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Merihovi??

Yhteistyössä:
Kansikuva Meri-Lapin jousikvartetti
Kuvaaja EJ Posti

Hyvä kuulija
Meri-Lapin jousikvartetti on ahkeroinut syksyn ajan esiintymällä Meri-Lapin lisäksi myös
Oulussa, Ylivieskassa ja Ruotsissa. Kvartetti on
sekä saanut tehdä yhteistyötä maamme eturivin
taiteilijoiden kanssa että ilahduttaa kuulijoita
palvelutaloissa ja intiimimmissä konserteissa.
Kuulijat ovat ilahduttavassa määrin löytäneet
polkunsa konsertteihin.
Kevätkausi aloitetaan Bachilla, kun Jouluoratoriossa kerrotaan uuden vuoden ja loppiaisen tapahtumista. Yhteistyö Oulu Sinfonian
kanssa tuo viulumaailman todellisen supertähden, Isabelle van Keulenin Kemiin. Ilman
orkestereiden välistä yhteistyötä tämä ei olisi
mahdollista. Tähän konserttiin kannattaa varata liput ajoissa. Puhaltajat päästetään lavalle
kvintetin muodossa. Pääsiäisenä nautiskellaan
Cécar Franckin viehättävästä musiikista. Laulu- ja työkysymysten ääreen palataan vappuna,
kun Kemin kaupunginteatterin valovoimaiset
näyttelijät pääsevät esittelemään laulutaitojaan.
Meri-Lapin jousikvartetti saa vieraita sekä
klassisen musiikin että raskaamman musiikin
huipulta. Sellotaitelija Marko Ylönen haastaa
kvartetin soinnin slaavilaisella ekspressiivisyydellään ja Meri-Lapin kultakurkku Tony Kakko kohtaa jousikvartetin sointi-ihmeen ihan
Kuva
Aki tavalla.
Loponen Kvartetti sekä orkesteri huomitoisella

Kuva EJ Posti

oivat 150-vuotiaan kulttuurikaupunki Kemin
juhlavuoden. Missä muussa kaupungissa juhlistetaan vuosipäivää julkaisemalla uutta suomalaista kamarimusiikkia sisältävä äänilevy!
Lapsille on tarjolla Lastenjuhlat sekä KEMI
kun viettää synttäreitä -konsertti.
Tervetuloa nauttimaan elävän musiikin kokemuksesta.
Ville Mankkinen
Intendentti

Elja Puukko

Eeva Hartemaa

Monica Groop

Kuva Heli Puukko

Kuva Eija Hartemaa-Kallinen

Kuva Kira Gluschkoff

Niall Chorell
Kuva Juuso Westerlund

Jouluoratorio

Ti 8.1.2019 klo 19 Kemin kirkko, Kemi
Erkki Lasonpalo, kapellimestari
Eeva Hartemaa, sopraano
Monica Groop, mezzosopraano
Niall Chorell, tenori
Elja Puukko, baritoni
Meri-Lapin Oratoriokuoro,
valmennus Ville Mankkinen
Ohjelma:
Johann Sebastian Bach: Jouluoratorio osat IV-VI
Bachin Jouluoratorion ensimmäiset kolme osaa
esitettiin jouluna 2016. Perinteen mukaan kolme
ensimmäistä osaa esitetään ennen joulua ja kolme
viimeistä joulun jälkeen. Tervetuloa nauttimaan
Dresdenin kuninkaallisen perheen kunniaksi sävelletystä, nykyisin yhdestä J.S. Bachin arvostetuimmasta teoksesta.
Kesto noin 90 min, ei väliaikaa.
• Liput 19 / 14 / 9 € teatterin lippukassalta ja
ovelta tuntia ennen konserttia.
• Lippu.fi ostetusta lipusta saat 2 € alennuksen
(toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma).
Konserttiesittely kirjaston Stagella ma 7.1.2019 klo 16.

