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Yhteistyössä:

ankkurin mainos



Hyvät musiikin ystävät
Palaset ovat jälleen loksahtaneet kohdilleen ja monivaiheinen tausta-
työ on tuottanut tulosta, joka on nähtävissä tässä kausiesitteessä. Ke-
min kaupunginorkesterin taiteellisena työryhmänä toimiva Länsi-Poh-
jan jousikvartetti yhdessä orkesterin valtuuskunnan jäsenten kanssa on 
kokoontunut yhteen ideoimaan ja punnitsemaan eri vaihtoehtoja ja 
näkökulmia saadakseen Meri-Lapin väelle ajankohtaisen, monipuoli-
sen ja maukkaan musiikkitarjonnan. Mielestäni olemme onnistuneet 
tavoitteissamme ja tarjolla on tasokas, runsas ja monia musiikkityylejä 
syleilevä kevätkausi. Yhteistyötä Länsi-Pohjan musiikkiopiston kans-
sa pidetään kokoajan yllä ja kehitetään edelleen – niinpä myös tänä 
keväänä osa musiikkiopiston oppilaista pääsee soittamaan orkesteriin ja saamaan näin ensikäden tuntumaa 
ammattimuusikon työstä.
 Tänä vuonna vietetään koko maassa erityistä musiikin juhlavuotta, kun kansallissäveltäjämme Jean Sibe-
liuksen syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta. Sibelius-juhlavuosi näkyy ja kuuluu myös Kemin kaupun-
ginorkesterin ja Länsi-Pohjan jousikvartetin tarjonnassa useammassakin konsertissa. Kvartetin konserteissa 
esitetään vuoden aikana esimerkiksi kaikki Sibeliuksen jousikvartetot ja valittuja paloja myös soolosoittimelle 
kirjoitetuista kappaleista – pääosa kvartetin konserteista on vieläpä maksuttomia, joten kynnys tutustua Sibe-
liuksen ja muiden mielenkiintoisten säveltäjien musiikkiin on nyt mahdollisimman alhaalla. 
 Ehdoton tärppi lapsiperheille on orkesterin avauskonsertti eli satuklassikko Pekka ja susi, jossa orkesteri-
soittimiin tutustutaan sadun keinoin. Kertojana toimii kaupunginteatterin näyttelijä Jukka Lempinen, näin 
orkesterin ja teatterin yhteistyö saa uusia muotoja perinteisen vappukonsertin rinnalle. Kevään kynnyksellä 
kuullaan pitkästä aikaa Meri-Lapin alueella harvinainen pääsiäistradition helmi eli barokkimestari Johann 
Sebastian Bachin dramaattinen Johannes-passio. Barokkia on luvassa muutenkin, kun kvartetti saa vieraak-
seen aikakauteen erikoistuneen viulisti Antto Vanhalan – Tornion Maalismusiikki-konsertissa soi tunteikas, 
viihdyttävä ja mielikuvia herättävä periodimusiikki, johon johdatetaan myös juonnon kautta.
 Elävä musiikki koskettaa ja luo kokemuksen, jolle parhainkaan äänite ei vedä vertoja. Olen varma, että mu-
siikkitarjonnastamme löytyy jokaiselle sopiva arjen piristysruiske ja mikäpä estää nauttimasta vaikka kaikkia 
kevätkauden konserttejamme. Sivuvaikutukset ovat varsin suotuisat, sillä onhan sentään tutkimuksin todettu 
että kulttuuria kuluttavat ihmiset elävät keskimäärin onnellisemman ja pidemmän elämän.

Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi konsertteihimme! 

