
To 19.11.2020 klo 19.00 Sibeliustalo

TRUMPETTILEGENDAN TESTAMENTIT
Håkan Hardenberger, kapellimestari ja trumpetti

Joseph Haydn: Trumpettikonsertto Es-duuri (Hob.VIIe:1) 15 min
Allegro
Andante
Allegro

HK Gruber: 3 MOB Pieces op.20 (1968/1999)  
trumpetille ja pienelle orkesterille 11 min

I Patrol
II After Heine
III Verse

HK Gruber: Manhattan Broadcasts (1962-64) 11 min
I Tammany Hall
II Radio City

Väliaika 20 min

Ludwig van Beethoven: Adagio molto e mesto. 12 min
(III- osa jousikvartetosta nr.7 F-duuri op.51 nr.1, sov. Brett Dean huilulle,  
klarinetille ja jousille)

Brett Dean: Testament (2002/2008) 14 min

Ludwig van Beethoven: Leonore-alkusoitto nro 3 C-duuri, op. 72b 14 min

}teokset
soitetaan 
yhteen



Joseph Haydn: Trumpettikonsertto 
Joseph Haydn (1732-1809) kirjoitti suositun 
trumpettikonserttonsa hyvää ystäväänsä An-
ton Weidingeriä varten, jolla oli merkittävä 
rooli nykyiseen trumpettiin tähtäävän instru-
mentin kehitystyössä. Varhaisimmat läppä-
koneistolla varustetut syntyivät tiettävästi jo 
heti 1700-luvun puolivälin jälkeen, mutta 
ensimmäisen menestyksekkään prototyypin 
loi aikansa nimekkäimpiin trumpetisteihin 
kuulunut wieniläinen hovimuusikko Anton 
Weidinger noin vuoden 1793 tienoilla. 
Konsertto syntyi 1796, joten se lienee ensim-
mäisiä läppätrumpetille sävellettyjä laajempi-
muotoisempia teoksia. Haydnin kymmenistä 
konserttomuotoisista sävellyksistä trumpetille 
kirjoitettu on yksi soitetuimmista. Sen sävel-

kieli on nuorekasta, raikasta ja loisteliasta, 
mutta siinä on aistittavissa myös Haydnin 
myöhäisteoksille ominaista sinfonista sy-
vyyttä. Teos hyödyntää varsin monipuolisesti 
silloisen trumpetin teknillisiä ja soinnillisia 
mahdollisuuksia. Konsertto kuultiin en-
simmäisen kerran vuoden 1800 keväällä, 
jolloin Weidinger esitteli uuden soittimensa. 
Haydn oli tuolloin Euroopan kuuluisin 
elävä säveltäjä, joten hänen konserttonsa 
oli hyvää mainosta sekä Weidingerille että 
hänen instrumentilleen. Läppätrumpetin 
aika jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä 1820-luvulla 
kehitetty venttiilikoneisto osoittautui pian 
läppämekanismia toimivammaksi ratkaisuksi.



HK Gruber: 3 MOB Pieces op.20 (1968/1999) 
HK Gruber: Manhattan Broadcasts (1962-64)
Wieniläissyntyinen Heinz Karl Gruber 
(s.1943), taiteilijanimeltään HK Gruber, 
on yksi itävaltalaisen nykymusiikin tunne-
tuimmista ja rakastetuimmista hahmoista. 
Hän on ennen kaikkea säveltäjä, mutta myös 
kapellimestari, kontrabasisti ja laulaja. Vuo-
sina 1953-57 Gruber oli Wienin kuuluisan 
poikakuoron jäsen, sittemmin hän opiskeli 
Wienin Musiikkikorkeakoulussa ja toimi 
pitkään kontrabasistina Wienin radio-or-
kesterissa. Hän oli tuolloin myös aktiivinen 
jazz-muusikko. 1960-luvulla Gruber oli 
perustamassa MOB-art & tone-ART –yhty-
että yhdessä muiden wieniläismuusikoiden, 
-laulajien ja –näyttelijöiden kanssa. Seitse-
män vuotta toiminutta yhtyettä pidetään ns. 
kolmannen wieniläisen koulukunnan alkuna. 
Säveltäjänä HK Gruberia on luonnehdittu 
mm. neoromantikoksi, uustonaalikoksi ja 
uusekspressionistiksi. Kapellimestarina hän 
on työskennellyt säännöllisimmin mm. 
Leipzigin Gewandhausorkesterin, BBC 
Philharmonicin (Manchester) sekä Örebrossa 
toimivan Ruotsin Kamariorkesterin kanssa.

