syksy 2018

Merihovi??

Yhteistyössä:
Kansikuva Meri-Lapin jousikvartetti
Kuvaaja Mika Ahonen

Arvoisa kuulija
Meri-Lapissa on viime keväänä saatu pitkästä aikaa nauttia oopperasta. Ooppera Punainen viiva
keräsi yli tuhat kuulijaa, lasten ooppera UppoNalle sekä Vappukonsertti operetti- ja oopperasävelineen täydensivät Kemin Oopperakevään.
Tätä kevättä muistellaan vielä pitkään.
Tulevana syksynä Meri-Lapissa on tiedossa
mielenkiintoisia musiikkielämyksiä. Meri-Lapin
jousikvartetti uusine muusikkoineen ahkeroi pitkin syksyä. Kiitämme kvartetin pitkäaikaista kakkosviulistia Anna-Maija Ylisuvantoa, joka siirtyy
viettämään ansaittuja eläkepäiviään. Samalla kiitämme Lappeenrantaan siirtynyttä vt. konserttimestariamme Kanerva Mannermaata sekä alttoviulisti Karri Perälää, joka siirtyy syksyksi Meri-Lapin musiikkiopiston vs. rehtoriksi. Anna Maijan
sijaisena onkin jo jonkun aikaa toiminut viulisti Juhana Inkinen, vt. konserttimestariksi tulee Iida
Zelenski ja alttoviuluun Janne Ahvenainen. Tervetuloa kaikille uusille ja jo tutuille muusikoille.
Syksyn monipuoliseen tarjontaan on tällä kertaa saatu mukaan uutta ja vanhaa, nuoria huippulupauksia, ajattomia legendoja sekä innostavia vierailijoita. Muutaman esimerkin mainitakseni:
Kemin kaupunginorkesteri tuo yhteistyössä Uuden Musiikin Lokakuun kanssa Suomalaisen Sinfonisen Puhallinorkesterin Kemiin esiintymään. Maestrojen Maestro Jorma Panula johtaa oman
sävellyksensä Peltomiehen rukous Kemissä ja Torniossa. Viuluvirtuoosi Antti Tikkanen tulee liidaamaan Antonio Vivaldin musiikkia Meri-Lapin alueelle. Kemin kaupunginorkesterin puhaltajat
pääsevät myös estradille ja lapsille on luvassa oma konsertti.
Kiitämme kaikkia kuulijoitamme, tukijoitamme sekä yhteistyökumppaneitamme. Lämpimästi
tervetuloa konsertteihimme!
Ville Mankkinen
Intendentti
Kuva Aki Loponen

Antti Tikkanen
Kuva Noora Isoeskeli

Vuodenajat ja muita tarinoita
Ti 18.9. klo 19 Tervolan Vanha kirkko, Tervola
Ke 19.9. klo 19 Simon vanha kirkko, Simo
To 20.9. klo 19 Akustiikka, Ylivieska
Pe 21.9. klo 18 (ruotsin aikaa)
Haaparannan kirkko, Haaparanta
La 22.9. klo 17
Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Kempele
Antti Tikkanen, leader ja solisti
Ohjelma:
Alkusoittosinfonia oopperaan Dorilla in Tempe RV 709
Kevät
Konsertto jousille ”Conca” RV 163
Kesä
Syksy
Konsertto jousille RV 114
Talvi
Sävellys: Antonio Vivaldi
Viuluvirtuoosi Antti Tikkanen on tuttu muun muassa Meta4 -jousikvartetin primaksena. Tällä kertaa
Antin viulu laulaa tarinoita Vivaldin Vuodenajoista
sekä muista Vivaldin teoksista.
Kesto noin 90 min, sisältää väliajan.
• Ohjelmat 15 € ovelta tuntia ennen konserttia.
• Ylivieskan lipunmyynti ja lippujen hinnat löytyvät
Akustiikan sivuilta.

Meri-Lapin jousikvartetti
Kuva Mika Ahonen

Jorma Panula
Kuva Erik Uddström

Juha Uusitalo
Kuva Heikki Tuuli

Peltomiehen rukous

Ke 24.10. klo 18 Alatornion kirkko, Tornio
To 25.10 klo 19 Kemin kirkko, Kemi
Jorma Panula, kapellimestari
Juha Uusitalo, bassobaritoni
Meri-Lapin jousikvartetti
Meri-Lapin Oratoriokuoron naiskuoro,
valmennus Ville Mankkinen
Ohjelma:
Panula: Peltomiehen rukous
Jorma Panulan säveltämä ja Pekka Santalan kirjoittama Suvivesper Peltomiehen rukous on kantaesitetty Kurikan kirkossa 12.6.1984. Teos on edelleen
ajankohtainen, koska siinä pohditaan miten yhteiskunnassa kohdellaan huono-osaisia. Teoksen teksti
kertoo peltomiehestä, joka työpäivän jälkeen pohtii
kirkossa menneiden sukupolviensa syntejä. Kirkon
hiljaisuudessa hänelle selviää oman työn merkitys.
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).
Konserttiesittely kirjaston Stagella ma 22.10. klo 16.

