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JÄSENTIEDOTE 3/2017

VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Vuosikokouksemme pidettiin lauantaina 25.3. Kansallisoopperassa. Vuosikokoukseen osallistui 41 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. Irma Mäkisen tilalle hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Katerina Ivanova. Hallitus valitsi keskuudestaan
Antti Tulenheimon hoitamaan sihteerin tehtäviä ja puheenjohtaja jatkaa rahastonhoitajana toistaiseksi. Mirja Jäntti
hoitaa nettisivujen päivitystä, ja ylläpitää myös sekä jäsenrekisteriä että sähköpostiosoitteita.
Muutokset jäsentietoihin joko nettisivujen kautta tai sihteerille: sihteeri@mariinskinystavat.fi tai 050-329 3091.
Vuoden 2016 tilinpäätöksemme osoitti alijäämää -1973,43. Siihen oli osaltaan syynä juhlavuotemme hieman
suuremmat menot tavallisiin vuosimenoihin verrattuna. Toimintaa on tarkoitus jatkaa entiseen malliin, mukavien
jäsentilaisuuksien parissa kotimaassa, ja matkoilla Pietariin ja muihin mielenkiintoisiin kohteisiin.
Hallitus on avannut keskusteluyhteyden Pro Dance –yhdistyksen kanssa mahdollisen yhteistyön merkeissä.
Jäsenmaksun suuruus säilyy ennallaan (30,-/vuosi). Tilisiirtolomake/lasku on tämän tiedotteen mukana.
Maksathan sen ajallaan ja käyttäen viitenumeroa, jolloin maksu voidaan kohdistaa oikealle maksajalle. Näin
vältymme myös turhilta muistutuskustannuksilta ja –työltä. Kiitos!

JUKKA TIKKA TUO VUOSIKOKOUKSEEN TERVEISET MIKKELIN MUSIIKKIJUHLILTA

SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN PÄIVITTÄMINEN
Koska suurin osa jäsenistämme saa tiedotteet sähköpostiinsa, on erittäin tärkeää että meillä on rekisterissämme aina
ajantasaiset tiedot. Jos olet aikaisemmin saanut yhdistyksen tiedotteet sähköpostitse, mutta niitä ei ole vähään aikaan
sinulle ilmaantunut, niin ilmoitathan meille nykyisen, oikean osoitteesi. Tarkista myös aika ajoin, että sähköpostilaatikkosi ei ole täyttynyt.
Ja jos sinulle on aikaisemmin tullut tiedotteet kirjepostina, mutta voit ja haluat vastaanottaa ne sähköisinä, niin ilmoita
siitäkin meille. Näin pysyt myös paremmin ajan tasalla toimintamme suhteen, koska 4-5 vuosittaisen laajemman
jäsenkirjeen lisäksi tiedotamme ja muistutamme vuoden mittaan moneen kertaan muista ajankohtaisista asioista.

MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT JA JÄSENTAPAAMINEN
Ensi kesän musiikkijuhlat ajoittuvat heinäkuun alkuun. Valeri Gergijev ja Mariinski-teatteri tulivat ensimmäisen
kerran Mikkeliin 25 vuotta sitten. Juhlilla muistetaan myös Seppo Heikinheimoa, jonka kuolemasta on kulunut 20
vuotta. Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi musiikkijuhlilla kuullaan myös runsaasti Sibeliuksen musiikkia.
Musiikkijuhlat laajentaa ensi kesänä tapahtuman tarjontaa. TALOUSFOORUMI torstaina 6.7. alkaa klo 14 Mikkelin
Kaupunginkirjaston Mikkeli –salissa. Seminaari käsittelee Venäjän kauppaa Erkki Liikasen johdolla. SEPPO
HEIKINHEIMO –seminaari pidetään lauantaina 8.7. klo 12 alkaen samassa paikassa. Siinä Heikinheimon elämää ja
uraa käsittelevät Ilkka Oramo, Matti Vainio, Janne Virkkunen ja Minna Lindgren. Lauantai-iltana klo 18 kuullaan
Seppo Heikinheimon muistokonsertti Mikaelissa, jossa Mariinskin orkesterin solistina on pianisti Aleksei Lubimov.
Seminaaritilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Musiikkijuhlien koko ohjelma löytyy tämän tiedotteen liitteenä sekä osoitteesta www.mikkelinmusiikkijuhlat.fi.
Oma nimikkokonserttimme on sunnuntaina 9.7. jolloin lavalle astuu Pelageja Kurennaja, säestäjänään Marita
Viitasalo. Pelagejan resitaali alkaa klo 16, ja sen ohjelma koostuu ooppera-aarioista, lauluista ja venäläisistä
romansseista. Resitaalin jälkeen, klo 17.45 alkaen pidämme jäsentapaamisen, illan konsertti alkaa klo 19.
Ilmoittautuminen jäsentapaamiseen 30.6. mennessä, mieluiten sähköpostiin: sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puh:
050-329 3091.
Resitaalimme lisäksi Pelagejaa on Mikkelissä mahdollista kuulla jo perjantaina 7.7. Mikkelin tuomiokirkossa, jossa
hän laulaa Shcedrinin Tanja-Katjan solistina. Samassa konsertissa esitetään myös Sibeliuksen viulukonsertto ja
Mussorgskin Näyttelykuvia – kaiken kaikkiaan upea kokonaisuus. Tule kuuntelemaan!

PELAGEJAN URA ETENEE VAUHDILLA!
Mikkelissä kuultavan oman konserttimme laulusolisti Pelageja Kurennaja elää kiireisiä ja varmaan mielenkiintoisia
vaiheita uransa luomisessa. Hänet on valittu osallistumaan 10. Klaudia Taev –laulukilpailuun, joka järjestetään 7.12.5. Pärnussa. Pietarissa pidetyssä karsinnassa hän oli ainoa, joka sai kaikkien tuomareiden kyllä-äänen!
Tiedotteemme postituksen aikaan emme vielä tiedä hänen sijoitustaan, mutta voitte seurata netin kautta
(www.promfest.ee) miten kilpailu etenee, kilpailussa on mukana myös muutamia suomalaisia laulajia.
Koelaulut Suomessa ovat tuoneet Pelagejalle jo kaksi esiintymiskiinnitystä. Hän laulaa 14.9. Kuopiossa Mozartin and
Gliéren musiikkia Kuopion kaupunginorkesterin solistina, Alberto Hold-Garridon johdolla. Ensi vuoden huhtikuussa
Pelageja matkaa Yhdysvaltoihin, jossa hän esiintyy Hannu Linnun johtaman Rahmaninovin kuorosinfonian “Kellot”
sopraanosolistina.
Mariinski-teatterissa Pelageja on tänä keväänä laulanut mm. Prilepan roolia Tshaikovskin Patarouvassa sekä
Frasquitan roolia Carmenissa. Hän on myös ahkerasti kiertänyt Eurooppaa koelaulujen merkeissä, viimeksi mm.
Lontoossa sekä Oopperan että Glyndebournen oopperajuhlien edustajille.

VAGANOVAN BALETTIKURSSIT MIKKELISSÄ 2.-14.7.
Pro Viva la Dance ry ja Vaganova-akatemia järjestävät yhdessä kansainvälisen balettikurssin Mikkelissä 2.-14.7.2017.
Jo kuudetta kertaa pidettävän kurssin opettajat tulevat Pietarin Vaganovan balettiakatemiasta, joka on yksi maailman
arvostetuimmista alan oppilaitoksista. Sen perusti jo vuonna 1738 Venäjän keisarinna Anna. Koulu sai nykyisen
nimensä vuonna 1957 pitkäaikaisen johtajansa Agrippina Vaganovan mukaan.
Mikkelin kursseilla tarjotaan huipputasoista klassisen baletin, karakteri-, repertuaari- ja historiallisten tanssien
opetusta sekä tanssin historian luentoja. Kurssi huipentuu kansainväliseen Balettigaalaan Mikaelissa 14.7.2017 klo
18. Gaalassa esiintyvät kurssille osallistuneet oppilaat sekä Vaganovasta tulevat viimeisten vuosikurssien opiskelijat,
joista osalla saattaa olla jo sopimus esimerkiksi Mariinskin tai Mikhailovskin baletteihin. Hieno gaala siis
odotettavissa!
Mariinskin ystävät myöntää stipendit kurssin opettajien valitsemille Mini Classin (10-14 vuotiaat) ja Master Classin
(yli 15 vuotiaat) parhaille oppilaille.