Isabelle van Keulen
Kuva Nikolaj Lund

Isabelle ja Mozart

To 21.2. klo 19 Kemin kirkko, Kemi
Isabelle van Keulen, viulu ja orkesterin johto
Wolfgang Amadeus Mozart:
Adagio ja Fuuga c-molli KV 546
Wolfgang Amadeus Mozart:
Viulukonsertto nro 4 D-duuri KV 218
Wolfgang Amadeus Mozart:
Haffner-sinfonia nro 35 D-duuri KV 385
”Mozartin henkevä ja kohottava D-duuri viulukonsertto on yksi suosikeistani”, sanoo hollantilaissyntyinen viulistitähti Isabelle van Keulen. Hän on
monipuolinen muusikko ja pedagogi, joka soittaa
sekä viulua että alttoviulua, mikä on kansainvälisellä solistitasolla sangen harvinaista.
Eri instrumenttien hallinta tekee van Keulenista
myös huomattavan laaja-alaisen kamarimuusikon,
joka nauttii esiintymisistä erilaisissa kokoonpanoissa.
Kesto noin 90 min, sisältää väliajan.
Liput 20 / 15 / 10 € Oulu Sinfonian lippukaupasta
ja Oulu 10 -asiointipisteistä (ilman käsittelykuluja)
sekä Ticketmasterista (käsittelykulut lisätään).
Liput ovelta tuntia ennen konserttia 23 / 18 / 13 €.
Konsertti toteutetaan yhteistyössä Oulu Sinfonian
kanssa.

Kuva rodeo.fi

Puhaltajien konsertti

Ti 26.3. klo 19 Kemin lyseon lukion auditorio, Kemi
Ke 27.3. klo 18 Iin kirkko, Ii
Kemin kaupunginorkesterin puhaltajat
Ohjelma:
Eugène Bozza: Trois pièces pour une musique
de nuit puupuhallinkvartetille
Ludwig van Beethoven: Quintet in Eb major,
opus 103, sovitus David Walter
Darius Milhaud: La Cheminée du Roi René, opus 205
Malcolm Arnold: Three shanties
Puhallinkvintetti on perinteisin puhallinkokoonpano. Kvintettiin kuuluu viisi soittajaa, puhallinkvintetissä ne ovat perinteisesti huilu, oboe, klarinetti,
fagotti ja käyrätorvi. Tässä konsertissa Kemin
kaupunginorkesterin puhaltajista koottu kvintetti
esittää perinteistä puhallinkvintettirepertuaaria.
Kesto noin 90 min, sisältää valiajan.
Liput 19 / 14 / 9 € teatterin lippukassalta ja ovelta
tuntia ennen konserttia.
Lippu.fi ostetusta lipusta saat 2 € alennuksen
(toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma).
Konserttiesittely kirjaston Stagella ma 25.3. klo 16.

Claudio Cohen
Kuva Ramón Merino

Juha Uusitalo

Mika Nisula

Johanna Kalmari

Kuva Heikki Tuuli

Kuva Heikki Tuuli

Kuva Heikki Tuuli

Pääsiäiskonsertti

Su 14.4. klo 15 Taivalkosken kirkko, Taivalkoski
Ma 15.4. klo 18 Iin kirkko. Ii
Ti 16.4. klo 19 Kemin kirkko, Kemi
Claudio Cohen, kapellimestari
Johanna Kalmari, sopraano
Mika Nisula, tenori
Juha Uusitalo, baritoni
Meri-Lapin Oratoriokuoro,
valmennus Ville Mankkinen
Ohjelma:
Mm. César Franck: Les Sept dernières paroles du
Christ en Croix (Kristuksen seitsemän viimeistä
sanaa ristillä)
Cécar Franckin ranskalainen romantiikkaa johdattaa kuulijat tänä vuonna pääsiäisen tunnelmaan.
Konsertissa kuultava teos on yksi länsimaisen musiikinhistorian kauneimpia. Franck ei ole koskaan
noussut Suomessa erityisen suosituksi säveltäjäksi,
mutta hänen nimensä on pysynyt esillä erityisesti
laulun Panis Angelicus ansiosta.
Kesto noin 60 min, ei väliaikaa.
Ohjelmat 15 € ovelta tuntia ennen konserttia.

