 hänet nimitettiin nykyiseen
toimeensa Latvian kansallisen sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina. Vuonna 2021
hän aloittaa Stavangerin sinfoniaorkesterin
ylikapellimestarina.
Jaani Länsiö

Andrei Korobeinikov
Andrei Korobeinikov (s. 1986) on hyvin
poikkeuksellinen muusikko. Ei vain siksi,
että hän on niin taitava pianisti sekä teknisesti että taiteellisesti, vaan koska hänen
muutkin saavutuksensa jo tähän ikään mennessä kuulostavat melko uskomattomilta. Ottaen huomioon kuinka paljon aikaa huippupianistilla kuluu harjoitteluun ja opiskeluun,
Korobeinikov on ehtinyt paljon: esimerkiksi
hän puhuu Venäjän lisäksi sujuvasti italiaa
ja englantia, ja kolmantena vieraana kielenä
keinotekoisesti kehittyä esperanton kieltä.
Tämän lisäksi hän ehti opiskella 12-vuotiaasta lähtien oikeutta Moskovan Eurooppalaisessa laki-instituutissa, josta hän valmistui
ihmisoikeuksiin erikoistuneeksi juristiksi viisi
vuotta myöhemmin. Hän on julkaissut useita
oikeustieteellisiä artikkeleita alan venäläisissä
lehdissä.
Ihmisoikeuskysymykset ja aktivismi olivat
osa hänen arkeaan jo pikkupoikana 90-luvun
taitteessa. Nuori Korobeinikov todisti läheltä
Neuvostoliiton hajoamista sekä politiikan
ja talouden sekasortoa, ja monet hänen
opettajistaan joutuivat hyllytetyiksi poliittisten asenteidensa vuoksi. Kun Korobeinikov
aloitti viisivuotiaana pianonsoiton kotikaupunkinsa Dolgoprudnin musiikkiopistossa
lähellä Moskovaa, hänen isänsä oli mielenosoituksissa Ukrainassa. Koska hänellä
ja hänen äidillään ei ollut varaa asuntoon,
he nukkuivat opiston käytävillä, mikä oli
tietenkin laitonta. Asunnon he saivat eräältä
TV-toimittajalta, joka haastatteli heitä Andrein voitettua pianokilpailun 8-vuotiaana.

Pianistina Korobeinikov on tehnyt komeaa
uraa, ja jo valmistuessaan Moskovan Tšaikovski-konservatoriosta vuonna 2006 hän
teki kansallista musiikkihistoriaa saamalla
arvosanaksi 5+, enemmän kuin täydet pisteet.
Samaan saavutukseen on viimeksi yltänyt
Sergei Rahmaninov vuonna 1892. Korobeinikov on esiintynyt jo lähes 50 maassa,
suunnilleen yhtä monessa kuin hänen
konserttorepertuaarissaan on teoksia. Hänen
kalenterissaan on vuosittain noin 100 konserttia, ja levytyksiäkin on kertynyt jo puolen
tusinaa. Lahtelaisyleisölle Korobeinikov on
tullut tutuksi vuosina 2010–2013, ja hän on
myös levyttänyt Šostakovitšin pianokonsertot
Okko Kamun johtaman Sinfonia Lahden
solistina vuonna 2012.
Jaani Länsiö

Sinfonia Lahti
Sinfonia Lahti on perinteet tunteva ja uutta
luova lahtelainen, suomalainen ja kansainvälinen 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 Guardian, The Wall St. Journal ja Die
Welt.
Vakituisina kapellimestareinaan orkesterilla on
jo usean vuosikymmenen ajan ollut maailmalla
menestyvät suomalaistaiteilijat – Osmo Vänskä,
Jukka-Pekka Saraste, Okko Kamu ja viimeisimpänä syksyllä 2016 orkesterin ylikapellimestarina aloittanut Dima Slobodeniouk. Samat
kapellimestarit ovat toimineet myös orkesterin
Sibeliustalossa vuodesta 2000 lähtien järjestämän Sibelius-festivaalin taiteellisina johtajina.
Sinfonia Lahden laajan tunnettuuden maailmalla ovat luoneet mittava levytystoiminta,
lukuisat ulkomaanvierailut ja verkkokonsertit.
Jo yli 30 vuotta jatkunut levytystyö pääosin
ruotsalaisen BIS-levymerkin kanssa on tuottanut lukuisia kansainvälisiä levypalkintoja,
kolme platinalevyä ja seitsemän kultalevyä
tuoneet noin sata äänitettä, joita on myyty maailmanlaajuisesti yli 1,2 miljoonaa kappaletta.
Erityistä huomiota ovat saaneet Osmo Vänskän
johtamat, orkesterin maineelle kansainvälisesti
tunnettuna Sibelius-orkesterina pohjaa luoneet
Sibelius-levytykset mm. viulukonserton ja
viidennen sinfonian alkuperäisversioista. Orkesterin kunniasäveltäjän Kalevi Ahon tuotannolla on niin ikään merkittävä rooli orkesterin
levytystuotannossa.

