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JÄSENTIEDOTE 2/2015
VUOSIKOKOUS
KESÄMATKA PIETARIIN - MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT 2015
SLAVA!KUNNIA – MUSIIKKINÄYTELMÄ KANSALLISTEATTERISSA

VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Vuosikokouksemme pidettiin tiistaina 10.3. Kansallisteatterissa. Vuosikokoukseen osallistui 42 jäsentämme.
Puheenjohtajana valittiin jatkamaan Jari Harmoinen ja varapuheenjohtajaksi Marjatta Donner. Hallituksessa
jatkavat Mirja Jäntti, Pia Mantere, Kirsti Palanko-Laaka, Kirsti-Liisa Orasmaa, Jyrki Ahvonen, Antti
Tulenheimo ja Matti Remes. Hallitus valitsi keskuudestaan Antti Tulenheimon hoitamaan sihteerin tehtäviä
ja puheenjohtaja jatkaa rahastonhoitajana.
Vuoden 2014 tilinpäätöksemme osoitti alijäämää 670,69. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on edelleenkin
hyvä.
Jäsenmaksun suuruus säilyy ennallaan (30,-/vuosi). Tilisiirtolomake/lasku on tämän jäsentiedotteen mukana,
jonka postitamme myös kaikille sähköpostitiedotteita saaville jäsenillemme. Maksathan sen ajallaan ja
käyttäen viitenumeroa, jolloin maksu voidaan kohdistaa oikealle maksajalle. Näin vältymme myös turhilta
muistutuskustannuksilta ja –työltä. Kiitos!
Toimintaa vuodelle 2015 on suunniteltu entiseen malliin: jäsentapaamiset konserttien, näyttelyiden ym.
yhteydessä sekä jäsenmatkat Pietariin. Hallitus on nimennyt toimikunnan tekemään ehdotuksen yhdistyksen
uusiksi säännöiksi. Myös juhlavuotemme 2016 – 20 vuotta yhdistyksen perustamisesta – tapahtumien
suunnittelu aloitetaan syksyllä.

ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI – PYSYT PARHAITEN AJAN TASALLA!
Jäsenistämme yli 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 ja muuta
tarvittaessa postilaatikkosi asetuksia. Uudet ja vanhemmatkin jäsentiedotteet ovat aina luettavissa
yhdistyksen nettisivuilla.

MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT 4.-7.7.2015 – JÄSENTAPAAMINEN 7.7.
Tiistaina 7.7. jäsentilaisuutemme iltana Mikaelin lavalla nousee nuori
pianon suurlahjakkuus Aleksander Malofejev . Hänellä on ikää vasta
14 vuotta, mutta hän on ehtinyt jo konsertoida eri puolilla Venäjää ja
myös ulkomailla, mm. New Yorkissa, Pariisissa, Sveitsissä, Saksassa,
Itävallassa ja Espanjassa.
Heinäkuussa 2014 Alexander voitti 1. palkinnon ja kultamitalin
nuorten muusikoiden Tshaikovski-kilpailussa Moskovassa. Sitä
ennen hän on voittanut jo useita kilpailuja: mm. Novgorodin
kansainvälisen Rahmaninov-kilpailun, Venäjän nuoret lahjakkuudet kilpailun Moskovassa, kansainvälisen nuorten pianistien kilpailun
Astanasssa . Vuonna 2011 hän voitti Grand Prix –palkinnon
Itävallassa Mozart-ihmelapsikilpailussa.
Aleksander on soittanut monien venäläisten orkesterien solistina,
myös Mariinskin orkesterin ja Gergijevin kanssa.
Mikkelissä
kuulemme Saint-Saënsin pianokonserton N:o 2 g-molli. Muu illan
ohjelma onkin sitten venäläistä: Rimski-Korsakovin sarja oopperasta
”Tsaari Saltanin tarina” ja Rahmaninovin 1. sinfonia.
Tulethan mukaan sekä jäsentilaisuuteemme että illan konserttiin!
Jäsentapaaminen pidetään torstaina7.7. klo 17.30 alkaen Mikaelin terassilla. Ilmoittautuminen viimeistään
23.6. mennessä sihteerille: sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puh. 050-329 3091.

SLAVA! KUNNIA-MUSIIKKINÄYTELMÄ KANSALLISTEATTERISSA 29.8.
Venäjän nykytilanne on puhuttanut viime aikoina monella tavalla. Oman sanansa asiaan sanoo Slava!
Kunnia -näytelmän kirjoittanut Pirkko Saisio. Monet hallitukset jäsenemme ovat tämän hulvattoman
esityksen nähneet, ja suosittelevat sitä lämpimästi muillekin jäsenillemme. Päätimme siis ottaa sen jäsentilaisuudeksemme heti syyskauden alkuun.
Olemme varanneet kiintiön lippuja lauantaina 29.8. klo 19.00 alkavaan näytökseen. Klo 18.00 pidämme
jäsentilaisuuden 2. kerroksen lämpiössä, jossa joku näytelmän työryhmään kuulunut henkilö tulee
esittelemään meille teoksen.