Kuva morguefile.com

perinteinen VAPPUKONSERTTI
Ke 1.5. klo 15 Sauvosali, Kemi

Erkki Lasonpalo, kapellimestari
Sirpa Filppa, Kimmo Hirvenmäki,
Ilkka Hämäläinen, Anni-Maija Koskinen,
Kimmo Tuppurainen ja Johanna Virsunen, laulu
Samu Stenberg ja Satu Tala, juonto
Voiko työssä ja työstä laulaa? Tämä ja monta muuta
elämän syvällistä kysymystä selviää vappuna. Varsinkin tänä vappuna, kun Kemin kaupunginteatterin rakastetut ja valovoimaiset näyttelijät saapuvat
solistitehtäviin Kemin kaupunginorkesterin perinteiseen Vappukonserttiin.
Kesto noin 60 min, ei väliaikaa.
Liput 19 / 14 / 9 € teatterin lippukassalta ja ovelta
tuntia ennen konserttia.
Lippu.fi ostetusta lipusta saat 2 € alennuksen
(toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma).

MERI-LAPIN JOUSIKVARTETTI

meri-lapin jousikvartetti

Kvartetto & Kemi 150

Ke 23.1. klo 19 Toivon Tupa, Simo
To 24.1. klo 19 Nuorisoseurantalo, Tervola
Ti 29.1. klo 19 Kemin kirkko, Kemi
Ke 30.1. klo 18, Karungin kylätalo, Tornio

›

Ohjelma:
Mm. Antonin Dvorák:
Jousikvartetto nro 3 D-duuri
Meri-Lapin jousikvartetti juhlistaa 150-vuotiasta Kemiä esittämällä 150 vuotta sitten
sävelletyn jousikvarteton. Tule kuulemaan,
miten säveltäjän sielussa soi 150 vuotta sitten.
Kesto noin 85 min, sisältää väliajan.
Vapaa pääsy.

Kuva morguefile.com

Beethoven & Beethoven

Ti 12.2. klo 19 Toivon Tupa, Simo
Ke 13.2. klo 19 Nuorisoseurantalo, Tervola
Ti 26.2. klo 19
Kemin lyseon lukion auditorio, Kemi
Ke 27.2. klo 18 Aineen taidemuseo, Tornio
Ohjelma:
Ludvig van Beethoven:
Jousikvartetto nro 4 op. 18
Ludvig van Beethoven:
Jousikvartetto nro 14 op. 131
Tässä konsertissa kuullaan suuren säveltäjän
kaksi jousikvartettoa hänen elämänsä eri vaiheista, toinen nuoruusvuosilta, toinen viimeiseltä elinvuodelta, hetkeltä, jolloin Beethoven
jo itsekin tiedosti ajan rajallisuuden.
Kesto 90 min, sisältää väliajan.
Vapaa pääsy.

Tarinallinen
konsertti

Kuva Johanna Ruotsalainen

Pähkinänsärkijä

La 16.3. klo 12 Toivon Tupa, Simo
La 16.3. klo 15 Kemin taidemuseo, Kemi
Ma 18.3. klo 18.30
Kauppakeskus Rajalla, Tornio
Ti 19.3. klo 18 Nuorisoseurantalo, Tervola
Outi Peteri, kertoja
Merilappilaista kevättalvea kirkastaa rakastettu
tarina pähkinänsärkijästä. Jousikvartetilla
esitetyt Tšaikovskin balettimusiikin sävelet
elävöittävät tarinan kerrontaa. Konsertti
soveltuu kaikenikäisille.
Ohjelma:
Pähkinänsärkijä, tarina E.T.A. Hoffmannin
kirjan pohjalta.
Otteita Pjotr Tšaikovskin sarjasta Pähkinänsärkijä.
Kesto 40 min, ei väliaikaa.
Vapaa pääsy.

