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JÄSENTIEDOTE 5/2019
JÄSENTILAISUUS 27.1. SIBELIUS-AKATEMIASSA: Kasta Diva! - Väärät aariat!
Pietariin suuntautuvan jäsenmatkan jälkeen seuraava jäsentilaisuus pidetään maanantaina 27.1. Sibelius-Akatemian Rtalossa, Pohjoinen Rautatienkatu 9. Kokoonnumme R-talon ala-aulaan ja siirrymme sieltä klo 17.30 meille varattuun
tilaan, joten tulethan paikalle ajoissa. Kuulemme Annika Ollinkarin esittelyn illan konsertista ja Akatemian
oopperakoulutuksesta. Sen jälkeen meillä on hieman omaa aikaa, jonka voimme viettää kahvilassa tai muussa
sopivassa paikassa. Illan konsertti alkaa klo 19.
Esitys on draamallinen kokonaisuus, jossa kuullaan aarioita Taideylipiston Sibelius-Akatemian opiskelijoiden
esittämänä. Ja nähdäänpä lavalla myös Taideyliopiston rehtori saksofonin kanssa. Laulajat ovat Annika Ollinkarin
oppilaita, ja Annika on myös suunnitellut ja ohjannut konsertin. Säveltäjäniminä ovat Bellini, Bizet, Brel, Gluck,
Mozart, Rossini, Sondheim ja Verdi. Esitys on osa Sibafest-festivaalia.
Meillä ei ole varattuna lippukiintiötä. Liput: 11,50-18,00€ Ticketmasterista.
Ilmoittautumiset jäsentapaamiseen sihteerille 20.1. mennessä mieluiten sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai
puhelimitse 050-329 3091.

JÄSENTILAISUUS 12.2. SINEBRYCHOFFIN MUSEOSSA: Edelfelt ja Romanovit
Sinebrychoffin taidemuseon näyttely Albert Edelfelt ja Romanovit
esittelee Edelfeltin vähemmän tunnettua, Venäjän keisariperheeseen
liittyvää tuotantoa. Näyttelyn keskipisteenä on Rybinskin
taidemuseon kokoelmiin kuuluva, Aleksanteri III:n veljenpoikia
esittävä muotokuva Suuriruhtinaat Boris ja Kirill Vladimirovitš
lapsina (1881). Tämä maalaus nähdään Suomessa ensimmäistä
kertaa. Teos kuuluu Albert Edelfeltin maalaamiin muotokuviin
Romanov-suvun lapsista. Teokset ovat olleet yhdessä esillä
edellisen kerran Moskovassa vuonna 1882.
Näyttely koostuu viidestä öljyvärimaalauksesta sekä akvarelleista,
luonnoksista, taiteilijan kirjeistä ja valokuvista. Teoslainat tulevat
Ateneumista, Eremitaasista, Rybinskin taidemuseosta, Gösta
Serlachiuksen taidesäätiöstä ja suomalaisesta yksityiskokoelmasta.
Olemme varanneet näyttelyopastuksen keskiviikkona 12.2. klo 18 ja 18.30. Maksimikoko ryhmälle on 15 henkilöä,
jakaudumme kahteen ryhmään ja mukaan mahtuu siis enintään 30 henkilöä. Kokoonnumme klo 18 museon
lipunmyyntiaulaan. Osa aloittaa Edelfelt näyttelystä ja osa voi ensin tutustua museon muihin kokoelmiin. Yhdistys
tarjoaa opastuksen, jokainen maksaa sisäänpääsynsä itse, esim. museokortilla.
Ilmoittautumiset sihteerille 5.2. mennessä mieluiten sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050329 3091.

