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JÄSENTIEDOTE 3/2019

VUOSIKOKOUS KANSALLISTEATTERISSA 30.3.
Yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös, joka osoitti voittoa 723,42.
Myös hallituksen esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi hyväksyttiin sellaisenaan. Jäsenmaksu säilyy ennallaan,
30€/vuosi. Kokoukseen osallistui 35 jäsentä.
Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Jari Harmoisen ja varapuheenjohtajaksi Marjatta Donnerin. Hallituksen
jäseniä valittiin yhteensä 8, eli sääntöjen sallima maksimimäärä. Entisistä hallituksen jäsenistä Jyrki Ahvonen ja Matti
Remes ilmoittivat halukkuutensa luopua hallituksen jäsenyydestä. Muut hallituksen jäsenet olivat valmiina jatkamaan:
Katia Ivanova, Pia Manner, Kirsti-Liisa Orasmaa, Kirsti Palanko-Laaka ja Antti Tulenheimo, ja heidät valittiin
uudelleen.
Uusiksi jäseniksi valittiin Leena Ahvonen, Irma-Liisa Perttunen ja Anna-Leena Ruokola. Kiitämme Jyrkiä ja Mattia
heidän panoksestaan hallituksen työskentelyssä! Hallitus valitsi keskuudestaan Antti Tulenheimon jatkamaan
sihteerinä. Rahastonhoitajana jatkaa Jari Harmoinen. Osa entisistä rahastonhoitajan tehtävistä on päätetty ulkoistaa ExProfesso Arts Management Oy:lle. Sen tehtäviin tulee jatkossa kuulumaan jäsenmaksujen laskutus ja seuranta,
kirjanpito ja tilinpäätös. Rahastonhoitaja vastaa maksuliikenteestä.
Jäsenmaksulasku 2019 lähetetään kirjepostina. Maksathan sen eräpäivään mennessä viitenumeroa käyttäen,
kiitos!

UUSI STIPENDIAATTIMME ON VISA KOHVA
Vuosikokouksessa luovutettiin 3000€ stipendi basso Visa Kohvalle. Hänet valittiin
uusimmaksi stipendiaatiksemme Sibelius-Akatemian opettajakunnan ehdotuksen
pohjalta. Visa oli itse paikalla vastaanottamassa stipendinsä ja kertoi samalla itsestään.
Hän valmistuu tänä keväänä Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi
oopperakoulutusluokalta, jossa hänen opettajansa oli Hannu Niemelä. Tätä edelsi 3
vuoden kandiopinnot laulumusiikin osastolla saman opettajan johdolla. Ennen
lauluopintojansa Visa ehti opiskella ympäristötaloustiedettä ja kemiaa, mutta sitten
musiikki vei miehen mukanaan.
Visa on ollut Sibelius-Akatemian produktioiden lisäksi mukana mm. Metropolian ja
Opera BOXin esityksissä. Roolilistalta löytyy mm. ruhtinas Gremin Tshaikovskin
Jevgeni Onegin –oopperasta sekä Sarastro Taikahuilusta. Tänä vuonna Visaa on
mahdollista kuulla Kansallisoopperan Kuorogaalassa sekä Urkuyö&Aaria
festivaaleilla, jossa hän konsertoi yhdessä sopraano Jutta Holmbergin kanssa 11.7.
Espoon tuomiokirkossa.
Kuvaaja: Heli Blåfield

Nyt Visa suuntaa ponnistuksensa Saksaan, jossa on haussa
hyvä agentti ja työmahdollisuuksia ja niiden kautta
ammattitaidon monipuolistamista. Kun oma instrumentti on
hallussa, Visa toivoisi löytävänsä mielenkiintoisia ja
taiteellisesti haastavia töitä myös kotimaasta. Pienten
ryhmien toiminta ja luova yhteistyö ohjaajien ja säveltäjien
kanssa tuntuisi Visan mielestä kiinnostavalta tavalta tehdä
oopperaa.
Hänen harrastustensa kautta hankkimat taidot – kuten
nykytanssi, capoeira, kiipeily ja näyttömätaistelu – antavat
varmasti mahdollisuuksia monipuolisiin rooleihin ja
tulkintoihin. Sehän on suuntaus, jota ohjaajat yhä enemmän
etsivät ja me katsojat arvostamme: rohkeaa otetta
klassikoihin ja uusia, mielenkiintoisia teoksia.
Britten: Kesäyön uni

(Kuvaaja: Kari Sarkkinen)