Noin kymmenen minuutin kestoinen 3 MOB 
Stücke on sävelletty alun perin seitsemälle 
vaihtoehtoiselle instrumentille ja lyömäsoit-
timille. Versio trumpetille ja orkesterille val-
mistui illan solistille Håkan Hardenbergerille 
1999. Näitä kolmea lyhyttä kappaletta on 
kuvailtu mm. viihdyttäviksi ja jazz-vaikuttei-
siksi, kokoelmaksi kevyesti piirrettyjä, rentoja 
miniatyyrejä. Keskimmäinen hidas osa on 

kunnianosoitus romanttisen ironian mesta-
rille Heinrich Heinelle, yhdelle 1800-luvun 
Saksan tärkeimmistä runoilijoista.
 
Se, että ns. kevyempi musiikki kulkee sivu-
juonteena läpi koko Gruberin elämäntyön, 
kuuluu myös vuosina 1962-64 syntyneessä 
Manhattan Broadcasts –teoksessa. Varsin pie-
nelle kokoonpanolle kirjoitettu kaksiosainen 
teos on luonteeltaan melkoinen vastakohta 
1960-luvun avantgardelle. Siitä voi aistia 
1940-luvun Yhdysvaltojen tanssisalien kai-
kuja, kevyesti jazzahtavaa tanssirytmiikkaa ja 
siihen kuuluvaa evergreen-tyyppistä melodiik-
kaa. Sopiviin väleihin on Gruber sekoittanut 
ovelasti ”outoja” aineksia nykymusiikin maail-
masta. On sanottu, että Gruber ei yritä suoraa 
parodiaa, vaan enemmänkin fuusioitumista 
mitä erilaisimpiin tyyleihin. Teos sai ensiesi-
tyksensä Wienissä Heinz Sandauerin johdolla.

Tammany Hall oli nimitys 1950-luvulla 
hiipuneen poliittisen koneiston päämajalle, 
jonka kautta joukko demokraattisen puolueen 
poliitikkoja ohjaili New Yorkin kaupungin 
asioita yli sadan vuoden ajan korruption, pal-
velusten ja suosimisen avulla. Nimi tuli erään 
intiaanipäällikön mukaan nimetystä yhdis-
tyksestä. Toisen osan nimi Radio City viittaa 
puolestaan New Yorkin Rockefeller Center 
rakennuskeskittymään, jossa on toiminut 
vuodesta 1932 lähtien mm. kuuluisa viihde-
keskittymä ja teatteri Radio City Music Hall. 



Ludwig van Beethoven: Adagio molto e mesto 
Ludwig van Beethovenin(1770-1827) kolme 
ns. Razumovsky-kvartettoa syntyivät vajaan 
puolen vuoden aikana 1806 tuolloin Venäjän 
Wienin suurlähettiläänä toimineen prinssi 
Andrev Razumovskyn tilauksesta. Näitä en-
nen Beethoven oli ehtinyt kirjoittaa kuuden 
kvarteton sarjan op.18, mutta sarjan viimei-
sen kvarteton valmistumisesta oli ehtinyt 
kulua jo kuusi vuotta. Kolmessa Razumows-
ky-kvartetossaan Beethoven on jättämässä 
selvästi Haydnin ja Mozartin varjot taakseen, 

ja katsoo nyt eteenpäin rohkeampaa ja 
yksilöllisempää ilmettä tavoitellen. Kuului-
san testamentin laatimisesta oli ehtinyt tässä 
vaiheessa kulua neljä vuotta.