Katariina Kummala



Tami Pohjola

Jukka Lempinen
Kuva Mika Ahonen, 
Kemin Kuvaamo

Tuomas Pirilä
Kuva Ari Peltonen

Kuva Oskari Hyvönen



Pekka ja susi
ti 27.1.2015 klo 18, Sauvon juhlasali

Tuomas Pirilä, kapellimestari
Jukka Lempinen, kertoja

Sergei Prokoflev: Pekka ja susi, op. 67

Kemin kaupunginorkesterin kevätkausi alkaa ystävyy-
destä, yhteistyöstä ja rohkeudesta kertovalla koko 
perheen klassikkoteoksella Pekka ja Susi, jossa tarinan 
hahmot heräävät eloon kertojaäänen ja musiikin yhteis-
voimin. Sergei Prokofjev kirjoitti tekstin ja sävelsi teok-
sen vuonna 1963 ajatuksenaan tehdä orkesterisoittimet 
tutuksi sadun keinoin. Jokaisella satuhahmolla on tietyn 
soittimen esittämä oma sävelmänsä. Isoisän verkkaista 
käyntiä kuvailee fagotti, vikkelän linnun liverrykset soit-
taa huilu, kissan pehmeää hiiviskelyä esittää klarinetti, 
ankkana vaappuu oboe, suden uhka kuullaan käyrätor-
vien soinnuissa, lyömäsoittimet kuvaavat metsästäjiä ja 
reipasta Pekkaa esittävät jousisoittimet. Sadun kertojana 
toimii Kemin kaupunginteatterin näyttelijä Jukka Lem-
pinen ja kapellimestarin tehtävissä on Hyvinkään orkes-
terin taiteellinen johtaja Tuomas Pirilä. 

Konsertin kesto noin 40 min, ei väliaikaa. 
Esitystä suositellaan yli kolmevuotiaille.

Liput ovelta 17 / 12 / 7 €
Liput ennakkoon 15 / 10 / 5 €
Ennakkomyynti päättyy pe 23.1.2015



Mikko Sorri
Kuva Janica Karasti

Erkki Lasonpalo
Kuva Aki Loponen



Sibelius 150 vuotta
JUHLAKONSeRTTI
ti 24.2.2015 klo 19, Kemin kirkko

Erkki Lasonpalo, kapellimestari
Mikko Sorri, viulu

Sibelius: Pelleas ja Melisande
Sibelius: Andante Festivo
Delius: On hearing the first Cuckoo in Spring
 Summer night on the river
Sibelius: Humoreskit 1, 5 ja 6
Silverstrov: Hymni (Suomen ensiesitys)

Pelleas ja Melisande kuultiin ensimmäisen kerran 
110 vuotta sitten Ruotsalaisen teatterin samannimisen 
näytelmän yhteydessä. ”Tietenkään en voinut olla säveltä-
mättä teatteria varten. Vanha paha tapani!”, kerrotaan 
Sibeliuksen tunnustaneen. Hän toimi itse ensiesityksen 
kapellimestarina ja myös tämä teos jäi elämään niin, 
että sitä pidetään edelleen Sibeliuksen näyttämömusiikin 
parhaimmistona. Orkesterin konserttimestari Mikko 
Sorri pääsee myös viihdyttämään virtuositeetillaan 
Sibeliuksen Humoreskien parissa, kun valloittava Erkki 
Lasonpalo saapuu jälleen kapellimestarivieraaksemme.

Konsertin kesto noin 90 min, sisältää väliajan.

Liput ovelta 17 / 12 / 7 €
Liput ennakkoon 15 / 10 / 5 €
Ennakkomyynti päättyy pe 20.2.2015



Kuva Oskari Hyvönen



Johannes-passio
ti 31.3.2015 klo 19, Kemin kirkko

Raimo Paaso, kapellimestari
Anna-Kristiina Kaappola, sopraano
Essi Luttinen, altto
Niall Chorell, tenori ja evankelista
Joose Vähäsöyrinki, basso, Pietari ja Pilatus
Ari Rautakoski, Jeesus
Länsi-Pohjan oratoriokuoro ja 
Sofia Magdalena -kamarikuoro 
kuoronjohtajanaan Raimo Paaso

Johann Sebastian Bach: Johannes-passio BWV 245

Konserttiyleisön toive toteutuu kun Kemin kaupungin-
orkesteri esittää yhdessä Länsi-Pohjan oratoriokuoron 
ja Sofia Magdalena -kamarikuoron sekä näyttävän 
solistikaartin kanssa pääsiäistraditioon vahvasti liittyvän 
Johannes-passion. Säveltäjämestari Johann Sebastian 
Bachin ensimmäinen suurimuotoinen teos kuvaa pääsiäi-
sen tapahtumia Jeesuksen vangitsemista hautaamiseen 
saakka ja on dramaattisuudessaan taatusti sykähdyttävä 
elämys johdattamaan pääsiäisen viettoon.