BOLSHOI-TEATTERIN VIERAILUESITYKSET SAVONLINNASSA 25.-29.7.
Tšaikovskin viimeinen ooppera Jolanta ja hänen viimeinen balettinsa Pähkinänsärkijä tilattiin säveltäjältä yhtä aikaa ja
myös esitettiin ensimmäistä kertaa samana iltana joulukuussa 1892. Molemmat teokset kohtaavat uudelleen tänä
kesänä Olavinlinnan lavalla versiossa, jossa säveltäjän baletistaan tekemä sinfoninen sarja johdattaa katsojat
oopperan satumaiseen mielenmaisemaan.
Jolanta kertoo sadunomaisen tarinan, jossa syntymästä saakka sokea prinsessa saa näkönsä ja löytää rakkauden.
Ooppera perustuu tanskalaisen näytelmäkirjailijan Henrik Hertzin draamaan Kuningas Renén tytär, jota oli esitetty
Venäjällä 1880-luvulla, ja jonka pohjalta säveltäjän veli Modest laati libreton. Tarinasta innoittunut Tšaikovski lupasi
veljelleen säveltää ’oopperan, joka saa kaikki kyyneliin’. Teos valmistui muutamassa kuukaudessa loppuvuonna 1891
ja tuli ensi-iltaan Mariinski-teatterissa seuraavan vuoden joulukuussa.
Keisari Aleksanteri III oli läsnä kenraaliharjoituksessa ja oli ihastuksissaan. Ensi-ilta oli sekin yleisömenestys, mutta
yleisön haltioituneesta vastaanotosta huolimatta kritiikki suhtautui uusiin sävellyksiin viileästi. Seuraavana syksynä
Jolanta esitettiin Moskovan Bolshoi-teatterissa, jonka ohjelmistossa teos on sen jälkeen pysytellyt tiiviisti.
Olavinlinnassa nähtävä syksyllä 2015 ensi-iltansa saanut tuotanto on Bolshoin seitsemäs. Edellinen tuotanto vuodelta
1997 säilyi ohjelmistossa 17 vuotta.
Toisena teoksena Savonlinnassa kuullaan ooppera Jevgeni Onegin, konserttiversiona. Lisätiedot www.operafestival.fi
ja liput Lippupisteestä.

MESTARI JA MARGARITA KANSALLISTEATTERISSA 5.9.
Keväisen hellepäivän iltana runoilija Ivan Bezdomnyi istuu kustantaja
Mihail Berliozin kanssa Patriarkan lammilla Moskovassa, kun heidän
seuraansa lyöttäytyy salaperäinen muukalainen. Professori Wolandiksi
esittäytyvä, ulkomaalaisen oloinen herrasmies ennustaa kaksikolle heidän
tulevaisuutensa: Berlioz menettää päänsä, Ivan joutuu mielisairaalaan.
Berlioz lähtee hälyttämään apua, mutta hän liukastuu kadulla ja
raitiovaunun pyörä leikkaa hänen päänsä irti. Myös Ivanin kohtalo alkaa
käydä toteen, kun hän lähtee julistamaan ympäri Moskovaa kohdanneensa
Wolandin, pimeyden ruhtinaan.
Saatana on saapunut Moskovaan, ja tämä on vasta alkusoittoa. Pimeyden
voimien hilpeän makaaberi vierailu 1930-luvun Neuvostoliitossa on yksi
maailmankirjallisuuden huikeimmista ja mielikuvituksellisimmista tari-

noista, joka vie Stalinin ajan Moskovasta muinaisen Jerusalemin kautta täydenkuun tanssiaisiin ja takaisin.