JÄSENTAPAAMINEN MIKKELIN MUSIIKKIJUHLILLA
Yhdistyksemme jäsentilaisuus pidetään perjantaina 5.7. klo 17 Bistro
Holvissa, joka sijaitsee Mikkelin teatterin yhteydessä osoitteessa
Savilahdenkatu 11. Ravintolasta on lyhyt kävelymatka Tuomiokirkkoon,
jossa illan konsertti esitetään klo 19 alkaen.
Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan jäsentapaamiseen
27.6.mennessä, mieluiten sähköpostitse sihteeri@mariinskinystavat.fi tai
puhelimitse 050-329 3091.
Nimikkokonserttimme ”Rakastetuimmat ooppera-aariat” lisäksi Mikkelin
Musiikkijuhlat tarjoaa kaksi muutakin Mariinski-teatterin konserttia, mm.
torstaina 4.7. saadaan orkesterin solistina kuulla vuoden 2019 Tshaikovskikilpailun tuoretta voittajaa/palkittua. Juhlien tarjontaan kuuluu myös paljon
ohjelmaa lapsille sekä korkeatasoisia luentoja ja seminaareja. Koko ohjelma
löytyy osoitteesta: www.mikkelinmusiikkijuhlat.fi.
Mariinskin ystävät saavat liput tarjoushinnoin. Alennukset koskevat 20-49€
hintaisia konsertteja ja luentoa (alennus 5€/lippu), sekä 50-79€ hintaisia
konsertteja (alennus 10€/lippu). Tarjous ei koske musiikkiruokailuja. Liput
voi ostaa suoraan Ticketmasterilta käyttämällä seuraavaa linkkiä
https://www.ticketmaster.fi/mmjmariinski ja salasanaa MARIINSKI.
Salasanaa käyttämällä alennusliput voi ostaa myös lippumyyntipisteistä ympäri Suomen. Liput on mahdollista ostaa
myös ottamalla yhteyttä Mikkelin musiikkijuhliin joko puhelimella tai sähköpostilla, jolloin hintoihin lisätään 5€
toimituskulut.
Lipunmyynti: Mila Topelius +358 44 794 3911 (ma-pe klo 9.00-12.00) tickets@mikkelinmusiikkijuhlat.fi

STIPENDIAATTIEN KUULUMISIA
Edelliset stipendiaattimme Maiju Vaahtoluoto ja Samuli Taskinen ovat uusien haasteiden edessä. Maiju siirtyy
vierailevaksi solistiksi Oldenburgin valtionoopperaan, jossa on tulossa mm. Ulrican rooli Verdin Naamiohuveissa
sekä Ring-sykli. Pääsiäisenä 2020 Maijua voi kuulla Verdin Requiemissa Tampereella. Ensi kesänä Maijulla on myös
esiintyminen Suomessa, Kangasniemen musiikkiviikkojen avajaiskonsertissa Matti Salmisen ja Sanna Iljinin
kanssa. Mikko Franck johtaa Kuopion kaupunginorkesteria. Konsertti pidetään Hankasalmen kirkossa perjantaina
12.7. klo 19.

Samuli aloittaa solistina St.Gallenin teatterissa Sveitsissä, ja hän tekee siellä rooleja mm. oopperoissa: Gounod´n
Faust, Händelin Julius Caesar Egyptissä sekä Verdin Stiffelio.
Samuli osallistuu Klaudia Taev –laulukilpailuun toukokuun lopussa Pärnussa, ja hän esittää kilpailuohjelmansa
Lauttasaaren kirkossa sunnuntaina 19.5. klo 18 alkaen. Toinen Suomesta kilpailuun valittu on baritoni Tiitus
Ylipää, joka esiintyy samassa konsertissa, säestäjänä on pianisti Mirva Helske. Ohjelmassa on kattava valikoima
liediä ja ooppera-aarioita.
Stipendiaattimme useamman vuoden takaa, Monika-Evelin Liiv, puolestaan on järjestämässä Verdin Requiemin
suurimuotoista esitystä Tõrvan kaupungin keskusaukiolla 15.6. klo 19-20.30. Mukana on kansainväliset solistit ja
Viron parhaat kuorot ja orkesterit, kapellimestarina Risto Joost. Konsertti on myös kunnianosoitus Eri Klasille, joka
20 vuotta sitten johti samassa paikassa Porgy ja Bess –konserttiesityksen. Liput:www.piletilevi.ee.

