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JÄSENTIEDOTE 1/2015
VUOSIKOKOUS JA GORKIN ”POHJALLA” KANSALLISTEATTERISSA
YHTEINEN MATKA TALLINAAN TSHAIKOVSKI FESTIVAALILLE
KESÄMATKA PIETARIIN - MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT 2015

VUOSIKOKOUS KANSALLISTEATTERISSA 10.3.2015
Vuosikokouksemme pidetään tiistaina 10.3. klo 17.00 Kansallisteatterin toisen kerroksen lämpiössä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat, kuten tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014, sekä
päätetään vuodelle 2015 budjetti ja toimintasuunnitelma. Kokous valitsee myös yhdistykselle
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenet.
Vuosikokouksen jälkeen samassa tilassa kuulemme jonkun näytelmän työryhmän jäsenen pitämän
teosesittelyn, ja esitys alkaa pienellä näyttämöllä klo 19.00.
Mariinskin ystäville on varattu lippukiintiö, varausnumero 518-23375220. Huom: lipun voi ostaa vain
Kansallisteatterin omasta lipunmyynnistä. Jos et pääse ostamaan lippua sieltä, niin soita Leena Ahvoselle
050-4419033, niin voitte sopia lipun toimitustavasta.
Lipun hinta on 28,- ja paikkamme ovat riveillä 4-7. Kiintiömme on voimassa 23.2. saakka.
Tarjoilujen vuoksi pyydämme sinua ilmoittautumaan sihteerille viimeistään 4.3. mennessä, mieluiten
sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puh.050-329 3091.
Janne Reinikaisen tulkinta Maksim Gorkin klassikosta ”Pohjalla” on Pienen näyttämön 60-vuotisjuhlanäytelmä, ja se jatkaa Reinikaisen näyttelijäntyötä korostavaa ohjaustapaa. Näin Kansallisteatteri
esittelee teoksen:
Vaska Pepel on nuori rikollinen, jonka varastamaa tavaraa yömajan isäntä välittää. Isännän vaimo on
rakastunut Vaskaan, joka rakastaa tämän nuorempaa sisarta, Natašaa. Vaska ja Nataša päättävät aloittaa
elämänsä uudestaan jossakin toisaalla, mutta huonomaineisessa kaupunginosassa sietämättömän
todellisuuden noidankehästä on vaikea päästä pakoon.
Yömajaa kansoittaa alamaailman kirjava väki. Deekikselle
ajautunut näyttelijä, langennut aatelisnainen, todellisesta rakkaudesta haaveileva nuori prostituoitu, myötätuntoinen kulkuri –
paperittomat ja nimettömät epäkansalaiset. Tässä pelissä kaikki
huijaavat toisiaan. Jokainen päivä on taistelua, jokainen hetki
muistuttaa elämän tilapäisyydestä ja väkivallan uhka on aina läsnä
– mutta myös viheliäisen kaatopaikan keskellä näkyy valoa,
kauneutta ja toivoa paremmasta.
Maksim Gorkin tunnetuin ja menestynein näytelmä on venäläisen
kirjallisuuden mestariteos jonka ytimessa on paljas ihminen.