Kuva Pond5.com

Puhaltajien konsertti

Ti 20.11. klo 19 Kemin Pirtin sali, Kemi
Kemin kaupunginorkesterin puhaltajat
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.
• 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 19.11. klo 16.

Juha Kotilainen

Eeva Hartemaa

Monica Groop

Kuva Tuire Ruokosuo

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
Juha Kotilainen, baritoni
Meri-Lapin Oratoriokuoro,
valmennus Ville Mankkinen
Ohjelma:
J.S. 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.

meri-lapin jousikvartetti

Klassismit kohtaavat

Ti 4.9. klo 18 Cafe Hertta, Kemi
Ke 5.9. klo 18 Aineen taidemuseo, Tornio
Ohjelma:
F.J. Haydn: Jousikvartetto nro 1
Prokofjev: Jousikvartetto nro 1
Musiikin historiassa on kaksi klassismin aikakautta. Wieniläisklassismin kausi sijoittuu
1700-luvulle. Tämän ajanjakson suurimpia säveltäjänimiä olivat Haydn ja Mozart. Ensimmäistä klassismin kautta seurasi romantiikan
aikakausi. 1900-luvulle tultaessa sävellystyyli
vaihtui uusklassismiin. Sävellystyyleistä löytyy
eroavaisuuksia, mutta myös yhtäläisyyksiä esimerkiksi musiikin rakenteissa.
Konsertin kesto noin 75 min, sisältää väliajan.
Vapaa pääsy.

Rajojen yli

La 29.9. klo 15 Tulindbergin sali, Oulu
Ti 2.10. klo 19 Toivo (vanha kirjasto), Simo
Ke 3.10. klo 19 Nuorisoseurantalo, Tervola
Ke 10.10. klo 18 Aineen taidemuseo, Tornio
To 11.10. klo 19 Rytikarin työväentalo, Kemi
Ohjelma:
J. Kuusisto: Play 3
Nuorvala: Jousikvartetto nro 2
Nieminen: Gestures of Winter
Tässä konsertissa kohtaa kolme suomalaista
aikamme sävelkieltä. Meri-Lapin jousikvartetille sävelletty Gestures of Winter on täynnä
pohjoisen talven ihmeitä kuten revontulen
ääniä, pimeyden mystiikkaa ja vilun väristyksiä.
Konsertin kesto noin 75 min, sisältää väliajan.
• Oulun Tulindbergin salin konsertin liput
15 € / 8 € tuntia ennen ovelta.
• Muihin konsertteihin vapaa pääsy.

Kynttiläkonsertti

La 3.11. klo 16 Peurasaaren kappeli, Kemi
Meri-Lapin jousikvartetti esittäytyy eri kokoonpanoissa huippusuositussa konsertissa
Peurasaaren kappelin ainutlaatuisessa tunnelmassa. Perinteisesti loppuunmyyty konsertti
antaa tilaisuuden hiljentyä Pyhäinpäivän
tunnelmaan. Tällä kertaa on luvassa musiikkia
Bachilta, Biberiltä ja Britteniltä.

Kansallisromantiikkaa
maailman laidoilta 2

Ke 14.11. klo 18 Aineen taidemuseo, Tornio
To 15.11. klo 19 Kemin Pirtin sali, Kemi
Ke 21.11. klo 19 Toivo (vanha kirjasto), Simo
To 22.11. klo 19 Nuorisoseurantalo, Tervola

Konsertin kesto noin 50 min, ei väliaikaa.

Ohjelma:
Nielsen: At The Bier Of A Young Artist
Grieg: Jousikvartetto nro 2
Ginastera: Jousikvartetto nro 2

• Liput 14 / 14 / 9 € teatterin lippukassalta ja
ovelta tuntia ennen konserttia.
• Lippu.fi ostetusta lipusta saat 2 € alennuksen
(toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma).

Pohjoismaissa Grieg on tunnetumpi säveltäjä
kuin Alberto Ginastera, mutta kotimaassaan
Argentiinassa Ginasteraa pidetään yhtenä koko
Etelä-Amerikan tärkeimmistä säveltäjistä.

Meri-Lapin
jousikvartetti
Kuva Mika Ahonen

Kesto noin 75 min, sisältää väliajan.
Vapaa pääsy.

vierailevat esiintyjät

Kahdella sellolla

Ma 20.8. klo 19 Kemin Pirtin sali, Kemi
Ti 21.8. klo 18 Aineen taidemuseo, Tornio
Juhana Ritakorpi, sello
Meri-Lapin jousikvartetti
					
Ohjelma:
Boccherini: Jousikvintetto nro 2
Milhaud: Jousikvintetto no.4
Henryson: Jousikvartetto
Oulu Sinfonian sellon äänenjohtaja Juhana
Ritakorpi on koonnut konserttikokonaisuuden, jossa esitellään jousikvintettoja eri aikakausilta. Ohjelmakokonaisuuden johtavana
ajatuksena on, että teoksissa on kaksi selloa.
Konsertin kesto noin 90 min, sisältää väliajan.
Vapaa pääsy.
Konserttiesittely kirjaston Stagella ma 20.8. klo 16.