JÄSENTILAISUUS SYYSKUUSSA - LOKKI
Anton Tšehovin Lokki (1896) ‒ ensimmäinen hänen neljästä suuresta näytelmästään ‒ on mestarillisen syvällisesti
kirjoitettu teos taiteesta, rakkaudesta, nuoruudesta, vanhuudesta ja elämänvalintojen oikullisuudesta. Lokin
henkilöiden kaipuu on täyttymätöntä. Mitä he lopulta etsivät, mitä haluavat toisiltaan? Sorinin kartanossa järven
rannalla aikaansa viettävien ihmisten omahyväinen joutilaisuus ennakoi suurta muutosta, joka häämöttää jo
horisontissa ‒ vielä epätodellisen etäisenä mutta vääjäämättömänä.
Visuaalisen ja fyysisen teatterin kehutun taitajan, Anne Rautiaisen ohjauksessa Tšehovin ajaton läpileikkaus ihmisen
sieluun sulautuu kirkkaiden näyttämökuvien kauneuteen. Hänen edellinen työnsä Kansallisteatterissa, Mestari ja
Margarita, oli maagien vangitseva. Irina Arkadinan roolissa esiintyvä Maria Kuusiluoma viettää Lokki-esityksen
myötä 25-vuotistaiteilijajuhlaansa.
Valitsimme Lokin syyskauden ensimmäiseksi jäsentilaisuudeksemme ja varasimme kiintiön lippuja lauantain 21.9.
esitykseen klo 13.00. Varaus on voimassa 26.8. saakka, ja lipun hinta 32€ (normaalihinta 38€ ja eläkeläishintakin
34€). Varaus löytyy Mariinskin ystävät –nimellä. Lipun voi ostaa vain suoraan Kansallisteatterin omasta
lipunmyynnistä. Huomaathan, että lipunmyynti on suljettu 24.5.-16.8. Jos et pysty käymään lippumyymälässä, niin
Leena Ahvonen on luvannut auttaa, vaikka ei enää työskentelekään teatterissa. Ota tässä tapauksessa yhteys:
Leena.ahvonen@kolumbus.fi tai 040-5063309.
Pidämme jäsentapaamisen pienen näyttämön lämpiössä klo 12.00 alkaen. Tarjoilujen vuoksi pyydämme
ilmoittautumaan jäsentapaamiseen mieluiten sähköpostitse sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050-329
3091.

ANNA PAVLOVAN TARINA LUMOSI
Sergei
Djagilevin
mukaan
nimetty
kulttuurikeskus Pietarista toi Aleksanterin
teatteriin runollisen kauniin esityksen, jossa
käytiin läpi Anna Pavlovan elämä pienestä
balettikoululaisesta maailman juhlituimmaksi
ballerinaksi. Pietarilaisista balettiryhmistä
tulleet tanssijat esittivät Pavlovan tunnettuja
rooleja, mutta myös muutamia Suomessa
ennen esittämättömiä numeroita.
Lavalla oli myös kaksi muusikkoa ja
laulusolisti, ja kertoja joka sitoi kokonaisuuden
yhteen. Saimme nähdä myös itse Anna
Pavlovan tanssia vanhoilta filmitaltioinneilta.
Esitys oli kokonaisuudessaan hyvin tyylikäs ja
tulvillaan venäläisen baletin ainutlaatuista
henkeä.

Ennen esitystä kokoonnuimme Salakapakka-tilaan
teatterin alakertaan. Saimme kuulla päivän
esityksestä ja esiintyjistä, ja Hannu Hyttinen kertoi
myös tulevista suunnitelmistaan. Ensi keväälle on
tulossa vierailu Karjalan Tasavallan Musiikkiteatterista, Petroskoista, joka liittyy Karjala 100
juhlavuoteen Suomessa. Tilaisuudessa oli läsnä 35
jäsentämme, ja kevään viimeinen jäsentilaisuus
päättyi mukavaan seurusteluun.

MARIINSKIN YSTÄVIEN
FACEBOOK-SIVUT AVATTU
Yhdistyksen hallitus päätti kevään kokouksessaan, että Mariinskin ystäville perustetaan omat FB-sivut. Sivujen
sisältöä pääsee katsomaan ja kommentoimaan vain vasta kun on tehnyt ”kaveripyynnön”. Sivustoa ylläpitävät Leena
Ahvonen ja Jari Harmoinen. Sivut on tarkoitettu paitsi jäsenille myös kaikille joita yhdistyksemme toiminta ja
venäläinen musiikki ja kulttuuri kiinnostavat. Tulevien jäsentapahtumien pääasiallinen tiedotuskanava on edelleenkin
jäsentiedote, joko sähköpostitse tai kirjepostina.

JÄSENMATKASUUNNITELMA 2019
Matka Pietariin, Novgorodiin, Staraja Russaan, Pihkovaan, Petserin luostariin ja Tallinnaan 4.-7.10.2019
Matkaesite ohessa.
Loppiaisena Matka Venäläiseen Jouluun 4.-7.1.2020
Lähdemme matkalle lauantaina 4.1.2020 ALLEGRO-junalla ja palaamme Loppiaispäivän jälkeen tiistaina 7.1.2020.
Helsinkiin. Pietarissa majoitumme hotelli Ambassadoriin****, jossa yövymme kolme yötä.
Esite matkasta tulee syyskuussa 2019.
Matkoille voi ilmoittautua ennakkoon. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: secway-matkat@kolumbus.fi tai puhelimitse
0400-847655.

Kesä ja Mikkelin musiikkijuhlat lähestyvät, nähdään Mikkelissä!

Jari Harmoinen
puheenjohtaja
PS: uusimman jäsentiedotteen voit käydä katsomassa sivuiltamme www.mariinskinystävät.fi ja vanhemmatkin
tiedotteet löytyvät kohdasta ”arkisto”.

