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JÄSENTIEDOTE 1/2018

MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT 4.-7.7.2018
Musiikkijuhlien ohjelma ei ole vielä varmistunut, joten ilmoitamme sen seuraavassa jäsenkirjeessä maaliskuun
alkupuolella. Samalla saat lippujen ennakkotilauslomakkeen ja tiedon Musiikkijuhlien yhteydessä järjestettävästä
jäsentilaisuudesta.

TAIDEKIERROS KANSALLISTEATTERISSA 15.3.
Tervetuloa viettämään kulttuurihistoriallista iltapäivää Kansallisteatteriin!
Teatterin runsaan muotokuva-aarteiston tekijänimiä ovat jopa kultakauden
taiteilijat Albert Edelfeltistä Juho Rissaseen. Jugendlinna Rautatientorin
pohjoislaidalla on toiminut maamme itsenäistymiseen asti paitsi puheteatterin
myös oopperan kotina. Tästäkin mielenkiintoisesta vaiheesta kertoo oppaamme
filosofian maisteri Katriina Pyrrö, joka on koulutukseltaan myös SibeliusAkatemiasta valmistunut oopperalaulaja. Tulemme kuulemaan ketkä
kuuluisuudet ovat laulaneet Suuren näyttämön lavalla ja ketkä tanssineet! Entä
kuka olikaan ensimmäinen suomalainen Metropolitan-tähti?
Katriina Pyrrö tulee meitä vastaan teatterin pääsisäänkäynnin oville niin, että
sisään pääsee klo 15.30 alkaen. Kierros alkaa tasan klo 16, ja ryhmään ei voi
enää liittyä sen jälkeen, joten tulethan paikalle ajoissa. Kierroksemme päättyy
1.kerroksen lämpiöön jossa nautimme lasilliset kuohuvaa. Yhdistys tarjoaa
opastuksen ja tarjoilut.
Ilmoittautumiset
tähän
jäsentilaisuuteen
mieluiten
sähköpostiin
sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puh. 050-329 3091 viimeistään 8.3.
mennessä. Kierrokselle mahtuu mukaan 30 henkilöä.
Kierroksen jälkeen on mahdollista jatkaa iltaa Kansallisteatterissa Molièren
Luulosairas-komedian parissa.
Argania vaivaa tauti, jonka ennuste on erittäin huono. Hyväuskoisuus. Arganin luulosairaus sopii erinomaisesti
rahallista hyötyä havittelevalle vaimolle sekä mukasairasta kuppaaville puoskareille. Kun Arganin tytär rakastuu
isänsä suunnitelmien kannalta väärään mieheen, ja paikalle kuskataan samaan aikaan isän suosima umpipökkelö
vävykokelas, asiat mutkistuvat entisestään. Ainoastaan juonikas väliintulo voi pelastaa tilanteen niin, etteivät
väärinkäsitykset lemmessä ja lääketieteessä mene liian pitkälle. Luulosairas on luulot poistava komedia, suoraan
ihmisten kaksinaismoraalilla tohtoroivan Molièren reseptivihkosta.

Olemme varanneet lippukiintiön, jolla varmistamme että halukkaat pääsevät näytelmää katsomaan, vapaita paikkoja ei
ole enää paljoa jäljellä. Liput ovat normaalihintaisia (38/34,-), ryhmäalennusta ei ole. Varausnumero: 518-16768307.
Siihen kuuluvia lippuja voi ostaa vain suoraan Kansallisteatterin omasta lippumyymälästä ja varauksemme on
voimassa 28.2. saakka. Paikkamme ovat permannon riveillä 8 ja 15 sekä 1. parven riveillä 1 ja 2. Jos lippujen
lunastamisessa on ongelma voit ottaa yhteyttä Leena Ahvoseen 050-4419033 tai leena.ahvonen@kansallisteatteri.fi.
Jos lippuja on vielä saatavilla, voit ostaa niitä muistakin lipunmyyntipisteistä, mutta älä käytä varausnumeroamme, koska silloin koko varauksemme voi purkautua.

VUOSIKOKOUS 4.4. HELSINGIN KONSERVATORIOSSA
Pidämme vuosikokouksen tällä kertaa Helsingin konservatorion tiloissa Ruoholahdessa keskiviikkona 4.4. klo 17
alkaen. Ennen kokousta saamme kuulla esittelyn konservatorion toiminnasta, ja kokouksen jälkeen voimme jäädä
nauttimaan laulumusiikkikonsertista joka alkaa klo 19. Konsertti on ilmainen. Konservatorioon on hyvät
kulkuyhteydet, mm. metroasema on aivan sen vieressä. Kokouskutsu ja illan tarkempi ohjelma ilmoitetaan
seuraavassa jäsentiedotteessa. Laita päivämäärä kuitenkin jo kalenteriisi!