Venäläisen musiikin ilta

To 4.4. klo 19 Paattionlehdon kappeli, Kemi
Pe 5.4. klo 18 Järjestötalo, Tornio
Marko Ylönen, sello
Pjotr Tšaikovski: Andante Cantabile
Dmitri Šostakovitš:
Jousikvartetto nro 3 F-duuri op. 73
Alexander Glazunov:
Jousikvintetti Op. 39 (1892)
Sana slaavi juontaa juurensa sanasta slovo,
vapaasti suomennettuna ihminen jolla on
sana hallussa. Venäläisen musiikin rikas kulttuuriperintö ihastuttaa slaavilaisella temperamentillaan. Musiikissakin tunteet kuohuvat,
suru on syvää ja ilo on riehakasta.
Kesto n. 90 min, sisältää väliajan.
Liput 14 / 14 / 9 € teatterin lippukassalta ja
ovelta tuntia ennen konserttia
Lippu.fi ostetusta lipusta saat 2 € alennuksen
(toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma)

meri-lapin jousikvartetti

Meri-Lapin saundi ja
Tony Kakko
Ke 29.5. klo 18 Joentalo, Tornio
To 30.5. klo 17 Sauvosali, Kemi
Tony Kakko, laulu
Mitä ihmettä? Millainen Meri-Lapin
saundi syntyy kun 250-vuotias sointiihme yhdistetään Sonata Arctican
vokalistin kanssa.
Kesto n. 90 min, sisältää väliajan.
Liput 14 / 14 / 9 € teatterin lippukassalta ja ovelta tuntia ennen konserttia. Lippu.fi ostetusta lipusta saat
2 € alennuksen (toimitusmaksu
1 € / ostotapahtuma).

Tony Kakko
Kuva Ville Juurikkala

vierailukonsertti

Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis
Kuva Eemeli Nättinen

KEMI kun viettää synttäreitä
La 2.3. klo 15 Sauvosali, Kemi

Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis, Eeva-Leena Pokela
Lastenmusiikkiorkesteri Loiskiksen Kemi kun
viettää synttäreitä -juhlakonsertin solistina
ihastuttaa ikisuosikki Eeva-Leena Pokela.
Ohjelmistossa sukelletaan yhdessä suomalaisen lastenmusiikin historiaan ja palataan
tähän päivään. Konsertti on katsaus suomalaiseen lastenmusiikkiin ja sen merkittävimpiin
tekijöihin. Esille nostetaan niin unhoon
jääneitä klassikoita kuin uuttakin musiikkia.
Visuaalisesta ilmeestä vastaa jyväskyläläinen
kuvataiteilija Minja Revonkorpi. Synttärikonsertti on upea juhlavuoden elämys niin lapsille
kuin aikuisille!

Konsertti on osa Kemi 150 lastenjuhlaa.
Lastenjuhla toteutetaan yhteistyössä Kemin
Lastenkulttuurikeskuksen kanssa.
Kesto noin 50 min, ei väliaikaa.
Liput 14 / 14 / 9 € teatterin lippukassalta ja
ovelta tuntia ennen konserttia.
Lippu.fi ostetusta lipusta saat 2 € alennuksen
(toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma).