Adagion tunnelma on surumielinen, herkkä 
ja aistillinen; se on eräänlainen syväluotaus 
säveltäjän sisimpään, heijastellen samalla 
”ylempien sfäärien” seestynyttä rauhaa. Sävel-
täjä Brett Deanin sovitus huilulle, klarinetille 
ja jousille on vuodelta 2013.

Brett Dean: Testament (2002/2008)
Brett Dean (s.1961) on australialainen 
säveltäjä, alttoviulisti ja kapellimestari. 
Opiskeltuaan kotimaassaan Dean matkusti 
1980-luvun puolivälissä Saksaan, jossa 
sai kiinnityksen Berliinin filharmonikoi-
den alttoviulistiksi. Ura huippuorkesterin 
muusikkona kesti toistakymmentä vuotta, 
vaikka hän oli samaan aikaan myös jo uraa 
luova säveltäjä ja improvisoija. Kansain-
välistä tunnustusta säveltäjänä Dean alkoi 
saada 1990-luvun loppupuolelta lähtien, ja 
vuosituhannen vaihduttua hän palasi takaisin 
Australiaan. Sävellystyönsä lisäksi Dean 
esiintyy edelleen myös alttoviulusolistina, 
kamarimuusikkona sekä kapellimestarina.

Testament syntyi vuonna 2002 kahdelletoista 
alttoviululle, ja sen kantaesittivät säveltäjän 
entiset muusikkokollegat Berliinissä seu-
raavan vuoden kesäkuussa. Teos sai alkunsa 
projektista, joka liittyi jollakin tavalla Beetho-
venin elämään ja musiikkiin. Innoittajaksi va-
likoitui lopulta Beethovenin veljilleen laatima 
epätoivoinen asiakirja, joka syntyi Wienin 
lähistöllä Heiligenstadtissa lokakuussa 

1802. Kirjoitus löytyi säveltäjän papereiden 
joukosta hänen kuolemansa jälkeen, eli sitä 
ei siis koskaan postitettu. Tässä ns. Heili-
genstadtin testamentissa Beethoven purkaa 
lähinnä kuuroudestaan johtuvaa epätoivoaan 
ja ahdistustaan.

Testamentin luettuaan Brett Dean innostui 
luomaan sävellyksen, joka pyrkii kuvailemaan 
kirjoituksen sisällön synnyttämiä tunnelmia. 
Teokseen on vaikuttanut erityisesti Beethove-
nin ahdistus nopeasti huononevasta kuulosta, 
ja yleisemminkin monet testamentin aikaiset 
ailahtelevat tunnetilat. Dean käyttää har-
vinaisia soittotekniikoita kuvatessaan mm. 
sulkakynän ääniä paperilla sekä kuuroutta 
ja fyysisiä hallusinaatioita. Välillä voi kuulla 
viitteitä esim. Beethovenin ensimmäisestä 
Razumovski-kvartetosta.

Teoksen orkesteriversio on vuodelta 2008, 
ja se sai kantaesityksensä samana vuonna 
Tasmanian Hobartissa. Kokoonpano vastaa 
suunnilleen Beethovenin yleisimmin käyttä-
mää orkesterikokoonpanoa.



Ludwig van Beethoven: Leonore-alkusoitto nro 3 
Beethovenin ainoaksi jäänyt ooppera Fidelio 
syntyi pääosin vuoden 1805 aikana. Tähän 
mennessä oli valmistunut jo mm. kolme 
sinfoniaa sekä baletti Prometheus, jotka 
edelleen vakiinnuttivat Beethovenin mainetta 
omaperäisenä ja tinkimättömänä säveltäjänä. 
Oopperan libretto perustui Jean-Nicolas 
Bouillyn ranskankieliseen näytelmään Léo-
nore, ou L’Amour conjugal, ja sen tapahtu-
mapaikkana on Espanjalainen valtiollinen 
vankila 1700-luvun lopulla. Työ Fidelion 
parissa ei ollut helppoa, koska Beethove-
nilta puuttui kokemusta näyttämömusiikin 
kirjoittamisessa. Ooppera kuitenkin valmistui 
ja sai kantaesityksensä jo marraskuussa 1805 
Theater an der Wienissä. Esitys oli epäonni-
nen: Napoleon oli juuri ohjannut joukkonsa 
Wieniin, jonka asukkaista suuri osa oli paen-
nut maaseudulle. Ensi-illan yleisö koostui 
paljolti ranskalaisista upseereista, jotka eivät 
ymmärtäneet saksaa ja Beethovenin ideaa 
tarttua ranskalaisen kirjailijan draamaan.

