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JÄSENTIEDOTE 2/2018

VUOSIKOKOUS 7.4.
Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 7.4. Kansallisoopperan Alminsalin lämpiössä,
jossa oli läsnä 32 jäsentämme. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös, sekä toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2018. Tilinpäätös osoitti tappiota -5373,60 joka johtui siitä että vuonna 2017 jaettiin
poikkeuksellisen suuri summa stipendeinä ja avustuksina, yhteensä 8400,-. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on siitä
huolimatta edelleen hyvä.
Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Jari Harmoisen ja varapuheenjohtajaksi Marjatta Donnerin. Hallitukseen
valittiin 7 jäsentä: Jyrki Ahvonen, Ekaterina Ivanova, Pia Mantere, Kirsti-Liisa Orasmaa, Kirsti Palanko-Laaka, Matti
Remes ja Antti Tulenheimo, jonka hallitus valitsi jatkamaan sihteerinä.
Jäsenmaksu säilyy ennallaan, ja se on 30,-/henkilö. Jäsenmaksulaskut postitetaan kaikille jäsenille kirjepostina.
Maksathan laskun eräpäivään mennessä, käyttämällä laskussa olevaa viitenumeroa. Näin varmistetaan, että
maksu kohdistuu oikealle jäsenelle.

JÄSENTILAISUUS MIKKELIN MUSIIKKIJUHLILLA 7.7.
Musiikkijuhlien ohjelma on toimitettu jäsenille jo aikaisemmin. Ensi kesänä
Valeri Gergijev tuo orkesterinsa lisäksi Mikkeliin myös Mariinskin
balettiseurueen jäseniä, 20 vuoden tauon jälkeen. Saamme tänä vuonna
kaikista lipuista 10 euron alennuksen, käytä etu hyväksesi ja osta lippusi
ajoissa!
Oman nimikkokonserttimme ensi kesänä on sopraano Pelageja Kurennajan
resitaali lauantaina 7.7. klo 16. Sen jälkeen, alkaen klo 18, pidämme
jäsentilaisuuden, jonka jälkeen ehtii vielä kuuntelemaan illan konserttia.
Pelageja teki jo viime kesänä unohtumattoman vaikutuksen monipuolisella
ohjelmistollaan, ja jos et silloin päässyt paikalla, niin älä jätä nyt tilaisuutta
käyttämättä.
Asiantuntijoiden mukaan Pelagejalla on edessään loistava tulevaisuus
maailman suurilla lavoilla, joten hän ei enää ehkä ehdi Mikkeliin meitä
ihastuttamaan. Pelageja esiintyy ensi kesänä myös Espoossa, Urkuyö&Aaria
–festivaalilla torstaina 12.7. klo 21.
Ilmoittautumiset jäsentilaisuuteen viimeistään 30.6. mennessä mieluiten
sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050-329 3091.

MAIJU VAAHTOLUODON KUULUMISIA
Toinenkin stipendiaattimme Maiju Vaahtoluoto siirtyy Berliiniin, Samuli Taskinenhan on ollut siellä kiinnitettynä
Komische Operiin, Maiju on saanut kiinnityksen Deutsche Operiin kaudeksi 2018-19. Hän esiintyy lokakuusta alkaen
mm. Jevgeni Oneginissa, Rigolettossa ja Lentävässä Hollantilaisessa. Sitä ennen Maijua on mahdollista kuulla
Suomessa useaan otteeseen. Hän laulaa Savonlinnan Oopperajuhlilla 9.-27.7. Madama Butterflyn Kate Pinkertonin
roolin sekä 19.7. Kangasniemen laulukilpailun kavalkadissa vuodesta 1987 Kangasniemen kirkossa.
Pääkaupunkiseudulla Maiju esiintyy 30.8. Urkuyö&Aaria –festivaalien Matkalla tähtiin –konsertissa Espoon
Tuomiokirkossa. Näiden lisäksi Maiju matkaa Japaniin toukokuun lopussa Kyoto International Music Students festivaalille. Hienoon nousuun on stipendiaattimme ura suuntautumassa!
Samuli Taskinen esiintyy Lemin musiikkijuhlilla, liedkonsertissa ”Toivon ja Modestin matkassa”. Säestäjänä toimii
Sanna Iljín. Konsertti pidetään Lemin kirkossa, perjantaina 27.7. klo 19.

STIPENDI MARKO JUUSELALLE
Mariinskin ystävien hallitus päätti myöntää 1000,- stipendin lahjakkaalle,
Pietarin Vaganova-akatemiassa opiskelevalle Marko Juuselalle. Stipendi
ojennettiin hänelle Pro Dance –gaalassa 11.3.2018.
Marko aloitti tanssin harrastuksen jo 6-vuotiaana Naantalissa, ja jatkoi Raija
Lehmussaaren tanssikoulussa sekä Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa
15-vuotiaaksi saakka. Kesällä 2015 hän osallistui Pro Viva la Dance ry:n
järjestämään kesäkurssiin Mik-kelissä. Siellä hänelle tarjottiin kurssin
parhaana mahdollisuutta siirtyä opiskelemaan Vaganova-akatemiaan. Marko
päätti siirtyä Pietariin, ja aloitti akatemian 5. luokalla.
Takana on nyt 3 vuotta ja edessä vielä 1 vuosi opintoja ennen valmistumista.
Opettajat ovat vaativia ja opiskelu on ulkomaalaisille hyvin kallista –
motivaatio pitää siis olla kohdallaan. Marko on pärjännyt hienosti, ja saanut
tanssia monia rooleja, joista ehkä tärkein oli viime vuoden lopussa Mariinskiteatterin lavalla. Hän sai tanssia prinssin roolin Pähkinänsärkijä-baletissa –
tehtävä, josta moni muukin varmasti haaveili.
Oheinen kuva on Pietarista, Katariinan palatsista, jossa Marko esitti myöskin
pääroolin baletissa ”Kalastaja ja najadi”. Marko on päässyt Vaganovan muiden
opiskelijoiden kanssa monille esiintymismatkoille Eurooppaan ja Japaniin asti.
Toivotamme Markolle tsemppiä opintojen loppuun saattamiseksi!

MATKAOHELMA 2018
Matka 4.-9.10.2018 kirjailijoiden Leo Tolstoin, Mihail Bulgakovin ja Anton Tshehovin jäljille
Moskovaan, Jasnaja Poljanaan ja Tulaan. Moskovassa Bolshoi-teatterin esitysten lisäksi käydään mm. Tretjakovin ja
Pushkinin taidegallerioissa. Moskovassa hotelli Peter 1 (2 yötä) ja Tulassa SK Royal (1 yö).
Ohessa matkaesite, jossa matkaohjelma ja ilmoittautumisohjeet.
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
terveisin,
Jari Harmoinen

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

