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JÄSENTIEDOTE 1/2014
VUOSIKOKOUS – RUHTINAS IGOR
HUIJARIN MUISTIINPANOT - JÄSENMATKAT
MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT 2014 – GIGLI KONSERTTI

VUOSIKOKOUS KANSALLISMUSEOSSA 11.3.
Vuosikokouksemme pidetään tiistaina 11.3. Kansallismuseossa.
Aloitamme illan opastelulla kierroksella ”AHO & SOLDAN - Autot
& Helsinki” näyttelyssä. Se perustuu kirjailija Juhani Ahon poikien
Heikki Ahon ja Björn Soldanin 1920-1950 -luvuilla Helsingissä
autoista ottamiin valokuviin. Näyttelyssä on esillä myös aiheeseen
liittyviä filmejä ja muutamia autoiluun liittyviä esineitä mm. T-Ford 4
D vuodelta 1926.
Heikki Aho (1895-1961) ja Björn Soldan (1902-1953) olivat 19201950 -lukujen tärkeimpiä kehittyvän Suomen kuvaajia. Merkittävässä
osassa AHO & SOLDANIN laajassa valokuva- ja filmituotannossa oli
Helsinki ja sen katunäkymät autoineen.
Tuusulassa Aholan taiteilijakodissa varttuneet Heikki ja Björn muuttivat Helsinkiin vuonna 1911. He
rekisteröivät Helsingin ilmiöitä arjen historiaksi itsenäisen tasavallan ensimmäisestä vuosikymmenestä
lähtien vuoteen 1945 asti. AHO & SOLDANIN kamerat palvoivat autoistuvan pääkaupungin katujen elämää.
Auto ja taustalla avautuva näköala olivat AHO & SOLDANIN usein toistama uljas asetelma.
Kokoonnumme museon pohjakerroksessa olevan kahvilan Karhunpesä-kabinettiin klo 17.00 ja sinne
voi jättää ulkovaatteet. Opastetut kierrokset alkavat heti sen jälkeen, joten tulethan paikalle ajoissa!
Vuosikokous alkaa Karhunpesä-kabinetissa klo 18.00 ja nautimme samalla kahvit ja suolaisen palan.
Yhdistys tarjoaa sisäänpääsyn, opastuksen ja kahvit (1 jäsen +1 seuralainen).
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat, kuten tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013, sekä
päätetään vuodelle 2014 budjetti ja toimintasuunnitelma. Kokous valitsee myös yhdistykselle
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenet.
Tarjoilujen ja opastuksen vuoksi pyydämme sinua ilmoittautumaan sihteerille viimeistään 1.3.
mennessä, mieluiten sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puh.050-329 3091.

METROPOLITAN OPERAN RUHTINAS IGOR TENNISPALATSISSA

Järjestämme jäsentilaisuuden ennen MET:n Ruhtinas Igor encore-esitystä tiistaina 4.3. klo 17.15 alkaen
Tennispalatsin 3.kerroksen MEETING ROOM -tilassa. Elokuvaesitys alkaa klo 18.00 Tennispalatsi 2
salissa ja kestää 4 tuntia 30 minuuttia. Jäsentilaisuudessa Pirkka Peltola pitää meille teosesittelyn ja
nautimme lasillisen kuohuvaa ja suolaisen palan.
Borodinin ainoa ooppera Ruhtinas Igor jäi säveltäjän kuollessa kesken ja tämän kollegat Nikolai RimskiKorsakov ja Aleksandr Glazunov viimeistelivät teoksen. Kantaesitys oli Pietarin Mariinski-teatterissa
marraskuussa 1890. Suomessa teos nähtiin ensimmäisen kerran 1929. Säveltäjä kirjoitti libreton, joka
perustuu historiallisiin tapahtumiin 1100-luvulla Putivlissa, nykyisessä Ukrainassa. Ruhtinas Igor johtaa
joukkonsa turkkilaissukuisia polovetseja vastaan, joita johtaa kaani Kontshak. Igorin poissa ollessa hänen
sijaisensa ruhtinas Galitski juonittelee Igorin syöksemiseksi vallasta. Oopperan tunnetuinta antia on II
näytöksen polovetsilaisleirin tanssikohtaus.
Pitkään Mariinski-teatterissa työskennellyt Gianandrea Noseda johtaa. Myös solisteissa on useita Mariinskiteatterin taiteilijoita.
Rooleissa: Ildar Abdrazakov (Igor Svjatoslavitsh), Oksana Dyka (Jaroslavna), Anita Rachvelishvili
(Kontshakovna), Sergei Semishkur (Vladimir Igorjevitsh), Mihail Petrenko (Ruhtinas Galitski), Štefan
Kocán (Kaani Kontshak).
Liput näytökseen jokainen ostaa omatoimisesti, mitään kiintiötä tai alennusta lipuista emme voi tarjota.
Lipun voi ostaa tai varata Finnkinon verkkopalvelusta, joka edellyttää rekisteröitymistä, tai Finnkinon
kaikista elokuvateattereista. Jos sinulla on jo tämän teoksen lippu hankittuna johonkin toiseen teatteriin tai
esitykseen, niin Finnkino yleensä on vaihtanut lipun kuluitta.
Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan jäsentilaisuuteen sihteerille mieluiten sähköpostilla
sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050-329 3091, viimeistään maanantaina 24.2.