Beethoven muokkasi ja korjaili oopperaa 
vuosina 1806 ja 1814, jonka myötä mm. lib-
retto tiivistyi ja muuttui selkeämmäksi. Myös 
alkusoittojen parissa tapahtui muutoksia: 
oopperan kantaesitystä varten Beethoven oli 
kirjoittanut sittemmin Leonore 2 –nimellä 
tunnetun alkusoiton, mutta vuoden 1806 
uusintaesitykseen hän paranteli siitä Leonore 
3 –version. näihin aikoihin syntyi myös edel-
lisiin verrattuna yksinkertaisempi Leonore 
1 –alkusoitto, jonka säveltäjä oli tarkoitta-
nut Prahaan suunniteltua esitystä varten. 
Oopperan lopullista (vuoden 1814) versiota 
varten Beethoven laati vielä kokonaan uuden, 
varsinaisiin Leonore-alkusoittoihin nähden 
lyhyemmän ja kevyemmän Fidelio-alkusoi-
ton, ja Leonore 3 siirrettiin liian draamalli-
sena toiseen yhteyteen. Teos sopii erinomai-
sesti myös konserteissa esitettäväksi, sillä 
Beethoven onnistui sovittamaan taidokkaasti 
yhteen niin ohjelmalliset ainekset kuin myös 
musiikin abstraktin rakenteen.

Hannu Kivilä  



Håkan Hardenberger
Håkan Hardenberger (s. 1961) on laajasti 
tunnustettu maailman taitavimmaksi trum-
petistiksi. Hän aloitti soittamisen kahdek-
sanvuotiaana saatuaan ensimmäisen kerran 
käsiinsä trumpetin. Se oli kulunut ja vanha 
soitin, jonka hän oli saanut joululahjaksi 
Louis Armstrongin konsertista hullaantu-
neelta isältään. Trumpetin nuhjuisuus ei 
estänyt Hardenbergeriä muodostamasta 
siihen vahvaa kiintymyssuhdetta, ja nykyään 
hän tuntee trumpetin luultavasti paremmin 
kuin kukaan muu.

Opintonsa Hardenberger aloitti Bo Nilssonin 
oppilaana, ja jatkoi Pierre Thibaud’n luokalla 
Pariisin konservatoriossa ja Thomas Steven-
sin johdolla Los Angelesissä. Ensimmäisen 
konserttolevynsä hän julkaisi jo vuonna 1986 
Philipsille. Se sisälsi trumpettirepertuaarin 
klassikoita eli Haydnin, Hummelin, Hertelin 
konsertot sekä maailman ensimmäisenä levy-
tyksenä Johann Stamitzin konserton.

Nykyisin Hardenberger tunnetaan erityisesti 
nykymusiikin esittäjänä, jolle monet ai-
kamme johtavista säveltäjistä, kuten Sir Har-
rison Birtwistle, Hans Werner Henze, Arvo 
Pärt ja Mark-Anthony Turnage sekä lukuisat 
muut tarjoilevat kilvan teoksia omistuskirjoi-
tuksin. Säveltäjä Brett Dean on kertonut, että 
vaikeinta Hardenbergerille kirjoittamisessa 
on se, ettei säveltäjä voi kahlita mielikuvitus-
taan ottamalla huomioon soittajan teknisiä 
rajoituksia – Hardenbergerin taidot kun eivät 
kerta kaikkiaan tunne ylärajaa.

Hardenberger ei tyydy soittamaan vain 
jäähyväiskantaesityksiä, vaan pitää uutuuste-
oksia ohjelmistossaan aina useiden vuosien tai 
vuosikymmenten ajan. Esimerkiksi Rolf Mar-
tinssonin ja HK Gruberin konserttoja hän on 
esittänyt jo lähemmäs sata kertaa. Hän onkin 
sanonut pitävänsä musiikkia elävänä taidemuo-
tona, jonka on välttämätöntä pysyä kiinni ajas-
saan, ja että musiikkia on pidettävä hengissä 
sävellyksillä, jotka tapahtuvat juuri nyt. 