GEORGIAN VALTIONBALETIN VIERAILU
Bolshoi -teatterin entinen prima ballerina Nina Ananiashvili tuo
kansainväliseksi
kiertueryhmäksi
trimmatun
Georgian
valtionbaletin toista kertaa Suomen vierailulle Aleksanterin
teatteriin 4.-6.5. Viime kevään menestyksekkään vierailun jälkeen
Georgian valtionbaletti nähdään Aleksanterin teatterissa uudella
korkeatasoisella ohjelmalla.
Koreografi Mihail Fokinin teokset kuuluvat balettikirjallisuuden
mestariteoksiin. Kolmen baletin illassa nähdään Fokinin
legendaariselle Ballets Russes -ryhmälle luotu ja itsensä Vaslav
Nizinskin tanssima yksinäytöksinen baletti Ruusu-unelma Carl
Maria von Weberin musiikkiin ja Chopinin painosävellyksiin
perustuva Sylfidit. Baletti-illan huipentaa Igor Stravinskin
venäläiseen satuun perustuva Fokinin Tulilintu -baletti, jonka
sovituksesta vastaa Andris Liepa.
Pidämme sunnuntaina 6.5. ennen esitystä jäsentilaisuuden. Sen
paikka ei ole vielä varmistunut, mutta ilmoitamme sen seuraavassa
tiedotteessa. Balettiesitys alkaa klo 16 ja jäsentilaisuus klo 15.
Olemme varanneet lippukiintiön, varausnumerolla 13051357 ja siitä ostettuna liput maksavat 45,-/kpl (normaali hinta
on 52,50, eläkeläisalennusta ei ole käytössä.) Paikkamme sijaitsevat permannon riveillä 1,3,4,9 ja 10. Tämän
ryhmähinnan saa vain ostamalla liput suoraan Aleksanterin teatterin omasta lippumyymälästä. Kiintiömme on
voimassa 31.3. saakka. Jos ostat lippusi jostakin muusta lipunmyyntipisteestä, niin älä käytä
varausnumeroamme koska siinä tapauksessa koko varaus voi purkautua.
Aleksanterin teatterin lipunmyynti: puh. (09) 676 980, avoinna ma-pe klo 9 – 18 ja la-su klo 12 – 17.

KULTTUURIVINKKEJÄ KEVÄÄLLE

”Gabriel, tule takaisin!” –ooppera pe 16.2. ja la 17.2.2018 19.00 Helsingin konservatorion konserttisalissa
Ilkka Kuusiston säveltämässä oopperassa esiintyy stipendiaattimme Maiju Vaahtoluoto, joka tekee palvelijatar
Ruusan roolin. Waltarin tarinassa sulavakäytöksinen ja komea Gabriel hankkiutuu kahden sisaren luo ja yrittää päästä
käsiksi heidän omaisuuteensa. Hän paljastuu vähitellen huijariksi ja pakenee, mutta silti sisarukset anelevat lopussa
Gabrielia palaamaan takaisin.
Gabrielin roolissa on baritoni Joonas Asikainen. Muissa rooleissa kuullaan niinikään Itä-Suomessa joko vaikuttavia tai
sieltä lähtöisin olevia oopperalaulajia, kuten mezzosopraano Marjatta Airas, sopraano Päivi Pylvänäinen,
mezzosopraano Talvi-Maaria Turunen ja tenori Timo Turunen. Oopperan on sovittanut sellisti ja kapellimestari Matti
Makkonen. Musiikin johdosta vastaavat produktion korrepetiittori, pianotaiteilija Jenna Ristilä sekä Matti Makkonen.
Teoksen on ohjannut erityisesti oopperamaailmasta tuttu Ville Saukkonen. Oopperan kiertue-esitysten
mahdollistamiseksi sen orkesterointi on sovitettu neljän soittajan kokoonpanolle, jonka soittajisto koostuu lähinnä
eteläsavolaisista ammattimuusikoista.
Mariinskin ystävien jäsenet voivat ostaa lipun erikoishintaan 35,- (norm. 39,-). Varaukset ja tiedustelut:
joonasasik@gmail.com
The Royal Opera: Verdin Macbeth
Ooppera- ja balettilähetykset Englannin kuninkaallisesta oopperasta jatkuvat koko kevään. Huhtikuussa on vuorossa
oopperaa: Antonio Pappano johtaa Verdin Shakespearen tragediaan pohjautuvan oopperan, jonka päätehtävissä
laulavat Anna Netrebko, Željko Lučić ja Ildebrando D’Arcangelo. Macbeth on ensimmäinen Verdin säveltämä
Shakespearen näytelmään pohjautuva ooppera. Säveltäjä piti näytelmää yhtenä ihmisen suurimmista luomuksista.
Phyllida Lloydin vuonna 2002 ensi-iltansa saanut produktio on täynnä värejä, mustaa, punaista ja kultaa.
Macbeth esitetään KinoTapiolassa su 8.4.ja Kinokorjaamossa ti 10.4. Katso muu ooppera- ja balettiohjelmisto
teattereiden nettisivuilta.
Aleksanterin teatterin ohjelmistossa kevätkaudella
Sekä oopperaa että balettia moneen makuun löytyy Aleksanterin teatterin kevään ohjelmistosta. Benjamin Brittenin
The Rape of Lucretia -oopperassa pääsiäisviikolla käsitellään seksuaalisen ahdistelun teemaa. Toukokuun lopussa on
vuorossa tutumpi Rigoletto, jossa kapellimestarina on Sasha Mäkilä ja mukana Opera BOX ja Sibelius-Akatemian
ooppera- ja laulumusiikin aineryhmä. Näistä esityksistä löytyy lisätietoa osoitteesta www.operabox.net.
Baletin ystäville on tarjolla jo edellä mainitun Georgian valtionbaletin esitysten lisäksi esimerkiksi Balletto di Milanon
tulkinta venäläisestä klassikosta: kaksinäytöksinen baletti Anna Karenina, jota tanssitaan upeaan Pjotr Tshaikovskin
musiikkiin.
Muista myös yhteistyökumppanimme, Pro Dance -yhdistyksen hieno tanssigaala 11.3. Siellä näet mm.
Kansallisbaletin tanssijoita sekä useiden tanssioppilaitosten nuoria tanssijalupauksia. Gaalassa myös palkitaan
suomalaisia tanssin parissa ansioituneita, ja gaalan tuotto menee lyhentämättömänä Pro Dance –stipendirahastoon.
Liput: www.ticketmaster.fi tai suoraan Aleksanterin teatterin omasta lippumyymälästä.

