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MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT
Musiikkijuhlien konsertit ja muu ohjelma on julkistettu. Mariinskin orkesteri esiintyy neljänä päivänä, Valeri
Gergijevin johtaessa kolme ensimmäistä konserttia. Neljännen konsertin kapellimestarina debytoi nuori suomalainen
Dalia Stasevska. Beethoven 250v -juhlavuosi näkyy ohjelmistossa kuudennen ja yhdeksännen sinfonian, sekä kolmen
viimeisen pianosonaatin esityksinä. Musiikkijuhlilla kuullaan myös mm. Sibeliuksen, Brahmsin ja Brucknerin
sinfoniat. Meille hyvin tuttu sopraano Pelageja Kurennaja palaa myös Mikkeliin, tällä kertaa hän konsertoi
Tuomiokirkossa. Ohjelmistoa täydentävät seminaarit, keskustelutilaisuudet, ”Orkesterin edessä” -dokumenttielokuva
ja paljon muuta!
Mariinskin ystävät saavat viime vuosien tapaan hyvän alennuksen lippujen hinnasta. Lippuja voi ostaa joko
Ticketmasterin kautta tai suoraan Musiikkijuhlien toimistosta, jolloin hintoihin lisätään pieni toimitusmaksu. Katso
tarkemmat ohjeet ja hinnat oheisesta tiedotteesta. Lisää tietoa konserteista ja muista tapahtumista löytyy osoitteesta
www.mikkelinmusiikkijuhlat.fi.
Musiikkijuhlien aikana järjestämme jäsentapaaminen tiistaina 7.7, ennen illan konserttia ”Maestron magiaa”.
Tilaisuuden tarkka kellonaika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset sihteerille jäsentapaamiseen 30.6.
mennessä mieluiten sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050-329 3091.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 18.4. KANSALLISOOPPERASSA
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.
Esityksiin on tulossa suomalaisten solistien lisäksi
vierailijoiksi mm. nimirooliin Boris Pinkhasovich (Pietarin
Mihailovski-teatterista),
Tatjanan
rooliin
Olesia
Golovneva ja kapellimestariksi Alan Buribajev.
Ilmoittautumiset vuosikokoukseen viimeistään 9.4. mennessä mieluiten sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai
puhelimitse 050-329 3091. Sääntöjen mukainen kokouskutsu lähetään myöhemmin.

MENOVINKKEJÄ KEVÄÄLLE
-Olga Heikkilä esiintyy oopperassamme Don Giovannin Zerlinan roolissa 6.3.-2.4.2020
-Ville Saukkosen ohjauksia: Turandot 22.-29.3.2020 (www.operabox.net), Valkoinen ruusu 18.4. Sonore-salissa
(www.uniarts.fi) ja syksyllä Norma 6.-9.9. Sellosalissa (info@teatro.fi)
-Finnkino esittää keväällä mm. Bolshoi-teatterista baletit Romeo ja Julia sekä Jewels-Jalokivet, ja MET:n Toscaoopperan jossa nimiroolissa Mariinskista uransa aloittanut Anna Netrebko (www.finnkino.fi)
-KorjaamoKino puolestaan näyttää kahdessa teatterissaan (Bio Rex ja Töölö) brittiläisen The Royal Opera Housen
oopperoita ja baletteja, mm. Joutsenlammen ja uuden tuotannon Fidelio-oopperasta, jossa mukana Jonas Kaufmann
(www.korjaamokino.fi)

JÄSENTILAISUUS 6.5. ATENEUMISSA: Natalia Goncharova
Natalia Goncharovan (suom. Gontšarova) rohkea ja innovatiivinen
tuotanto vaikutti aikalaisiinsa ja ylitti 1900-luvulle ominaiset
taiteenväliset rajat. Näyttely keskittyy taiteilijan innovatiivisimpaan
kauteen 1900-luvun alusta 1920-luvulle, jolloin hän inspiroi yhtä
lailla Venäjän kuin Länsi-Euroopan kokeellisia taiteilijoita.
Näyttelyssä nähdään yli sata teosta, joihin kuuluu paljon maalauksia,
mutta
myös
kuvituksia,
pukuja,
lavastusluonnoksia
ja
balettitaltiointeja. Lähes kaikki näyttelyn teokset nähdään
ensimmäistä kertaa Suomessa.
Goncharovan mittavaa taiteellista tuotantoa innoittivat niin
kansantaide kuin uskonnolliset ikonit. Hänen taiteensa oli myös
ristiriitaista: Goncharova saattoi samaan aikaan esiintyä kasvot
maalattuna katuperformanssissa Moskovassa ja luoda uskonnollista
taidetta vanhojen ikonien inspiroimana. Kuvataiteen lisäksi
Goncharova suunnitteli pukuja ja lavasteita Sergei Djaghilevin
kuuluisaan Venäläiseen balettiin sekä pukuja muotitaloille
Moskovaan ja Pariisiin, oli mukana avantgardistisessa elokuvassa
sekä teki kuvituksia kokeellisiin runoihin.
Näyttelyn toteuttavat Ateneumin taidemuseo ja Lontoon Tate Modern
yhteistyössä Firenzen Fondazione Palazzo Strozzin kanssa.
Olemme varanneet näyttelyintron keskiviikkona 6.5. klo 17-17.30, joka pidetään auditoriossa ja sen jälkeen jokainen
voi tutustua näyttelyyn omaan tahtiinsa. Yhdistys kustantaa esittelyn ja jokainen maksaa itse museon pääsymaksun.
Lippumyymälässä on kerrottava että osallistuu Mariinskin ystävien esittelytilaisuuteen, jolloin saa oikeanlaisen
sisäänpääsytarran. Kokoonnumme museokaupan eteen aulaan klo 16.50 josta opas noutaa meidät ja ohjaa
auditorioon yhdessä. Tätä ennen pitää siis sisäänpääsymaksu olla hoidettuna, joten tulethan paikoille ajoissa.
Esittelytilaisuuteen mahtuu mukaan 30 henkilöä. Ilmoittautumiset 30.4. mennessä mieluiten sähköpostiin
sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050-329 3091.

ILMOITTAUTUMISEN VAHVISTUS
Kun olet ilmoittautunut johonkin jäsentilaisuuteemme sähköpostitse, niin saat aina vastausviestin, jossa vahvistetaan
ilmoittautumisesi perille tulo. Jos et tällaista viestiä saa muutaman päivän sisällä, niin silloin kannattaa lähettää
ilmoittautuminen uudestaan. Pyydämme myös peruuttamaan ilmoittautumisen, jos sinulle tulee jokin este. Silloin joku
muu pääsee mukaan, jos tilaisuus on täyttynyt.

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 sekä vierailun Oranienbaumiin.
Matkan esite ohessa.

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

Toivotan sinulle mukavaa kevättä ja kesän odottelua!

Jari Harmoinen