Mestarissa ja Margaritassa viiltävä yhteiskunnallinen satiiri kohtaa fantasian ja historiallisen totuuden pohdiskelu
romanttisen rakkaustarinan. Mihail Bulgakov kirjoitti teostaan vuodesta 1929 vuoteen 1940, kuolemaansa saakka.
Teos ilmestyi Neuvostoliitossa postuumisti vuosina 1966−1967, silloinkin sensuroituna.
Ohjaaja Anne Rautiaisen ja upean suunnittelijaryhmän häikäisevässä tulkinnassa fyysinen ja visuaalinen teatteri sekä
nukketeatteri yhdistyvät tavalla, joka tekee täyttä oikeutta karnevalistiselle ja absurdille alkuteokselle.
Olemme varanneet kiintiön lippuja tiistain 5.9. ennakkonäytökseen. Lipun hinta on 29€ (normaalihinta 35€).
Varausnumero on 518-63671138, ja liput voi lunastaa vain suoraan Kansallisteatterin lipunmyynnistä 27.5.
mennessä, jonka jälkeen lipunmyynti jää kesätauolle. Viimeinen mahdollisuus lippujen ostamiseen kiintiöstämme on
7.-11.8. mutta kannattaa toimia jo nyt! Jos lippujen lunastamisesssa on ongelma voit ottaa yhteyttä Leena Ahvonen
050-4419033 tai leena.ahvonen@kansallisteatteri.fi
Ennen esitystä klo 18.15 pidämme jäsentilaisuuden Pienen näyttämön lämpiössä, jossa kuulemme teoksen taustoista.
Esitys alkaa Willensaunassa klo 19. Sisäänkäynti Kaisaniemen puiston puolelta.
Ilmoittautuminen jäsentilaisuuteen viimeistään 25.8. mennessä mieluiten sähköpostiin: sihteeri@mariinskinystavat.fi
tai puh: 050-329 3091.

MATKAOHJELMA 2017
1. Matka Pietarin ”Valkeisiin Öihin” 9. -12.6.2017
MATKALLE EHTII VIELÄ MUKAAN, JOS TOIMIT VÄLITTÖMÄSTI!
2. Matka Leo Tolstoin jäljille Moskovaan ja Jasnaja Poljana´an teosten ”Anna Karenina” ja ”Sota ja Rauha”
synnyinmaisemiin 6.-10.10.2017
Tolstoi-yöjunalla matkataan Moskovaan, jossa vieraillaan mm. Tolstoin kotimuseossa. Illalla käydään Bolshoin
esityksissä. Seuraavana aamuna jatketaan Tula´an ja Jasnaja Poljana´aan, jossa tutustutaan Tolstoin sukutilaan ja
museoon sekä ja muuhun ympäristöön. Sieltä löytyy myös kirjailijan hauta. Yöpymiset: Moskovassa hotelli
BUDAPEST ja Tulassa SK Royal. Esite matkasta tiedotteen lopussa.
3. Matka Venäjän Jouluun ja vastaanottamaan Uutta Vuotta Pietarissa 29.12.2017-1.1.2018
Matkalle lähdetään tiistaiaamuna 29.12.2017 klo 10.00 Helsingin rautatieasemalta ALLEGRO-junalla ja palataan
Uudenvuodenpäivänä klo 18.01 Helsinkiin. Pietarissa osallistutaan ”Arts Square Festivaalin” tapahtumiin ja
esityksiin sekä ajankohtaisiin taidenäyttelyihin. Uusi vuosi 2018 otetaan vastaan Mariinskin nuorten laulajien
konsertilla ja nautitaan yhteisen juhlaillallisen. Yöpymiset hotelli AMBASSADOR´issa.
Esite matkasta ilmestyy syyskuussa.
Matkoille voi ilmoittautua myös ennakkoon. Matkaesite ja alustava ohjelma postitetaan niiden valmistuttua ensin
ennakkoon ilmoittautuneille, jolloin heillä on mahdollisuus vahvistaa osallistumisensa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: secway-matkat@kolumbus.fi tai puhelimitse 0400-847655.

Seuraava jäsentiedote lähetetään syyskuussa, ja siinä kerromme loppusyksyn jäsentilaisuuksista.
Toivottavasti näemme Mikkelissä!

Jari Harmoinen, puheenjohtaja