JOLANTA JA HERTTUA SINIPARRAN LINNA MET-ESITYKSENÄ
Järjestämme jäsentilaisuuden ennen MET:n kahden
oopperan esitystä Tennispalatsin 3.kerroksen
MEETING ROOM –tilassa lauantaina 21.2. klo
11.00 alkaen. Elokuvaesitys alkaa klo 12.00
Tennispalatsi 2 salissa ja kestää noin 3 tuntia 40
minuuttia.
Jäsentilaisuudessa Pirkka Peltola esittelee teokset.
Valeri Gergijev johtaa kahden yksinäytöksisen
oopperan uudet produktiot. Oopperoissa on englanninkielinen tekstitys.
Jolanta kuuluu Tshaikovskin harvemmin esitettäviin oopperoihin. Puolisentoista tuntia kestävä teos on
romanttinen satu sokean prinsessan psykologisesta heräämisestä. Modest Tshaikovskin libretto perustuu
Henrik Hertzin näytelmään Kong René’s datter (vuodelta 1864). Rooleissa loistavat mm. Anna Netrebko
(Jolanta), Piotr Beczala (Kreivi Tristan Vaudémont) ja meille monille tuttu Mariinski-teatterin nuorten
laulajien akatamiassa opiskellut ”Viipurin poika” Aleksei Markov (Robert).
Herttua Siniparran kanssa vastoin perheensä tahtoa avioituneen Judithin täytyy avata seitsemän ovea
saadakseen selville aviomiehensä synkeän salaisuuden tunnin kestävässä psykologisessa thrillerissä, joka
perustuu Charles Perrault’n tarinaan. Rooleissa Nadja Michael (Judith), Mihail Petrenko (Siniparta).
Liput näytökseen jokainen ostaa omatoimisesti, mitään kiintiötä tai alennusta lipuista emme voi tarjota.
Lipun voi ostaa tai varata Finnkinon verkkopalvelusta, joka edellyttää rekisteröitymistä, tai Finnkinon
kaikista elokuvateattereista. Jos sinulla on jo tämän teoksen lippu hankittuna johonkin toiseen teatteriin tai
esitykseen, niin Finnkino on yleensä vaihtanut lipun kuluitta.
Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan jäsentilaisuuteen sihteerille mieluiten sähköpostilla
sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050-329 3091, viimeistään 7.2. mennessä.
Sähköpostilla ilmoittautuneet saavat vastausviestin, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Jos et tätä
vastausviestiä saa, niin ole hyvä ja tarkista että ilmoittautumisesi on tullut perille. Jos olet ilmoittautunut
tilaisuuteen, ja sinulle tulee este, niin pyydämme sinua ystävällisesti peruuttamaan osallistumisesi. Voimme
siinä tapauksessa ottaa tilallesi toisen henkilön, jos tilaisuus on ”loppuunmyyty” ja/tai peruuttaa tarjoilujen
määrän oikeaksi.

GIGLI-SEURAN 30-VUOTISJUHLAKONSERTTI 1.3. SAVOY-TEATTERISSA
Konsertti pidetään Helsingin Savoy-teatterissa (os. Kasarminkatu 46─48) sunnuntaina 1.3.2015 klo 17.
Konsertilla juhlistetaan myös Giglin syntymää, josta on tänä vuonna tullut kuluneeksi 125 vuotta.
Juhlakonsertin esiintyjät tulevat Italiasta ja Suomesta.
Italiaa edustavat tenori Emanuele Servidio sekä mezzosopraano Paola Cacciatori. Suomalaiset laulajat
ovat sopraano Tiina-Maija Koskela (Lauritz Melchior -kilpailun voittaja 2014 Tanskassa) sekä
maailmanuraa tekevä basso Mika Kares. Laulajia säestää entiseen tapaan Liisa Pimiä (piano).
Konsertin liput maksavat: 37 € normaali lippu / 27 € väh. 10 h. ryhmät / 18 € opiskelijat, varusmiehet,
työttömät ja lapset alle 16 v. Lisäksi tulee Lippupalvelun toimituskulu 2,50 €/lippu, joka peritään muissa
Lippupalvelun pisteissä, paitsi Savoy-teatterilta ostettaessa.
Lisätietoja: www.gigli.fi

YHTEINEN MATKA TALLINNAAN JA ESTONIA-TEATTERIN TSHAIKOVSKI OOPPERA-GAALAAN
18.-19.4.

Estonia-teatteri viettää Tshaikovski-festivaalia 15.-19.4.2015, jonka aikana esitetään hänen säveltämiään
oopperoita ja baletteja, sekä järjestetään kaksi gaalaa. Yhdistyksemme järjestää matkan Tallinnaan 18.-19. 4.
ja lauantai-iltana nautimme Tshaikovski-oopperagaalassa Tshaikovskin kauneimmista sävelistä.
Matkan tarkka ohjelma hintoineen on tiedotteen lopussa. Meidän kiintiömme on voimassa 20.2. saakka, joten
toimithan nopeasti! Matkan varaamisen suhteen ole yhteydessä suoraan Matka-Agentit Oy:n
edustajaan, yhdistyksemme ei ota vastaan matkavarauksia.
Varausta varten tarvitaan nimi, syntymäaika sekä osoitetiedot laskun lähettämistä varten. (Nimi, osoite,
puhelin sekä sähköposti-osoite sekä huonemajoitustoiveet).
Ennen gaalaa teemme opastetun kierroksen Estonia-teatterin
tiloissa. Kierros alkaa klo 17.15 teatterin ala-aulasta ja sen
lopuksi nautimme lasilliset kuohuvaa, jonka yhdistyksemme
tarjoaa.
Olemme myös suunnittelemassa vaihtoehtoista vierailua
niille, jotka ovat Estonia-teatterin kierroksella jo käyneet.
Sen kohteena olisi Viron Rahamuseo, joka sijaitsee teatteria
vastapäätä.
Jos olet kiinnostunut tästä vierailuvaihtoehdosta, niin kysy
lisää siitä sihteeriltämme.
Kierroksille
pääsee
mukaan
vain
etukäteen
ilmoittautumalla viimeistään 31.3. mennessä, mieluiten
sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puh.050329
3091.
Sähköpostilla
ilmoittautuneet
saavat
vahvistusviestin, että ilmoittautuminen on vastaanotettu ja
että ryhmässämme on tilaa.
Huomaa, että tämä on yhteinen matka, jossa jokainen on itse
vastuussa omasta matkastaan ja matkadokumenteistaan.
Mukaan lähtee kuitenkin useita hallituksemme jäseniä, jotka
tietenkin auttavat parhaansa mukaan jos jotain tarvetta siihen
ilmenee. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista!
Liput illan esitykseen jaetaan hotellissa sisäänkirjautumisen aikana.
Lähde mukaan keväiseen Tallinnaan mukavassa seurassa!

MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT 4.-7.7.2015 – JÄSENTAPAAMINEN 7.7.
Mikkelin Musiikkijuhlilla on jälleen monipuolinen ohjelma, ja me Mariinskin ystävät saamme entiseen
tapaan lipuista 10% alennuksen ja mahdollisuuden lunastaa niitä ennen yleisen lipunmyynnin alkamista.
Ohjelma ja ohjeet ovat tämän jäsenkirjeen liitteenä.
Jäsentapaaminen pidetään tiistaina 7.7. klo 17.30 alkaen.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tulevat seuraavaan jäsentiedotteeseemme, mutta laita aika jo nyt
kalenteriisi!

STIPENDIAATIT LAVALLA OMASSA KONSERTISSAMME
Mariinskin ystävien oma konsertti
lauantaina 29.11. onnistui hienosti!
Kaunis Astoria-Sali täyttyi yleisöstä
kuulijoita saapui noin 160 henkeä.
Entiset stipendiaattimme Monika-Evelin
Liiv ja Annami Hylkilä saivat rinnalleen
uusimman
stipendiaat-timme
Mikko
Heimovaaran. Ennen konserttia yhdistyksemme
tarjosi
konserttivieraille
lämmittävän jouluglögin ja pipareita.
Konsertti alkoi Mikon esittämällä ”Nuoruuden ylistys” –laululla, ja sen jälkeen Monika-Evelin vei kuulijat
espanjalisiin tunnelmiin kahdella Manuel de Fallan laululla. Konsertti jatkui sitten venäläisen musiikin
merkeissä: kaikki solistit esittivät Tshaikovskin ja Rahmaninovin romansseja.
Väliajan jälkeen konsertissamme kuultiin Monika-Evelinin tulkinta ”Cara sposa” (Händelin Rinaldosta),
sekä Mikon esittämät Kuulan laulut ja Don Carlon aaria ”Io l´ho perduta…Io la vidi”. Annamin kappaleina
olivat iki-ihanat aariat ”Laulu kuulle” (Dvorakin Rusalkasta) ja ”Jalokiviaaria” (Gounod´n Faustista).
Viimeisenä kappaleena laulajat ja säestäjät virittivät tutun joululaulun ”Maa on niin kaunis”, johon yleisökin
sai yhtyä.
Säestäjinä toimivat Dmitry Pavlov, Säde Erkkilä ja Mikko Haapaniemi. Koko konsertin tunnelmaa kehuttiin
lämminhenkiseksi ja iloiseksi. Kiitokset siitä sekä yleisölle että esiintyjille!

JÄSENMATKA PIETARIN VALKEISIIN ÖIHIN 5.-8.6.2015
Seuraava jäsenmatka Pietariin tehdään kesäkuun alussa. Tiedotteen lopussa on matkan tarkempi ohjelma ja
ilmoittautumisohjeet. Menomatka taittuu Allegro-junalla ja paluu tapahtuu Viipurin kautta bussilla.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: secway-matkat@kolumbus.fi tai puhelimitse 0400-847655.

