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JÄSENTIEDOTE 1/2019

MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT 2019
Tämän jäsentiedotteen liitteenä saat ensi kesän Mikkelin musiikkijuhlien ohjelman sekä ohjeet lippujen ostamiseen.
Yhdistyksemme jäsentilaisuus pidetään perjantaina 5.7. klo 17, paikka ilmoitetaan seuraavassa tiedotteessa. Koska
kyseisen illan konsertti ”Rakastetuimmat ooppera-aariat” esitetään Tuomiokirkossa, tilaisuutemme tulee olemaan
jossakin sen lähistöllä. Mariinskin ystävien hallitus on myös päättänyt jatkaa tukeaan Mikkelin musiikkijuhlien
kannatusyhdistykselle, jolla haluamme osaltamme olla edesauttamassa juhlien jatkumista.

VUOSIKOKOUS KANSALLISTEATTERISSA 30.3.
Vuoden 2019 vuosikokous pidetään lauantaina 30.3. klo 17 Kansallisteatterin 2. parven lämpiössä. Kokouksen jälkeen
on mahdollisuus jäädä katsomaan Karamazovin veljekset -näytelmä. Virallinen vuosikokouskutsu lähetetään
sääntöjemme mukaisesti maaliskuun alkupuolella.
Olemme varanneet kiintiön ryhmähintaisia lippuja, paikkamme sijaitsevat permannolla 5-7. Lipun ryhmähinta on 32€
Ryhmäliput voi lunastaa vain suoraan Kansallisteatterin omasta lippumyymälästä varausnumerolla 51848859528 ja varauksemme on voimassa 8.3.2019 saakka. Näytelmä esiteltiin tarkemmin edellisessä jäsentiedotteessamme joka löytyy nettisivuiltamme.
Yhdistyksemme hallitus on Sibelius-Akatemian opettajakunnan tekemien ehdotusten perusteella valinnut uuden
stipendiaatin. Stipendi luovutetaan vuosikokouksen yhteydessä, joten tule paikan päälle katsomaan ja tutustumaan
uuteen stipendiaattiimme.
Ilmoittautumiset vuosikokoukseen mieluiten sähköpostitse sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050-329 3091.

PRO DANCE GAALA 3.3. ”ELÄVÄ PETIPA”
Klassisen baletin isäksikin tituleeratun Marius Petipan syntymästä tuli hiljan kuluneeksi 200 vuotta. Yhdistyksemme
jäsenet on kutsuttu mukaan kunnioittamaan Petipan elämäntyötä ja perintöä sunnuntaina 3.3. klo 17 alkavaan gaalaan
Aleksanterin teatteriin.
Esiintyjinä nähdään upea joukko Suomen Kansallisbaletin tähtitanssijoita ja solisteja, sekä nuoria lahjakkuuksia mm.
Kansallisbaletin nuorisoryhmästä ja Balettioppilaitoksesta. He esittävät otteita tunnetuista baleteista, kuten Bajadeeri,
Prinsessa Ruusunen, Pähkinänsärkijä, Don Quijote ja Le Corsaire. Myös muiden tanssiopistojen eri-ikäisiä
opiskelijoita on gaalassa mukana.
Gaalassa jaetaan myös Pro Dance -stipendit. Gaalan koko tuotto menee Pro Dancen stipendirahastoon. Liput
42/35/25,- joko Aleksanterin teatterin omasta lippumyymälästä tai Ticketmasterin kautta.

”KOHTALON VOIMA” ELOKUVATEATTEREISSA
Royal Operan ooppera- ja balettiesitykset jatkuvat keväällä upeilla teoksilla. 7.4. Helsingin Lasipalatsin Bio Rex ja
Kino Tapiola esittävät Verdin “Kohtalon voima” -oopperan, esityksiä on myös muissa kaupungeissa.. Päärooleissa
nähdään supertähdet Anna Netrebko ja Jonas Kaufmann, jotka eivät kovinkaan usein esiinny yhdessä. Baritoni
Ludovic Tézier täydentää tähtikaartin. Kapellimestarina on Antonio Pappano.
Mukavana lisätietona mainittakoon, että oopperan ensiesitys tapahtui Pietarissa marraskuussa 1862

JÄSENTILAISUUS 5.5. ”ANNA PAVLOVAN TARINA”
Sergei Djagilevin mukaan nimetty kulttuurikeskus Pietarista tuo
Aleksanterin teatteriin ainutlaatuisen ja kiehtovan esityksen, joka on
omistettu Anna Pavlovalle, 1900-luvun maailmankuululle prima
ballerinalle. Esityksessä nähdään Pietarin ja Moskovan merkittävimpien
balettitalojen solistien tulkitsemina mm. pienoisbaletti Ruusu-unelma
sekä Pavlovan ohjelmistoon kuuluvat klassikot Night, Rondino, Gavotte,
Venäläinen tanssi, Dragonfly, Californian poppy ja Kuoleva Joutsen
sekä muita Suomessa tuntemattomia ja harvinaisempia teoksia Anna
Pavlovan ohjelmistosta.
Vanhat valokuvat sekä videot prima ballerinan esiintymisistä ja elämästä
luovat unohtumattoman balettielämyksen, joka on ihastuttanut yleisöä
ympäri maailmaa. Esityksessä on mukana jousikvartetti ja kertoja
(suomenkielinen tekstitys).
Olemme varanneet sunnuntain 5.5. klo 16 alkavaan esitykseen 30 lipun
kiintiön. Lipun ryhmähinta on 44,50. Ryhmähintaisen lipun voi ostaa
vain suoraan Aleksanterin teatterin omasta lippumyymälästä
varausnumerolla 1458 4874. Paikat ovat permannolla. Varauksemme on
voimassa 5.4.2019 saakka. Lisätiedot: www.aleksanterinteatteri.fi.
Jos olet ehtinyt ostaa lipun jo johonkin toiseen näytökseen, niin Aleksanterin teatteri on lupautunut vaihtamaan sen
sunnuntaille, jolloin voit osallistua jäsentilaisuuteen ja katsoa esityksen sen jälkeen.
Ennen esitystä järjestämme jäsentilaisuuden “Salakapakka”-tilassa klo 15 alkaen. Ulko-ovet avataan meille klo
14.45. Tilaisuudessa kuulemme vierailevan ryhmän esittelyn. Ilmoittautumiset jäsentilaisuuteen 29.4.mennessä,
mieluiten sähköpostitse sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050-329 3091.

JÄSENMATKA PIETARIN VALKEISIIN ÖIHIN 13. -16.6.2019
Matkan päiväohjelmien teemana on Pietari Suuri ja Pietarin kaupungin synty. Kohteina mm. Kesäpalatsi,
Menshikovin barokkipalatsi ja Pietarhovi, jonne matkataan kantosiipialuksella. Iltaisin on mahdollisuus seurata
Valkeiden Öiden runsasta musiikki- ja kulttuuritarjontaa.
Matkaesite liitteenä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: secway-matkat@kolumbus.fi tai puhelimitse 0400-847655.

Mukavaa ja aurinkoista kevättalvea!
Jari Harmoinen