Kansallisteatteri esittelee näytelmää seuraavasti:
Lihavat konduktöörikaksoset Obeda ja Pobeda tapaavat toisensa Venäjän tuulisella tasangolla, kun Pobeda
tulee vapauttamaan markkinatalouden häirinnästä vankileirille tuomitun Obedan. Veljensä opastuksella
Obeda tutustuu uudenlaiseen Synnyinmaahan, missä mikään ei ole sitä miltä näyttää. Valtakuntaa hallitsee
karjalaisen punahonkapalatsin uumenissa kokoontuva isokenkäisten joukko. Sitä johtaa salaperäinen,
kasvoton Volodja, joka määrää Obedan kadonneeksi, paljon kärsineeksi veljekseen.

Samaan aikaan toisaalla vankilasta
vapautettu Vieraan Vallan entinen
pääministeri Julija Tee kaipaa
punaisia tanssisaappaitaan.
Tanssisaappaat nostivat Julija
Teen valtaan, ja nyt ne tanssittavat
hänet Tuonen virralle, missä äidit
etsivät kadonneita poikiaan.
Haudoistaan
nousevat
myös
Katariina Suuri ja Juri Gagarin,
joille oikeutta taivaasta laskeutuu
jakamaan
Conchita
Wurstin
näköinen vapahtaja.

Pirkko Saision kirjoittama, Jussi Tuurnan säveltämä ja Laura Jäntin ohjaama musiikkinäytelmä SLAVA!
Kunnia iskee salamana Venäjän olemuksen ytimeen, ilottelee rakennetuilla identiteeteillä, paljastaa
rakenteet. Nykyisyys, tulevaisuus, historia ja myytit sulautuvat pyörteeksi, joka tornadona johdattaa katsojan
kohti ällistyttävää loppuratkaisua.
Mariinskin ystäville on varattu lippukiintiö, varausnumero 518-34432261.
Huom: lipun voi ostaa vain Kansallisteatterin lipunmyynnistä 13.8. mennessä, lipunmyynti on kiinni
24.05.-9.8.2015.
Lipun hinta on 39,- ja paikkamme ovat riveillä 3-9. Kiintiömme on voimassa 13.8. saakka.
Jäsentilaisuuden tarjoilujen vuoksi pyydämme sinua ilmoittautumaan sihteerille viimeistään 21.8.
mennessä, mieluiten sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puh.050-329 3091.

JÄSENTILAISUUS KAHDEN OOPPERAN MERKEISSÄ
Järjestimme jäsentilaisuuden ennen MET:n kahden oopperan esitystä lauantaina 2.2. Kokoonnuimme
Finnkinon Tennispalatsin Meeting room-tilaan, jossa Pirkka Peltola esitteli kaksi hyvin erilaista oopperaa:
Tshaikovskin ”Jolanta” ja Bartokin ”Herttua Siniparran linna”. Pirkka on pitänyt meille teosesittelyjä jo
useamman kerran, ja jälleen hän osasi kertoa teosten taustoista paljon mielenkiintoista tietoa. Tilaisuuteen
osallistui 30 jäsentämme.

Itselleni Jolanta oli aivan uusi
tuttavuus, ja tätä teosta esitetäänkin
melko vähän. Anna Netrebko teki
todella hienon tulkinnan sokean
prinsessan roolistaan, ja hän on
myös hiljattain levyttänyt teoksen.
Oopperassa esiintyi myös ”Viipurin
poika”, baritoni Aleksei Markov,
joka
nähtiin
vuosia
sitten
Mikkelissä Mariinskin nuorten
laulajien kesäakatemiassa. Jo silloin
hän
teki
unohtumattoman
vaikutuksen, tästä nuoresta miehestä
tulee vielä suurenmoinen taiteilija.