Konsertin kesto noin 120 min, ei väliaikaa. 

Liput ovelta 17 / 12 / 7 €
Liput ennakkoon 15 / 10 / 5 €
Ennakkomyynti päättyy pe 27.3.2015



Kuva Oskari Hyvönen



Kuva Janica Karasti

Myrskyluodolta Pohjolaan –
suomalaisia musikaali- ja näyttämösävelmiä 
pe 1.5.2015 klo 15 Sauvon juhlasali
Vappukonsertti

Jarkko Kiiski, kapellimestari
Kaupunginteatterin näyttelijöitä

Kemin kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin 
voimat yhtyvät jälleen perinteiseen Vappukonserttiin! 
Tällä kertaa teemana ovat monenmoiset, kiehtovat ja 
juhlatunnelmaa nostattavat suomalaiset musikaali- ja 
näyttämösävelmät. Kokonaisuuden on suunnitellut 
kapellimestari ja musiikin monitoimimies Jarkko Kiiski, 
jonka kynästä myös suuri osa konsertin sovituksista on 
lähtöisin.

Konsertin kesto noin 1 h, ei väliaikaa.

Liput ovelta 17 / 12 / 7 €
Liput ennakkoon 15 / 10 / 5 €
Ennakkomyynti päättyy ke 29.4.2015



Runoja!
Länsi-Pohjan jousikvartetti
Kirjoittajaryhmä Rinki

Suomalaisten säveltäjien musiikki virittää tunnel-
maan, kun kirjoittajaryhmä Rinki esittää omia 
runojaan, joissa ihminen peilaa elämäänsä ja 
tuntojaan luonnon herkkyyden ja voiman edessä. 

ti 13.1. klo 19, Kemi, Taidemuseo
ke 14.1. klo 19, Keminmaa, Pohjanrannan talli
to 15.1. klo 18, Tornio, Aineen taidemuseo
ma 19.1. klo 19, Simo, Maksniemen koulu
ke 21.1. klo 19, Tervola, Nuorisoseurantalo

Konsertin kesto n. 75 min, sisältää väliajan.
Vapaa pääsy!

Elokuvamusiikkia
Titanic, Mission Impossible, Kummisetä – 
vietä ilta elokuvamusiikin parissa.

ke 4.2. klo 19, Tornio, Kantojärven kylätalo
ke 18.2. klo 19, Keminmaa, Lautiosaaren kylätalo
ke 25.2. klo 19, Tervola, Nuorisoseurantalo
ti 17.3. klo 19, Simo, Ylikärpän koulu
ke 18.3. klo 19, Kemi, Rytikarin työväentalo
ke 13.5. klo 19, Arpelan kauppaosuuskunnantalo

Konsertin kesto n. 75 min, sisältää väliajan.
Vapaa pääsy!



Länsi-Pohjan
jousikvartetin 

konsertit

Bachin jalanjäljissä
ti 14.4. klo 19, Kemin kirkko
ke 15.4. klo 19, Tervolan seurakuntasali
to 16.4. klo 19, Tornio, Karungin kirkko
ke 22.4. klo 19, Simon seurakuntakeskus
to 23.4. klo 19, Keminmaan seurakuntasali

Ihmelapsi Felix Mendelssohnin ansioihin voidaan 
laskea useita komeita sävellyksiä, mutta myös ba-
rokkinero Johann Sebastian Bachin musiikin nos-
tamisen uudelleen koko maailman tietoisuuteen. 
Konsertin säveltäjänimiä ovat edellä mainittujen 
lisäksi romantiikan mestari Nikolai Rimsky-
Korsakov ja pianisti-säveltäjä Jouko 
Tötterström, joiden sävellykset ottavat 
vaikutteita Bachin  sävellystyylistä.