Hyvää kevään ja kesän odottelua, nähdään Mariinskin ystävien tilaisuuksissa!
Jari Harmoinen, puheenjohtaja

Tshaikovskin oopperagaala
Estonia-teatterissa
Tallinnassa
18. – 19.4.2015 (la-su)
Matkan hinta:
Majoitus kahden hengen huoneessa 150 €/hlö
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 35 €.
Yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone.
Hintaan sisältyy:
* laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking
XPRS:llä kansipaikalla
* kuljetukset satama-hotelli-satama
* majoitus kahden hengen huoneessa valitussa
hotellissa
* hotelliaamiainen
* permantolippu Tshaikovskin oopperagaalaan (arvo noin 40,-)
Hotelli Metropol***
Roseni 13, 10111
Tallinn, Estonia
Puh. +372 6674 500, www.metropol.ee
Keskitason hotelli sijaitsee ydinkeskustassa Rotermannin korttelissa lyhyen kävelymatkan päässä vanhasta
kaupungista. 149 huonetta, joissa wc, kylpy/suihku, hiustenkuivaaja, puhelin, TV ja minibaari. Ravintola,
kahvila-baari, karaoke-baari, kokoustilat ja hissi.

Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna Viking XPRS klo 11.30 - 14.00
Tallinna - Helsinki Viking XPRS klo 16.30 - 19.00
Matkaohjelma:
Lauantai 18.4.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS klo 11.30-14.00. Viking XPRS lähtee
Katajanokan terminaalista. Saapuminen Tallinnaan, jossa opas vastassa. Bussikuljetus hotelliin ja
majoittuminen. Illalla Tshaikovskin ooppera Gaala Kansallisooppera Estoniassa (hotellilta n. 10
min kävelymatka) klo 19.00.
Sunnuntai 19.4.
Aamiainen hotellissa. Vapaata aikaa Tallinnassa. Kuljetus satamaan (ilman opasta). Viking XPRS
lähtee klo 16.30 kohti Helsinkiä, ja Katajanokan terminaaliin saavutaan klo 19.00.
Lisätiedot ja varaukset:
puh. 050 371 9775
helsinki@matka-agentit.fi
www.matka-agentit.fi

Matka Pietarin Valkeisiin Öihin
5-8.6.2015
Lähdemme matkalle perjantaiaamuna 5.6.2015 klo 10.00
Helsingin rautatieasemalta ALLEGRO-junalla
ja palaamme maanantaina bussilla Viipurin kautta Helsinkiin
8.6.2015 n klo19.00.
Majoitumme kolmeksi yöksi hotelli Oktjabrskaja´an
Iltaesitykset Mariinskin näyttämöillä, Mikhailovskissa ja
Filharmoniassa tulevat kaikkina iltoina mukaan tarjontaan, kun
niistä saadaan tiedot.
Perjantai 5.6.2015
Halukkaille illallinen hotellissa.
Lauantai 6.6.2015
Tutustumiskäynti Pavlosk´issa tyylipuhtaimmassa ja autenttisimmassa keisarillisessa kesäpalatsissa.
Katariina Suuri lahjoitti palatsin pojalleen Paavali I:lle. Siellä tuleva keisariperhe ja tulevat tsaarit
Aleksanteri I ja Nikolai I asuivat kesäisin. Lounas ravintola Sofia´ssa.
Sunnuntai 7.6. 2015
Joki-ja kanavaristeily Pietarin historiallisessa keskustassa
Lounas ravintola Gastronom´issa
Iltapäivällä oman valinnan mukaan: joko opastettu vierailu uudessa Fabergé- museossa Suvalovin
palatsissa, joka tuli tutuksi myös marsalkka Mannerheimille
tai opastettu tutustuminen Aleksanteri II:n murhapaikalle pystytetyn ”verikirkon”
hienoon mosaiikkimaailmaan.
Maanantaina 8.6.2015
Käymme restauroidussa Viipurin kirjastossa (Alvar Aalto), Eremitaasin Viipurin museossa (UnoUllbergin
suunnittelema), Lallukan talossa sekä Monrepos-puistossa.
Matkan hinta on 680€ / henkilö / 2hh ja 840€ / henkilö yhden hengen huoneessa. Hinta sisältää matkan,
ryhmäviisumin, hotellihuoneen, aamiaiset, Viipurissa vierailukohteet ja lounaan, kuljetukset Pietarissa
mahdollisuuksien mukaan sekä opas-, tulkki- ja matkanjohtajapalvelut.
Iltaestysten paikkavaihtoehdoista ja muusta oheisohjelmasta tulee tilauskaavake hintatietoineen, josta voit
tehdä varaukset mielenkiintosi ja kukkarosi mukaan.
Matkan järjestää Secway Oy ja vastuullisena valmismatkajärjestäjänä toimii Suomen Matka-Agentit Oy.
Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 20 osallistujaa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumiset
matkanjohtajille: Leena ja Jyrki Ahvonen
e-mail: secway-matkat@kolumbus.fi
tai puhelimitse: 0400-847655
tai postitse: Secway Oy,
Haltilantie 12 as 18, 02200 Espoo