KONSERTTIOHJEET MULLE JA SULLE
Lähenkö konserttiin?
Konserttiin kannattaa lähtiä. Elävä konsertti
on ainutlaatuinen kokemus. Musiikki koskettaa tunteita. Konsertissa voi ihastella omien
paikallisten ja vierailevien muusikkotähtien
suorituksia, siellä voi tavata tuttuja ja vaihtaa
kuulumisia tai vaikkapa rauhottua ja keskittyä
ommiin ajatuksiin.
Mitä laittasin päälle?
Konsertin esiintyjät yleensä kunnioittavat
yleisöä ja traditiota laittamalla pyhäkamppeet
päälle. Tämä on myös sallittu yleisölle, muttei missään nimessä pakollista, ellei asiasta ole
erikseen etukätteen ilmotettu. Eli asu on vappaa, mutta pakollinen.
Milloin tuun paikalle?
Tuu konserttiin hyvissä ajoin, noin 20-30 minuuttia ennen konsertin alkamista. Ennen
konserttia voit rupatella tuttujen kanssa ja varmistaa, että saat hyvän istumapaikan. Konsertin lipunmyynti avvautuu ylleensä noin tuntia
ennen. Jos jostain syystä et ehi konsertin alakuun, niin kannattaa oottaa osien tai teoksen
vaihtoa ennen kuin tuut salliin.
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Kemin kielelle kääntänyt Leena Pitkänen.

Millon konsertissa pittää taputtaa?
Konsertissa jaetaan yleensä käsiohojelma, johon on painettu konserttiohojelma. Ohojelmassa lukkee teokset ja niitten osat. Yleensä
kuunnellaan kaikki teoksen osat ja vasta sen
jäläkeen kiitetään esiintyjiä aplodeilla. Jos vieläkin tuntuu epävarmalta, niin kannattaa noudattaa vanhaa konstia: oota, että muut alottavat taputtamisen ja seuraa perässä.
Entä jos en ymmärrä mittään?
Älä välitä, konsertti on jokkaiselle ihmiselle
ainutlaatuinen kokemus ja jokkainen kokkee
konsertin omalla tavallaan. Jollekin konsertti
voi toimia aivosuihkuna, toiset haluavat konsertista sosiaalisen kokemuksen. Ei muutako
penkkiin istumaan ja mieli avoimeks.
Onko vielä jottain?
Ymmärrämme, että hienoja ja kalliita tuoksuja
olis mahtavaa päästä esittelemään, mutta valitettavasti jotku konserttikävijät saattaa olla
esimerkiksi tuoksuyliherkkiä. Olis mukava, jos
konsertissa päästäs keskittymmään sävelten
sinfoniaan, ei tuoksujen.
Konserttiin kannattaa varata pastillirasia ja
nenäliina mukkaan. Jos oikein kovasti alakaa
yskittään, niin salin ulukopuolella voi yskiä
ja tulla vasta sen jäläkeen osien vaihon aikana
seuraamaan loput konsertista salliin.

Lippujen hinnat:

Ennakkomyyntipaikat:

Lipunmyynti:

Konserttipaikkojen osoitteet:

- Normaalihintainen peruslippu 19 €
- Eläkeläiset, työttömät, varusmiehet 14 €
- Opiskelijat, koululaiset, lapset 9 €

- Netistä ostetusta lipusta saat 2 € alennuksen
(toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma)
- Lipunmyynti konserttipaikalla alkaa tuntia
ennen konserttia.
- Voit maksaa käteisellä, pankkikortilla tai
luottokortilla. Myös Smartum- ja Tykykulttuurisetelit sekä e-Passi käyvät maksuvälineinä. Katso e-Passin maksuohjeet
internet-sivuiltamme.
- Meri-Lapin jousikvartetin konsertit ovat
maksuttomia, ellei toisin mainita.

- www.lippu.fi
- Kemin kaupunginteatterin lippupiste,
Marina Takalon katu 3

Kemin kirkko, Kirkkopuistokatu 9, Kemi
Kemin Pirtin sali, Kauppakatu 5, Kemi
Sauvosali, Sauvotalo 2 krs, Valtakatu 22, Kemi
Peurasaaren kappeli, Ouluntie 3, Kemi
Kemin kaupunginkirjaston Stage,
Marina Takalon katu 3, Kemi

Kemin kaupunginorkesterin
yhteystiedot:

Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kemi.fi
Intendentti Ville Mankkinen 040 1834 180
Konserttisihteeri Kati Ravander 0400 913 670
www.keminkaupunginorkesteri.fi

www.keminkaupunginorkesteri.fi
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