Konsertin kesto n. 90 min, sisältää väliajan.
Vapaa pääsy!

Länsi-Pohjan 
jousikvartetti
Kuva Janica Karasti



Länsi-Pohjan jousikvartetti: Mikko Sorri, Karri Perälä, 
Anna-Maija Ylisuvanto, Olli-Pekka Kajasviita
Kuva Janica Karasti

musiikkia
pirtillä- 
konsertit



Kevätsoitto
Musiikkia Pirtillä II
pe 22.5. klo 18 Kemin Pirtin Sali

Länsi-Pohjan jousikvartetti
Pasi Porttikivi, piano

Turbri: Jousikvartetto op. 15 “Hommage à Beethoven”
Beethoven: Viulusonaatti nro 5 ”Kevät”, viululle ja pianolle
Shostakovich: Pianokvintetto op. 57

Kevätsoiton kantava teema on musiikinhistorian 
vaikuttavimpiin hahmoihin lukeutuva Ludwig van 
Beethoven, jonka tunnetun Kevätsonaatin konsert-
timestari Mikko Sorri tulkitsee yhdessä Pasi Porttiki-
ven kanssa. Konsertissa kuullaan lisäksi ranskalaisen 
aikalaiskollega Turbrin jousikvartetto, joka on 
sävelletty kunnianosoituksena juuri Beethovenille. 
Shostakovitch puolestaan kirjoitti Pianokvintetton-
sa moskovalaiselle Beethoven-kvartetille toimien 
itse kantaesityksen pianistina 75 vuotta sitten.

Konsertin kesto n. 90 min, sisältää väliajan.
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 € tai Musiikkia 
Pirtillä I -konserttilipulla 5 €. 
Ennakkomyynti päättyy ke 20.5.2015

Pianistit Annaleena ja Pasi Porttikivi ovat yhdessä Länsi-Pohjan jousikvartetin kanssa suunnitelleet
riemastuttavat ja ajankohtaiset kamarimusiikkikokonaisuudet. Porttikivet ovat Länsi-Pohjan musiikkiopiston 
säestäjiä, pianonsoiton opettajia sekä Pihtiputaan kesäkonserttien perustajajäseniä.

Romantiikkaa ilmassa
Musiikkia Pirtillä I
ti 10.2. klo 19 Kemin Pirtin sali

Mikko Sorri, viulu
Anna-Maija Ylisuvanto, viulu
Karri Perälä, alttoviulu
Olli-Pekka Kajasviita, sello

Annaleena Porttikivi, piano

Konsertin säveltäjiä eli Sibeliusta ja Schumannia 
yhdistää ikimuistoisen säveltaiteen lisäksi historian 
kirjoihin jäänyt rakkaustarina. Molempien vaimot 
loivat miehillensä puitteet keskittyä säveltaiteeseen 
ja Clara Schumann tunnettiin myös miehensä pia-
noteosten taitavana tulkkina. Sibeliuksen kerrotaan 
hemmotelleen Ainoaan ruusukimpuilla ja spon-
taaneilla tanssituokioilla. Ystävänpäivän alla onkin 
olennaista keskittyä juuri näihin pieniin mutta tuiki 
tärkeisiin asioihin.

