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Yhteistyössä:



Kuva Svenna Martens

Arvoisat kuulijat
 
Kädessäsi on Kemin kaupunginorkesterin ja Meri-Lapin jousi-
kvartetin esite syksylle 2016. Kemin kaupunginorkesterin 
kevät on ollut työntäyteinen. Kaupunginorkesteri on vahvis-
tanut alueellista vaikuttamista vierailuillaan Haaparantaan ja 
Ouluun. Näin orkesterille on saatu uusia ystäviä ympäröiviltä 
alueilta. Keväällä on ollut kuulijoita mukavasti ja orkesterilla 
on oma vahva asemansa Meri-Lapin kulttuurikentällä. Suu-
rimpana pullonkaulana orkesterin kehitykselle on edelleen 
salin puute. Kirkko on arvokas paikka ja Sauvon Salissa on 
perinteitä, mutta oma vakituinen konserttisali on edelleen 
toivelistalla. Joulupukki muuttaa kesäksi Kemin Sisäsata-
maan, ehkäpä hänelle voi esittää kainon toivomuksen salin 
suhteen?
 Meri-Lapin jousikvartetti on perinteiseen tapaansa kier-
tänyt konsertoimassa Meri-Lapin alueella. Mukaan on mah-
tunut isompia kokonaisuuksia sekä pienempiä koululais- ja 
vanhainkotikonsertteja. Keväälle osui useampi upea kantaesi-
tys. Kvartetin syksyyn mahtuu yksi kantaesitys, joka ajoittuu 
syksyn viimeiseen isoon konserttikokonaisuuteen.
 Orkesterilla on tulossa monipuolinen syksy, jonka ohjel-
misto on suunniteltu yhdessä taiteellisen työryhmän kanssa. 
Syksy alkaa koko kansan Kesärillä ja huipentuu Bachin Joulu-
oratorioon. Syksystä 2016 kapellimestari Erkki Lasonpalo 
ottaa vastattavakseen taiteellisen johtajan tehtävät. Erkki on 
toiminut orkesterin pääkapellimestarina, joten hän on orkes-
terille sekä yleisölle tuttu ja arvostettu tekijä. Esitteen viimei-
seltä aukeamalta kannattaa lukea Erkin terveiset.
 Arvoisat kuulijat, orkesteri ja kvartetti ovat Teitä varten 
tuomassa alueelle kulttuuria ja hyvinvointia. Tervetuloa naut-
timaan elävän musiikin elämyksistä.

Ville Mankkinen, Intendentti



Jore Marjaranta
Kuva Andreas af Enehjielm

Kim Lönnholm
Kuva Rob Smith



Kesärikonsertti
La 27.8. klo 15 Meripuiston Laululava, Kemi

Jarkko Kiiski, kapellimestari
Jore Marjaranta ja Kim Lönnholm, laulu

Orkesterin syksy aloitetaan Eaglesin ja Billy Joelin 
tunnelmissa. Venetsialaisten kunniaksi Kemin kaupun-
ginorkesteri on kutsunut Meripuiston laululavalle solis-
teikseen Jore Marjarannan ja Kim Lönnholmin. Kapelli-
mestari Jarkko Kiiski on jo useamman kerran hurmannut 
merilappilaisen yleisön omalla autenttisella tyylillään.

Kesto noin 90 min, ei väliaikaa.

Vapaa pääsy.



Erkki Lasonpalo
Kuva EJ Posti



Wieniläisklassinen ilta
Ti 4.10. klo 19 Kemin kirkko

Erkki Lasonpalo, kapellimestari ja viulu

Orkesterin uusi taiteellinen johtaja Erkki Lasonpalo on 
tuttu kasvo Kemin kaupunginorkesterin edessä. Tällä 
kertaa Erkki ottaa viulunsa mukaan ja esiintyy meille 
sekä solistina että kapellimestarina. Yleisölle on tarjolla 
wieniläisklassisen musiikin helmiä Mozartin ja 
Beethovenin sävellysten muodossa.

Kesto noin 90 min, sisältää väliajan.

Liput ovelta 17 / 12 / 7 e
Liput ennakkoon 15 / 10 / 5 e
Ennakkomyynti päättyy pe 30.9.2016



Juha Kotilainen
Kuva Tuire Ruokosuo

Niall Chorell
Kuva Juuso Westerlund

Monica Groop
Kuva Kira Gluschkoff

Anna Immonen
Kuva Markku Pihlaja



Bach: Jouluoratorio
Ti 21.12. klo 19 Kemin kirkko

Erkki Lasonpalo, kapellimestari
Anna Immonen, sopraano
Monica Groop, mezzosopraano
Niall Chorell, tenori
Juha Kotilainen, baritoni
Meri-Lapin oratoriokuoro, 
Ville Mankkinen, kuoron valmennus

Tänä vuonna Kemin kaupunginorkesteri virittäytyy 
jouluun Bachin Jouluoratorion tunnelmissa. Orkesterin 
kanssa taituroivat Meri-Lapin oratoriokuoro sekä val-
loittavat solistit Anna Immonen, Monica Groop, Niall 
Chorell ja Juha Kotilainen. Tervetuloa nauttimaan huip-
pusolistein esitetystä, Dresdenin kuninkaallisen perheen 
kunniaksi sävelletystä, nykyisin yhdestä J.S.Bachin arvos-
tetuimmasta teoksesta.

Kesto noin 90 min, ei väliaikaa.