Kapellimestarintyötä Hardenberger pitää 
olennaisena osana muusikkouttaan. Hän on 
johtanut useita huippuorkestereita, kuten 
BBC Philharmonicia ja Malmön sinfoniaor-
kesteria. Suomessa Hardenberger on vieraillut 
useasti solistina, ja myös johtanut kahdesti 
Helsingin kaupunginorkesteria. Lahdessa hän 
on vieraillut aiemmin Urkuviikolla, mutta 
Sinfonia Lahden solistina ja kapellimestarina 
hän esiintyy nyt ensimmäistä kertaa. 

Jaani Länsiö



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

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

Vakituisina kapellimestareinaan orkesterilla 
on jo usean vuosikymmenen ajan ollut maail-
malla menestyvät suomalaistaiteilijat – Osmo 
Vänskä, Jukka-Pekka Saraste, Okko Kamu 
ja viimeisimpänä syksyllä 2016 orkesterin 
ylikapellimestarina aloittanut Dima Slobo-
deniouk. Samat kapellimestarit ovat toimi-
neet myös orkesterin Sibeliustalossa vuodesta 
2000 lähtien järjestämän Sibelius-festivaalin 
taiteellisina johtajina. Orkesterin ylikapel-
limestarina ja Sibelius-festivaalin taiteelli-
sena johtajana aloittaa syksyllä 2021 Dalia 
Stasevska.

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

To 26.11. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI  

Ryan Wigglesworth, kapellimestari 
Marc-André Hamelin, piano 

Felix Mendelssohn: Die schöne Melusine, 
alkusoitto
Ryan Wigglesworth: Pianokonsertto  
(Pohjoismaiden-ensiesitys)
Johannes Brahms: Sinfonia nro 3

KLASSISELLA PERUSTALLA

Maailmankuulun pianistin Marc-André Ha-
melinin vierailut Lahdessa ovat tapauksia, joita 
musiikinystävän ei tule ohittaa.

Ryan Wigglesworthin tuore pianokonsertto 
osoittaa, kuinka intiimien tunnelmien peh-
meät varjot ja klassiset perustukset sävyttävät 
nykyaikaisia sointimaailmoja parhaimmillaan. 
Pohjoismaiden ensiesityksen saavaa konserttoa 
on kuvattu muun muassa kiehtovaksi, eloisan 
kekseliääksi sekä aavemaiseksi.



Su 6.12. klo 15 Sibeliustalo

Dima Slobodeniouk, kapellimestari 
Jan Lehtola, urut

Jean Sibelius: Bardi
Ernest Pingoud: Sinfonia nro 1
Kaija Saariaho: Maan varjot, uruille ja orkesterille
Jean Sibelius: Finlandia

Saariahon tunnelmallisessa värikylvyssä  
Sibeliustalon ranskalaisromanttiset urut pääsee 
parhaimmilleen.

NUORTEN SOLISTIEN KONSERTTI

To 10.12. klo 19.00 Sibeliustalo

Johannes Gustavsson, kapellimestari
Ilta Attila, saksofoni
Lassi Liimatainen ja Joona Nurmilaine, 
käyrätorvi
Silvia Marjanen, viulu
Emilia Palo, piano
Milja Paloneva, trumpetti
Siri Piippo-Pinho, viulu
Iiris Piri, sello ja
Laura Linkola, kapellimestari

Nyt jo perinteiseksi muodostuneessa nuorten 
solistien konsertissa on moni muusikonalku 
päässyt ensimmäistä kertaa konserttisalien va-
lokeilaan. Nuorta taituruutta, kuuluisimpien 
konserttojen kohokohtia ja solististen soitti-
mien laajaa kirjoa esittelevä konsertti antaa 
poikkeuksellisen mahdollisuuden kurkistaa 
suomalaisen musiikkielämän huomispäivään 
jo tänään.