Juhana Ritakorpi
Kuva Timo Heikkala

Kari Tikkala
Kuva Hans von Schantz

Joulukonsertti

Ti 18.12. klo 19 Kemin kirkko. Kemi
Tomi Punkeri, baritoni
Meri-Lapin jousikvartetti

Romantiikkaa pianon kanssa
Ti 4.12. klo 18 Joentalo, Tornio
Ke 5 12. klo 19 Kemin Pirtin sali, Kemi
Kari Tikkala, piano
Meri-Lapin jousikvartetti
Ohjelma:
Mm. Brahms: Pianokvintetto op. 34
Kemiläislähtöinen pianovirtuoosi Kari Tikkala
palaa synnyinseuduilleen esiintymään MeriLapin jousikvartetin kanssa. Romanttisen
ohjelmiston kulmakivenä on Brahmsin Pianokvintetto.
Konsertin kesto noin 70 min, sisältää väliajan.
• Liput 14 / 14 / 9 € teatterin lippukassalta ja
ovelta tuntia ennen konserttia
• Lippu.fi ostetusta lipusta saat 2 € alennuksen
(toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma)

Ohjelma:
Joululauluja
Corelli: Concerto Grosso
op. 6 nro 8 “Christmas Concerto”
Tämän vuoden joulukonsertissa Meri-Lapin
jousikvartetti saa vieraakseen nuoren laulajalupauksen Oulusta. Tomin meriitteihin kuuluu muun muassa välieräpaikka laulukilpailuista Kanadasta.
Konsertin 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).
Konserttiesittely kirjaston
Stagella ma 17.12. klo 16.

Tomi Punkeri
Kuva Miia Sinikumpu

Konserttiesittely kirjaston Stagella ma 3.12. klo 16.

vierailu- ja yhteistyökonsertit

Sisulla ja Sydämellä

Sinfoninen puhallinorkesteri SiSu
La 29.9. klo 18 Sauvosali, Kemi
Aino Koskela, kapellimestari
Marjaana Heikkinen, huilu
Ville Huovinen, baritonitorvi
Ohjelma:
Trad (Suomi):
Katselin taivaan tähtiä, sov A. Koskela
J-P. Lehto: Inguna ganda 			
Pisto: Music for ABUK		
Viitasaari: Doppelgänger, Konsertto piccololle,
baritonisaksofonille ja puhallinorkesterille
(kantaesitys)

Sinfoninen puhallinorkesteri Sisu on perustettu
vuonna 2001 puhallinmusiikin koulutusorkesteriksi tavoitteenaan suomalaisen korkeatasoisen osaamisen ja musiikin saattaminen
kaikkien tietoisuuteen. Vuonna 2006 orkesterin taustayhteisöksi perustettiin Sinfoninen
puhallinorkesteriyhdistys Sisu ry. Päätavoite
on suomalaisen sinfonisen puhallinmusiikin
aseman vahvistaminen suomalaisessa ja kansainvälisessä kulttuurikentässä sekä verkostoituminen alan toimijoiden kanssa. Sinfoninen
puhallinorkesteri Sisu on Suomen Puhallinorkesteriliiton jäsen.
Orkesterin toiminta painottuu konserttiperiodien järjestämiseen. Sisu tarjoaa ainutlaatuisia yhteisöllisiä elämyksiä, jotka välittyvät
konserteissa myös kuulijoille. Toiminta on
suunnattu niin musiikin opiskelijoille ja ammattilaisille, kuin kaikille aktiivisille puhallinmusiikin ystäville. Orkesteri on avoin kaiken
ikäisille. Ohjelmistossa keskitytään erityisesti
uuteen suomalaiseen sinfoniseen puhallinmusiikkiin. Tätä tarkoitusta varten Sisu on tehnyt
aktiivista yhteistyötä useiden suomalaisten säveltäjien, oppilaitosten, ammattiorkestereiden ja
valtakunnallisten musiikkitapahtumien kanssa.
Kesto noin 90 min, sisältää väliajan.
• Liput 18 / 13 / 8 € ovelta tuntia ennen
konserttia tai netistä Ticketmaster.fi.  
• Myynti avautuu ke 25.7. klo 9.00.

Pikku Papu goes Kemi
La 17.11. klo 15 Sauvosali, Kemi

Pikku Papu ystävineen perustaa orkesterin!
Vuodesta 2012 lapsia ja aikuisia viihdyttänyt
Pikku Papun Orkesteri on yksi Suomen tämän
hetken pidetyimmistä lastenmusiikkiorkestereista. Lauluissa seikkailee iloinen, pieni
kilpikonna, Pikku Papu ystävineen. Kirjailijakuvittaja Liisa Kallion värikkäät kuvat ja lorut
heräävät eloon musiikkikasvatuksen ammattilaisista koostuvan orkesterin mukaansatempaavissa konserteissa.
Konsertin kesto noin 60 min, ei väliaikaa.
• Liput 14 / 14 / 9 € teatterin lippukassalta ja
ovelta tuntia ennen konserttia.
• Lippu.fi ostetusta lipusta saat 2 € alennuksen
(toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma).

Aino Koskela
Kuva
Tommi Parkkonen

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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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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