SAMULIN KUULUMISIA BERLIINISTÄ
Stipendiaattimme bassobaritoni Samuli Taskinen on ahkeroinut Saksassa, ja kirjoittaa tässä kuulumisiaan:
”Muutin Saksaan Komische Operiin töiden perässä elokuussa. Kausi Berliinissä on ollut yllätyksellinen ja todella
kiireinen: laskeskelin tässä, että tällä esityskaudella näytöksiä kasaantuu seitsemisenkymmentä, oopperarooleja 12.
Siinä on laulajanalulle ollut melkoinen avauskausi!
Alkukuukaudet ovat menneet ranskan-, saksan- ja sanskritinkielisissä oopperarooleissa, suurimpina mainittakoon
Masetto Don Giovannissa (saksaksi) ja Krishna Glassin Satyagrahassa. Talon tapa tehdä tuotantoja on hyvin fyysinen,
joten kunto on kohentunut hurjasti.
Nyt olen siitä miellyttävässä tilanteessa, että pääsen vihdoin venäläisen oopperakirjallisuuden pariin. Oneginin
Zaretski on musiikillisten harjoitusten vaiheessa, samoin neljä pientä roolia rakastamassani Shostakovitshin Nenäoopperassa. Nenä tosin tehdään suurilta osin saksaksi talossamme, mutta poliisien kaunis valitusensemble on kaikeksi
onneksi säästetty alkukielisenä, jolloin vokaalivärit soivat, kuten säveltäjä ne halusi!”
Samulista löydät lisätietoja hänen omista nettisivuiltaan www.samulitaskinen.com ja esiintymisaikataulu on Komische
Operin sivuilla www.komische-oper-berlin.de

JÄSENMATKA RIIKAAN OOPPERAFESTIVAALEILLE 15.-18.6.2018
Tänä kesänä jäsenmatkamme suuntautuu vaihtelun vuoksi Riikaan, sen oopperajuhlien aikaan. Oopperoiden lisäksi on
mahdollisuus nauttia retkistä oman bussin kyydissä tutustumaan upeisiin kesäasuntoina toimineisiin palatseihin sekä
Jurmalan kylpyläkaupunkiin. Matkaesite ohessa.

MATKAOHELMA 2018
Matka 4.-9.10.2018 kirjailijoiden Leo Tolstoin, Mihail Bulgakovin ja Anton Tshehovin jäljille
Moskovaan, Jasnaja Poljanaan sekä Melihovoon. Moskovassa Bolshoi-teatterin esitysten lisäksi käydään mm.
Tretjakovin ja Pushkinin taidegallerioissa. Moskovassa hotelli Peter 1 (2 yötä) ja Tulassa SK Royal (1 yö)
Esite matkasta tulee toukokuussa 2018.
Matka Loppiaisena Venäjän Jouluun Pietariin 4.1.2019-7.1.2019
Yöpymiset hotelli AMBASSADORissa (3 yötä). Esite matkasta tulee syyskuussa 2018
.
Matkoille voi ilmoittautua ennakkoon. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: secway-matkat@kolumbus.fi tai puhelimitse
0400-847655

Nautitaan lisääntyvästä valosta ja kevään odotuksesta!
terveisin,
Jari Harmoinen

PS: muistathan, että löydät jäsentiedotteet aina myös nettisivuiltamme, jos sähköpostitse tai kirjeenä saamasi tiedote
katoaa: www.mariinskinystavat.fi