itsenäisyyspäivän juhlakonsertti

Sinfonisesti yhdessä: 



TERVETULOA TURVALLISESTI KONSERTTIIN! 
Asiakkaidemme ja henkilökuntamme 
terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. 
Noudatamme huolellisesti virallisia mm. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) antamia ohjeita ja määräyksiä 
yleisön ja henkilökunnan turvallisuuden 
takaamiseksi. Tule terveenä ja ajoissa 
tapahtumiin

• Tule vain täysin terveenä ja oireettomana 
tapahtumaan. 
• Olemme laajentaneet pääsylippujen 
palautuskäytäntöjä ja sairastapauksissa 
voit vaihtaa lippusi toiseen Sinfonia 
Lahden konserttiin, tai palauttaa lipun. 
Sairastumisesta tulee ilmoittaa viimeistään 
konserttipäivänä klo 11 mennessä soittamalla 
myyntisihteerillemme Virpi Moskari puh. 
050 518 4568 tai  
virpi.moskari@lahti.fi.
• Saavu ajoissa tapahtumaan sekä varaa 
riittävästi aikaa. 
• Pääsalin katsomo avataan n. 30 min  
ennen esitystä jonojen välttämiseksi.
• Tervehdithän muulla tavoin kuin 
kättelemällä tai halaamalla.

Konserttisalissa istutaan turvavälein
• Pääsalissa istutaan siten, että jokaisen 
kuulijan väliin jää 1–2 metrin turvaväli. 
• Huomioithan, että istumapaikkaa ei voi 
oma-aloitteisesti vaihtaa, vaan sinun tulee 
istua sillä paikalla, joka pääsylippuun on 
merkitty.
• Esitysten ja tapahtumien päätyttyä 
tiloistamme poistutaan turvavälit 
huomioiden.

Huolehditaan yhdessä hygieniasta
• Saapuessasi Sibeliustaloon huolehdithan 
käsihygieniastasi koko vierailusi ajan. 
Aulasta löytyy useita kosketusvapaita 
käsidesiautomaatteja.

• Jos yskittää tai aivastuttaa, teethän sen 
kertakäyttöiseen nenäliinaan ja hävität se heti 
käytön jälkeen. Vaihtoehtoisesti, yski omaan 
kyynärtaipeeseen.
• Noudatamme hallituksen ja viranomaisten 
suosituksia kasvomaskien käytöstä, otathan 
mukaasi omaan käyttöösi tarvitsemasi 
kasvomaskit, kertakäyttöhansikkaat yms.

Muistetaan pitää turvavälit
• Muistathan säilyttää turvavälit muihin 
tilaisuuden osallistujiin kaikissa tilanteissa.
• Turvaväleillä hisseihimme mahtuu  
max. 1-2 henkilöä kerrallaan.

Ennakoi ja vältä jonotusta
• Osta pääsylippu ja mahdolliset 
väliaikatarjoilut ennakkoon 
• Huolehdithan myös, että Lippu.fi:llä 
on ajantasaiset yhteystietosi mahdollisen 
tartuntaketjun jäljittämiseksi.

Tilaa väliaikatarjoilut ennakkoon!
• Väliaikatarjoilut toteutetaan vain 
ennakkoon varattuna, erikseen rajatuilla 
alueilla. 
• Rajoituksista johtuen Sibeliustalon 
ravintolat ei takaa kaikissa konserteissa 
väliaikamyyntiä normaaliin tapaan.  
• Väliaikatilaukset kätevästi verkkokaupasta 
https://www.sibeliustalo.fi/ravintolat/
valiaikatarjoilut/
• tai sähköpostilla ravintolat@sibeliustalo.fi 
tai puhelimitse 020 762 4864  
(ma–pe klo 8.30–16).

Yleinen siisteys ja henkilökunta
• Muistutamme kuulutuksin ja merkinnöin 
turvaväleistä sekä muista turvallisuutta 
lisäävistä toimenpiteistä. Henkilökuntamme 
auttaa, valvoo, ohjaa ja opastaa sekä vastaa 
mielellään kysymyksiin.

Pidetään yhdessä huolta toisistamme!
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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.