GIGLI-SEURAN KONSERTTI 13.3.
Suomen Beniamino Gigli –seura ja Italian kulttuuri-instituutti järjestävät yhdessä konsertin ”Sata vuotta
Giglin debyytistä 1914-2014”. Konsertti pidetään torstaina 13.3. klo 18.00 Sibelius-Akatemian konserttisalissa Pohjoinen Rautatiekatu 9. Solisteiksi tulee Italiasta tenori Andrea Caré ja sopraano Ivanna Speranza,
sekä suomalaiset sopraano Saara Kiiveri ja basso Matti Turunen. Heitä säestää Liisa Pimiä, piano.
Liput 34,50/26,50 Lippupalvelusta.
Lisätietoja: www.gigli.fi

HUIJARIN MUISTIINPANOT KAUPUNGINTEATTERISSA 10.4.
Huhtikuun alussa saa Helsingin Kaupunginteatterin pienellä
näyttämöllä ensi-iltansa satiiri Huijarin muistiinpanot, joka on
Aleksandr Ostrovskin kirjoittama
venäläisen näytelmäkirjallisuuden klassikko. Olemme varanneet 30 kpl lippukiintiön
esitykseen torstaina 10.4. ja se alkaa klo 19.00. Paikkamme ovat
riveillä 1 ja 5.
Viime vuosina lähinnä draamoja ohjannut Kari Heiskanen pääsee
nyt irrottelemaan täysiverisen komedian parissa. Älykäs nuori mies
Glumov, jolla ei ole uraa eikä puolisoa, keksii tekeytyä
huomattavasti tyhmemmäksi kuin oikeasti on saadakseen sen mitä
haluaa. Hänestä tulee rikkaiden ja vaikutusvaltaisten suosikki, joka
saa mielistelemällä työpaikan ja huijaamalla haluamansa
morsiamen.
Kohtalokkaaksi virheeksi muodostuu Glumovin pitämä muistikirja, johon hän kirjoittaa todelliset
mielipiteensä kohtaamistaan vaikutusvaltaisista ihmisistä sekä heidän kanssaan käymänsä keskustelut.
Muistikirjan paljastuminen pakottaa seurapiirin katsomaan itseään peiliin eikä peilikuva ole kovin kaunis.
Ostrovskin piikikäs komedia tuo näyttämölle herkullisten hahmojen kavalkadin.
Rooleissa nähdään huippuosaajia, mm. Pekka Strang, Riitta Havukainen, Taneli Mäkelä, Tiia Louste, Jouko
Klemettilä, Anitta Niemi, Eija Vilpas ja monia muita.
Kiintiömme lippuja voi ostaa vain suoraan Kaupunginteatterin lipunmyynneistä: varausnumero
kiintiömme lipuille on 528-72183678.
Ensi Linja 2 (avoinna ma-pe klo 9-18)
Eläintarhantie 5 (avoinna la 12-19)
Eerikinkatu 2 (avoinna ma-la klo 12-18)
Puhelimitse on myös mahdollisuus ostaa lippu kotiin postitettuna, sen lisämaksu on 10,-(puh. 09-3940 22)
Jos sinun on helpompi ostaa lippu Lippupisteen kautta, niin ÄLÄ KÄYTÄ YM. VARAUSNUMEROA, vaan osta lippu kiintiömme ulkopuolelta.
Lipun hinta on 34,-/32,-(eläkeläiset). Varauksemme on voimassa 20.3. saakka.
Väliajalla kokoonnumme pienen näyttämön lämpiöön jossa nautimme kuohuviinilasilliset.
Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan jäsentilaisuuteen sihteerille mieluiten sähköpostilla
sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050-329 3091, viimeistään keskiviikkona 2.4.

MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT 27.6.-2.7.2014 – JÄSENTAPAAMINEN 29.6.
Mikkelin Musiikkijuhlilla on jälleen monipuolinen ohjelma, ja me Mariinskin ystävät saamme entiseen
tapaan lipuista 10% alennuksen ja mahdollisuuden lunastaa niitä ennen yleisen lipunmyynnin alkamista.
Ohjelma ja ohjeet ovat tämän jäsenkirjeen liitteenä.
Jäsentapaaminen pidetään sunnuntaina 29.6. klo 17.30 alkaen. Illan konsertissa kuullaan Gergijevin
johdolla Brahmsin musiikkia: ensin viulukonsertto, jonka solistina on Leonidas Kavakos ja sitten 3. sinfonia.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tulevat seuraavaan jäsentiedotteeseemme, mutta laita aika jo nyt
kalenteriisi!