Sinfonia Lahti on esiintynyt useilla merkittävillä festivaaleilla ja musiikkiareenoilla ympäri
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 Japaniin, Kiinaan, Etelä-Koreaan, Yhdysvaltoihin,
Etelä-Amerikkaan sekä useisiin Euroopan
maihin. Kotimaassa Sinfonia Lahti on vieraillut
vuodesta 2007 säännöllisesti Hämeenlinnan
Verkatehtaalla ja on tuttu näky myös muilla
suomalaislavoilla.
Sinfonia Lahti aloitti säännölliset konserttilähetykset internetissä ensimmäisenä orkesterina
maailmassa Classiclive.com-sivustolla vuonna
2007. Vuonna 2015 aloitettu Hiilivapaa Sinfonia Lahti -hanke toi orkesterille kansainvälisen
Classical:NEXT-innovaatiopalkinnon vuonna
2018.

TULE KONSERTTIIN
FOLKFONIAA
To 7.11. klo 19 Verkatehdas
Pe 8.11. klo 13 Sibeliustalo
Pe 8.11. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIA LAHTI & FRIGG
Jaakko Kuusisto, kapellimestari
Frigg-kansanmusiikkiyhtye
Tule tarkistamaan miltä kuulostaa pohjoismaiset polskat, viekkaat balkanrytmit ja nykypelimannimusiikin riemukas svengi sekä lyyriset tunnelmapalat höystettynä mestarisovittajien
raikkailla näkemyksillä. Sinfonia Lahden majesteetillisella ja vivahteikkaalla otteella paketoituna
Frigg-musiikki kajahtaa uusiin sfääreihin! Kannattaa siis tulla ihmettelemään massiivista ja
jalostunutta Sinfonia Lahti & Frigg -sointia livenä.
Liput: 24-30 € aik. / 20-25 € eläk.
Päiväkonsertti 20-25 € aik. ja eläk. 8 € opisk. ja työttömät

SINFONIA LAHTI MAAKUNTAKIERROS
Ti 5.11. klo 19 Asikkala-Sali
Ke 6.11. klo 19 Heinolan WPK-talo
To 7.11. klo 19 Iitin lukion auditorio
Sinfonia Lahti jousikvartetti:
Maaria Leino, viulu
Aleksi Trygg, viulu
Anu Airas, alttoviulu
Ilkka Pälli, sello
Konserteissa kuullaan Franz Schubertin Quartettsatz c-molli, W. A. Mozartin Eine kleine
Nachtmusik ja Ludwig van Beethovenin jousikvartetto nro 7 F-duuri ”Razumovsky”. Kiertue
on jatkoa orkesterin maaliskuiselle pienoiskiertueelle Päijät-Hämeessä, ja tavoitteena on tavoittaa maakunnan yleisöä entistä tehokkaammin. Nyt konserttipaikkakunnissa on mukana myös
Iitti, joka siirtyy osaksi Päijät-Hämettä vuoden 2021 alusta lähtien.
Liput: 15 € aik. ja eläk. / 8 € lapset, opiskelijat ja työttömät

KLARINETILLA HUIPULTA
To 14.11. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI
Leonid Grin, kapellimestari
Christoffer Sundqvist, klarinetti
Joseph Haydn: Sinfonia nro 49 ”La Passione”
Wolfgang Amadeus Mozart: Klarinettikonsertto Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 9
Klo 18.30 PRELUDI Metsähallissa
klo 21 ENCORE-kamarimusiikkikonsertti
pääsalissa

Wieniläisklassisille mestareille sinfonian
tekeminen mollissa oli merkki erikoistapauksesta. Joseph Haydnin sinfoniaa nro 49 on
kuvattu hänen synkimmäkseen, jopa traagista
painolastia kantavaksi teokseksi. Illan solistina
loistaa klarinetisti kotimaisen orkesterikentän
korkeimmalta huipulta, Christoffer Sundqvist.

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

SINFONISESTI YHDESSÄ

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

Alussa oli sana – ja kuva. Niiden loputtomilla yhdistelmillä 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

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, konsertteihin ja Sinfonia Lahtea kohtaan. Yhdistyksen infopiste
ja levymyynti on konserttien yhteydessä Metsähallissa.
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

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 asiakasomistajaa. Hämeenmaan toiminnan tarkoituksena on
tuottaa heille etuja ja palveluja.

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.

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

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