KONSERTTI 14.3. MUSIIKKITALOSSA: Musiikkia ja taiteilijoita maailman huipulta
RSO:n konsertissa lauantaina 14.3. klo 15 kuullaan venäläisen musiikin kaksi merkkiteosta, Šostakovitšin 14. sinfonia
ja Tšaikovskin 6. sinfonia, ”Pateettinen”. Šostakovitšin 14. sinfonia on on oikeastaan laajennettu laulusarja,
epätavallisin Šostakovitšin yhteensä 15 sinfoniasta. Laulut mm. Lorcan ja Rilken teksteihin ovat eräänlainen
kommentti Musorgskin Kuoleman lauluille ja tansseille ja protesti kuolemaa vastaan, kauniin elämän puolesta.
Teokselle on vaikeaa löytää parempia tulkkeja kuin sopraano Elena Pankratova ja basso Mikhail Petrenko. Molemmat
esiintyvät säännöllisesti sekä Mariinski-teatterissa että maailman merkittävimpien orkestereiden kanssa.
”Pateettinen” on Tšaikovskin viimeinen sävellys, jonka lisänimen antoi veli Modest. Tšaikovski sai sanottua
haluamansa ja lähti elämästä yhdeksän päivää tämän sinfonian ensiesityksestä. Konsertin johtaa kapellimestari JukkaPekka Saraste.
Leena Ahvonen on varannut 60 lippua etupermannon parhaille paikoille. Liput varataan häneltä ja varauksen
jälkeen saat maksuohjeet. Liput jaetaan Musiikkitalossa ennen esitystä. Ilmoita montako lippua otat (max. 2 kpl)
15.1.2020 mennessä. Peruslipun hinta on 32€, eläkeläislipun 24€ ja opiskelijalipun 9€. Leenan yhteystiedot ovat:
leena.ahvonen@kolumbus.fi tai 040-5063309.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 18.4. KANSALLISOOPPERASSA
Tiedotamme jo tässä vaiheessa, että Mariinskin ystävien
vuosikokous pidetään lauantaina 18.4.2020 Oopperan
Alminsalin lämpiössä klo 17.00.
Sen jälkeen on mahdollista jäädä kuuntelemaan illan esitystä,
joka on ohjelmistoon palaava mestariteos, Tšaikovskin
Jevgeni Onegin -ooppera. Emme varaa siihen lippukiintiötä,
vaan jokainen saa varmasti haluamansa paikan ostamalla
lippunsa ajoissa. Muistutamme vuosikokouksesta vielä
kevään mittaan, ja varsinainen kokouskutsu lähetetään
huhtikuun alkupuolella. Voit toki halutessasi jo nyt
ilmoittautua vuosikokoukseen.
”Jos koskaan on kirjoitettu musiikkia todellisella innostuksella ja rakkaudella aiheeseen ja henkilöihin, niin Oneginin
musiikki on sellaista. Nautin rajattomasti kun sävelsin sitä. Ja jos kuulijassa tuntuu edes hiukkasen sitä, mitä tunsin
kirjoittaessani tätä oopperaa, olen hyvin tyytyväinen enkä tarvitse muuta”, säveltäjä kirjoitti.
Ensi kevään esityksiin on tulossa suomalaisten solistien lisäksi vierailijoiksi mm. nimirooliin Boris Pinkhasovich
(Pietarin Mikhailovski-teatterista), Tatjanan rooliin Olesia Golovneva ja kapellimestariksi Alan Buribajev.

MENOVINKKEJÄ KEVÄÄLLE
-viimeisin stipendiaattimme Visa Kohva esiintyy Kansallisoopperan Ariadne auf Naxos –oopperassa Truffaldin
roolissa 24.1.-15.2.2020
-Olga Heikkilä puolestaan vierailee oopperassamme Don Giovannin Zerlinan roolissa 6.3.-2.4.2020
-Ville Saukkonen ahkeroi useamman teoksen ohjaukset: Aleksanterin teatterissa Mare ja hänen poikansa 10.18.1.2020 (www.helsinkiopera.fi) sekä Turandot 22.-29.3.2020 (www.operabox.net), Sellosalissa Kaunis Helena
operetti 16.-19.1.2020 (www.teatro.fi)
-Pro Dance –gaala Tanssille! Aleksanterin teatterissa sunnuntaina 15.3. klo 17
-Karjalan tasavallan 100-juhlavuoden ohjelmaa Suomessa. 17.-19.4.2020 Helsinki Ballet Festival Aleksanterin
teatterissa: baletit Anna Karenina, Don Quijote ja uusi tanssiteos Ne toiset. Esiintyjät Venäjän Karjalan tasavallan
musiikkiteatterin baletista

MATKAOHJELMA 2020
Matka Pietarin ”Valkeisiin Öihin” 6. -9.6.2020
Lähdemme matkalle ALLEGRO - junalla Pietariin lauantaiaamuna 6.6.2020
ja palaamme takaisin tiistaina 9.6.2020. Valkeiden öiden tarjonnan lisäksi teemme päivän retken Pähkinäsaareen, jossa
solmittiin rauha v. 1323 Ruotsin ja Novgorodin välillä. Pietarissa majoitumme hotelli Ambassadoriin****
Esite matkasta tulee tammikuussa

Matka Moskovaan 1.-5.10.2020
Moskovassa Bolshoi-teatterin esitysten lisäksi käymme mm. Kremlissä ja Tretjakovin galleriassa. Lisäksi teemme
päivän retken UNESCON maailman perintökohteeseen: Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Sergein luostarialueelle,
jonne mm. Boris Godunov on haudattu ja jonne Pietari Suuri pakeni streltsien vainoa Moskovasta. Viiden tähden
hotellimme Moskovassa on Peter I.
Esite matkasta tulee toukokuussa 2020

Loppiaisena Matka Venäläiseen Jouluun 8.-11.1.2021
Lähdemme matkalle lauantaina 8.1.2021 ALLEGRO-junalla ja palaamme Loppiaispäivän jälkeen tiistaina 11.1.2021
Helsinkiin. Pietarissa majoitumme hotelli Ambassadoriin****, jossa yövymme kolme yötä.
Esite matkasta tulee syyskuussa 2020
Matkoille voi ilmoittautua ennakkoon. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: secway-matkat@kolumbus.fi tai puhelimitse
0400-847655

Ensi vuosi tuo siis mukanaan sekä monipuolisia jäsentilaisuuksia että matkoja. Loppukeväälle on vielä
suunnitteilla tilaisuus, johon jäsenet voisivat tuoda mukanaan yhdistyksemme toiminnasta kiinnostuneita
ystäviään.

Toivotan kaikille jäsenillemme oikein rauhallista joulunaikaa ja onnellista uutta
vuotta 2020!
Jari Harmoinen