JÄSENMATKA TALLINNAAN
Koska vuodenvaihteessa emme järjestäneet perinteistä matkaa Pietariin, niin kokeilimme miten matka
lähemmäs, Tallinnaan, kiinnostaa jäseniä. Ja kiinnostusta löytyi - ryhmässämme oli nelisenkymmentä
henkilöä. Joulun jälkeisenä viikonloppuna suuntasimme lauantaina laivalla kohti Tallinnaa.
Alkuillasta kokoonnuimme Estonia-teatterin aulaan, josta lähdimme opastetulle kierrokselle. Estonia-teatteri
täytti viime vuonna 100 vuotta, ja kuulimmekin mielenkiintoisia asioita mm. sota-ajalta. Pääsimme
kurkistamaan myös kulissien taakse: näyttämölle, orkesterimonttuun, lavastamoon, puvustamoon jne. Illan
balettisolistit olivat jo meikissä, joten saimme ihan lähietäisyydeltä seurata miten heille loihditaan rooliin
sopiva meikki. Kierros päättyi Valkoiseen saliin, jossa meitä odotti lämmin glögijuoma.
Pähkinänsärkijä -baletti on joulunaikaan kuuluva klassikko, josta on
Estonia-teatterissa
tällä
hetkellä
menossa
amerikkalaisen
Ben
Stevensonin versio.
Koreografia
kunnioitti
kauniisti
perinteitä ja varsinkin lapsia ajatellen
siihen oli lisätty paljon mielenkiintoisia hahmoja ja yksityiskohtia.
Teos oli oivasti sovitettu pienelle
lavalle, ja prinssin hypyt juuri ja juuri
pysyivät lavan puolella!
Ryhmämme hajaantui esityksen
jälkeen Tallinnan iltaan ja bussi
satamaan keräsi meidät jälleen yhteen
sunnuntaina.

ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI – PYSYT PARHAITEN AJAN TASALLA!
Jäsenistämme melkein 70% on jo ilmoittanut meille sähköpostiosoitteensa, ja saa jäsentiedotteet sähköisesti.
Vuosittain tulee usein asioita ja tilaisuuksia tietoomme lyhyellä varoitusajalla, ja näitä kaikkia emme saa
mukaan kirjemuotoiseen jäsentiedotteeseen.
Toivommekin, että kaikki sähköpostin omaavat jäsenet ottaisivat tiedotteet vastaan sen kautta. Postituksista
säästetyn summan voimme käyttää vaikkapa stipendeihin tai jäsentilaisuuksien järjestämiseen, jotka ovat
toimintamme tarkoitus. Ne jäsenet, joille sähköpostitiedote ei jostain syystä sovellu, saavat jatkossakin
tiedotteet 3 kertaa vuodessa kirjeenä, joissa on esitelty tulevat jäsentilaisuudet ja matkat.
Jos et tällä hetkellä saa yhdistykseltä sähköpostia, mutta sinulla on sähköpostiosoite ja voit siihen
vastaanottaa tiedotteet, niin ilmoita osoite sihteerillemme: sihteeri@mariinskinystavat.fi
Jos olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi, mutta et silti saa yhdistyksen sähköpostia, niin meille
ilmoitettu osoite on ehkä virheellinen. Muista aina sähköpostiosoitteesi muuttuessa ilmoittaa siitä myös
sihteerillemme, ja tarkkaile myös että sähköpostilaatikkosi ei ole täyttynyt – silloinkaan emme saa
viestiämme perille. Viestit saattavat myös mennä suoraan roskapostiin, tarkkaile siis tätäkin. Uudet ja
vanhemmatkin jäsentiedotteet ovat aina luettavissa yhdistyksen nettisivuilla.

JÄSENMATKAT 2014
Koe Leo Tolstoin ja Sergei Prokofievin oopperan ”Sota ja Rauha” tunnelmat Pietarissa 25. - 27.4.2014,
matkaesite on jäsentiedotteen lopussa.
Matka Pietarin ”Valkeisiin Öihin” 6. - 9.6.2014
Matka tehdään Allegro-junalla, Pietarissa ollaan 3 yötä. Ohjelmassa on ”Valkeiden Öiden” esitykset, käynti
Pietarhovissa, Smolnan museossa ja uudessa upeassa Fabergé-museossa
Matka laivalla Mariinskin syyskauteen 9.- 13.10.2014
Laivassa yövytään meno- ja tulomatkalla sekä kaksi yötä Pietarissa hotellissa. Ohjelmassa Mariinskin
syyskauden esitykset sekä käynti mm. Tsarskoje Selossa ja uudessa Fabergé –museossa.
Matka Venäläiseen Jouluun Pietarissa 3. -6.1.2015
Matka tehdään Allegro-junalla ja Pietarissa ollaan 3 yötä.

Matkoille voi ilmoittautua myös ennakkoon. Matkaesite ja alustava ohjelma postitetaan niiden valmistuttua
ensin ennakkoon ilmoittautuneille, jolloin heillä on mahdollisuus vahvistaa osallistumisensa.
Matkasuunnitelmat ja niiden päivämäärät ovat alustavia ja ne täsmentyvät Mariinskin ohjelmiston myötä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: secway-matkat@kolumbus.fi tai puhelimitse 0400-847655.

Nähdään Mariinskin ystävien tilaisuuksissa!

Jari Harmoinen, puheenjohtaja

PS: olethan jo tutustunut
sivuihimme osoitteessa

www.mariinskinystavat.fi
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