Konsertin kesto n. 90 min, sisältää väliajan.
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €. 
Ennakkomyynti päättyy pe 6.2.2015



MAALIS-
MUSIIKKi
torniossa

Antto Vanhala
Kuva Kimmo Pihlajamaa



Barokkimaailmoja
Maalismusiikki II
la 14.3. klo 16 Suensaaren seurakuntatalo, Tornio

Mikko Sorri, viulu
Anna-Maija Ylisuvanto, viulu
Karri Perälä, alttoviulu
Olli-Pekka Kajasviita, sello

Antto Vanhala, viulu

Barokki-asiantuntija Antto Vanhalan juontamassa 
ja suunnittelemassa konsertissa sukelletaan barokki-
musiikin maailmaan koko aikakauden monipuo-
lisuus huomioiden. Jokaisella kappaleella on oma 
vahva tunnelmansa ja omaleimainen taustansa eli 
barokkimaailmansa. Luvassa koskettava, vaihteleva 
ja viihdyttävä konserttielämys!

Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 € tai 
Maalismusiikki I -konserttilipulla 5 €. 
Ennakkomyynti päättyy ke 11.3.2015

Romantiikkaa ilmassa
Maalismusiikki I
to 12.3. klo 19 Suensaaren seurakuntatalo, Tornio

Mikko Sorri, viulu
Anna-Maija Ylisuvanto, viulu
Karri Perälä, alttoviulu
Olli-Pekka Kajasviita, sello

Annaleena Porttikivi, piano

Konsertin säveltäjiä eli Sibeliusta ja Schumannia 
yhdistää ikimuistoisen säveltaiteen lisäksi historian 
kirjoihin jäänyt rakkaustarina. Molempien vaimot 
loivat miehillensä puitteet keskittyä säveltaiteeseen 
ja Clara Schumann tunnettiin myös miehensä pia-
noteosten taitavana tulkkina. Sibeliuksen kerrotaan 
hemmotelleen Ainoaan ruusukimpuilla ja spontaa-
neilla tanssituokioilla. Sibelius-juhlavuoden tunnel-
missa sykkivässä konsertissa ollaan siis romantiikan 
ajan musiikin ja tuiki tärkeiden asioiden äärellä.

Konsertin kesto n. 90 min, sisältää väliajan. 
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €. 
Ennakkomyynti päättyy ke 11.3.2015



Lippujen hinnat: 
- Normaalihintainen peruslippu 17 € 

- Eläkeläiset, työttömät, varusmiehet 12 €
- Opiskelijat, koululaiset, lapset 7 € 

Lipunmyynti:
- Ennakkoon ostetusta kertalipusta saat 2 e alen- 
 nuksen. Viimeinen ennakkomyyntipäivä on il- 
 moitettu kunkin konsertin kohdalla.
- Lipunmyynti konserttipaikalla alkaa tuntia ennen 
 konserttia.
- Voit maksaa käteisellä, pankkikortilla tai luotto- 
 kortilla. Myös Smartum-, Tyky- ja Virike-kulttuuri- 
 setelit käyvät maksuvälineenä.
- Länsi-Pohjan jousikvartetin konsertit ovat maksut- 
 tomia, ellei toisin mainita.

Ennakkomyyntipaikat ovat:
- www.piletti.fi
- Kaupunginorkesterin toimisto, 
 Marina Takalon katu 3, 3. kerros (ma-pe 8-15)
- Kemin kaupunginteatterin lippupiste,
 Marina Takalon katu 3
- Kemin kaupungintalon asiakaspalvelupiste, 
 Valtakatu 26 (ma-pe 8-15.30) Asiakaspalvelupis- 
 teen palvelumaksu 3,50 e / lippu.

Konserttipaikkojen osoitteet:
Sauvon juhlasali, Valtakatu 22
Kemin kirkko, Kirkkopuistokatu 9
Kemin Pirtin sali, Kauppakatu 5



Kemin kaupunginorkesterin 
yhteystiedot:
Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi
etunimi.sukunimi@kemi.fi
Musiikinjohtaja Katariina Kummala 040 1834 180
Konserttisihteeri Kati Ravander 0400 913 670
Taloussihteeri Anne Hänninen 040 5724 558
www.keminkaupunginorkesteri.fi
www.facebook.com/keminkaupunginorkesteri
www.facebook.com/lansipohjanjousikvartetti



www.keminkaupunginorkesteri.fi
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