JÄSENMATKALLA TALLINNASSA
Tshaikovskin syntymästä on kulunut 175 vuotta, ja Estonia-teatteri järjesti sen kunnaiksi hänen musiikilleen
omistetun festivaalin 15.-19.4.2015. Sen aikana esitettiin baletit Onegin ja Prinsessa Ruusunen sekä ooppera
Patarouva. Näiden lisäksi ohjelmassa oli sinfoniakonsertti ja kaksi gaalaa: balettigaala ja oopperagaala.
Meidän jäsenmatkamme aikana lauantai-iltana oli vuorossa oopperagaala. Estonia-teatterin omien solistien ja
kuoron lisäksi siinä esiintyivät August Amonov Mariinski-teatterista sekä Tamara Kalinkina ja Oleksander
Melnitshuk Ukrainan kansallisoopperasta. Ohjelma koostui Tshaikovskin oopperoiden kauneimmista
aarioista ja kohtauksista.
Ennen illan konserttia teimme
opastetun kierroksen Estonia-teatterin
tiloissa. Oppaanamme toimi oopperan
kuorossa laulava Ella Triin. Hän kertoi
meille teatteritalon historiasta ja
tutustuimme
sen
lavastamoon,
ompelimoon
sekä
kävimme
katsomassa
maskeerauksien
ja
kampausten tekemistä.
Kierroksemme päättyi siniseen saliin,
jossa meille oli katettu lohivoileivät ja
lasilliset
kuohuvaa.
Kohotimme
maljan Mariinskin ystäville sekä
suurelle Tshaikovskille! Matkalla oli
mukana 26 jäsentämme.

ŠOSTAKOVITŠKIN NENÄ-OOPPERAA KATSOMAAN LOPPUVUODESTA
Emme ole pitkään aikaan käyneet yhdessä omassa Kansallisoopperassamme, mutta nyt hallitus on päättänyt
että tarjoamme jäsentilaisuuden loppusyksyllä ohjelmistoon tulevan Nenä-oopperan yhteyteen. Sitä esitetään

20.11.-16.12.2015. Jos siis haluat lähteä katsomaan sitä ja osallistumaan teosesittelyyn yhdessä muiden
Mariinskin ystävien kanssa, niin odota syksyn jäsentiedotettamme, joka tulee syyskuun alkupuolella.

JÄSENMATKA PIETARIN VALKEISIIN ÖIHIN 5.-8.6.2015
Seuraava jäsenmatka Pietariin tehdään kesäkuun alussa. Matkalle mahtuu mukaan vielä 10 henkilöä!
Tiedotteen lopussa on matkan tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet. Mikhailovski-teatterissa on
mahdollisuus nähdä sekä La Traviata –ooppera että Prinsessa Ruusunen –baletti. Mariinskin vanhassa ja
uudessa oopperatalossa on ohjelmassa sekä balettia että oopperaa: baletit Don Quijote ja Tuhkimo sekä
oopperat Lohengrin, Aida ja Jolanta.

LOPPUVUODEN MATKAOHJELMA
Matka laivalla Mariinskin syyskauteen 16.- 20.10.2015
Yövymme meno ja tulomatkan laivassa sekä kaksi yötä Pietarissa SOKOS HOTEL VASILIEVSKYSSÄ.
Osallistumme Mariinskin syyskauden esityksiin. Päiväohjelmissa käymme mm. uudessa avatussa
Impressionistien näyttelyssä Eremitaasin pääesikunta rakennuksessa. Vierailemme myös katsomassa uutta
Pietarin pienoismallia 1700-luvulta.

Matka Venäjän Jouluun ja Uutta Vuotta vastaanottamaan Pietarissa 29.12.2015-1.1.2016
Lähdemme matkalle tiistaiaamuna 29.12.2015 klo 09.00 Helsingin rautatieasemalta ALLEGRO-junalla ja
palaamme Uudenvuodenpäivänä klo 17.01 Helsinkiin. Yövymme hotelli DOMINA PRESTIGE ´ssä..
Pietarissa osallistumme Arts Square -festivaalin tapahtumiin ja esityksiin Mariinskissa, Mikhailovskissa ja
Filharmoniassa sekä Venäläisen taiteen museossa. Uudenvuoden 2016 otamme vastaan yhteisellä illallisella
Arkkitehtien palatsissa. Sen yhteyteen pyrimme järjestämään Mariinskin nuorten laulajien konsertin
Mariinskin Ystävien 20-vuotisen taipaleen kunniaksi.

Matkoille
voi
ilmoittautua
myös
ennakkoon. Matkaesite ja alustava
ohjelma postitetaan niiden valmistuttua
ensin ennakkoon ilmoittautuneille, jolloin
heillä
on
mahdollisuus
vahvistaa
osallistumisensa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: secwaymatkat@kolumbus.fi
tai puhelimitse
0400-847655

Pietarin luotto-oppaamme
Pushkinin vierellä.
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Toivotan kaikille jäsenillemme oikein mukavaa kevättä ja kesää. Nähdään Mikkelissä!

Jari Harmoinen, puheenjohtaja

Ahvonen

herra