Liput ovelta 17 / 12 / 7 €
Liput ennakkoon 15 / 10 / 5 €
Ennakkomyynti päättyy pe 16.12.2016



meri-lapin jousikvartetti Meri-Lapin jousikvartetti
Kuva EJ Posti



Kuva Janica Karasti

Syysserenadin aika
Ke 17.8. klo 19, Maksniemen koulu, Simo 
To 18.8. klo 19, Kaakamon kylätalo, Tornio
Ke 26.10. klo 19, Raija ja Heikki Mäkikallio
                              Pappilantie 40 Karunki
To 27.10. klo 19, Nuorisoseurantalo, Tervola

Meri-Lapin jousikvartetin syksyn teemana on aika. 
Ohjelma kuljettaa kuulijat Keski-Euroopasta 
Wienin ja Böömin kautta Suomeen. Böömiläisiä 
vaikutteita ohjelmistoon tuovat sekä Dvorakin 
Sypressit että Martinu°   n Serenadi. Haydnin Jousi-
kvartetot op. 64 on alun perin omistettu Johann 
Tostille, unkarilaiselle viulistille ja kauppiaalle. 
Ohjelman ympyrän sulkee Jukka Tiensuun Doch, 
apoteoosi Joseph Haydnille.

Kesto noin 90 min, sisältää väliajan. Vapaa pääsy.

Kaikelle on aikansa
Ke 7.9. klo 19, Maksniemen koulu, Simo
To 8.9. klo 19, Nuorisoseurantalo, Tervola
Ti 13.9. klo 19, Kemin kirkko
Ke 14.9. klo 18, Aineen taidemuseo, Tornio

Vaikka Respighi ja Shostakovits ovat eläneet 
samaan aikaan, on heidän kulttuuritaustansa hyvin-
kin erilaiset. Tämä on myös aistittavissa säveltäjien 
musiikissa. Kun italialaisen musiikin asiantuntija 
ja tutkija Respighin italialaisten kansanlaulujen lyy-
riset melodiat soljuvat ilmassa, puhuttelee Shosta-
kovitsin musiikki kuulijaansa erilaisin argumentein.

Kesto noin 90 min, sisältää väliajan. Vapaa pääsy.

Aika matkailua!
Ke 12.10. klo 19, Cafe & Bar Ankkuri, Kemi
To 13.10. klo 19, Karkiaisen kahvila,
 Länsiranta, Tornio

Konsertissa matkataan ajassa 1700-luvulta aina 
tähän päivään saakka. Konsertti kuljettaa kuulijoita 
sekä ajassa että paikassa. Suomen kamaralta kuulija 
matkustaa Norjasta Euroopan kautta aina Afrikkaan 
ja Etelä-Amerikkaan. Konsertin suolana kuullaan 
Pekka Pohjolan säveltämä ja Tuomas Lampelan 
jousikvartetille sovittama ’’Harakka Bialoipokku’’. 
Muita säveltäjänimiä ovat Grieg, Dvorak, Rameau, 
Mozart ja Igudesman.

Kesto noin 90 min, sisältää väliajan. Vapaa pääsy.

On aika lentää kun aika lentää
Ti 29.11. klo 19, Rytikarin työväentalo, Kemi
Ke 30.11. klo 18, Tornionlaakson maakuntamuseo
To 1.12. klo 19, Nuorisoseurantalo, Tervola
Ke 7.12. klo 19, Maksniemen koulu, Simo

Syyskauden ensimmäinen kantaesitys tapahtuu jousi-
kvartetin syksyn viimeisessä konsertissa kun Lauri 
Mäntysaaren kvartetto ’’On the Move’’ kajahtaa 
ilmoille. Konsertissa pysytään vahvasti Euroopassa ja 
Pohjoismaissa. Suomalaisuutta edustaa Theodor 
Nicolaun ja Einojuhani Rautavaaran teokset. Ohjelmis-
ton täydentää Nørgårdin ja Hindemithin upeat teokset.

Kesto noin 90 min,
sisältää väliajan.
Vapaa pääsy.



marrasmusiikki
minifestivaali

Meri-Lapin jousikvartetti
Kuva EJ Posti



Aika hiljentyä - 
Bachia kynttilänvalossa
La 5.11. klo 16 Peurasaaren kappeli, Kemi

Meri-Lapin jousikvartetti
 
Meri-Lapin jousikvartetti tunnelmoi kynttilöiden valos-
sa Peurasaaren kappelissa. Huippusuositussa konsertissa 
saamme nauttia J.S.Bachin musiikin sovituksista. Ohjel-
misto on jälleen huolellisesti laadittu ja siihen on valittu 
monipuolisesti säveltäjän koskettavimpia teoksia.

Kesto noin 70 min, ei väliaikaa.
Liput ovelta 12 / 12 / 7 €
Liput ennakkoon 10 / 10 / 5 €
Ennakkomyynti päättyy to 3.11.2016

Katedraalin kaikuja
Ti 8.11. klo 19 Kemin kirkko

Kemin kaupunginorkesterin vasket ja OWLA-brass

Kemin kaupunginorkesterin vasket yhdessä oululaisen 
Owla Brassin kanssa kimmeltävät Kemin kirkossa. 
Sakraalin musiikin aarrearkun aarteiden tutkimus-
matkalla on mukana Kemin seurakunnan kanttori 
Elias Niemelä. Konsertin säveltäjänimiä ovat muun 
muassa Monteverdi, Gabrieli ja J.S.Bach.

Kesto noin 60 min, ei väliaikaa.
Liput ovelta 14 / 12 / 7 €
Liput ennakkoon 12 / 10 / 5 €
Ennakkomyynti päättyy pe 4.11.2016
 

METSÄ
musiikki- ja videoteos
Ti 15.11. klo 19 Sauvosali, Kemi
Ke 16.11. klo 19 Joentalo, Tornio

Lasse Heikkilä, sävellys ja käsikirjoitus
Veikko Ruohotie, kuvaus
Lasse Heikkilä, 
jouhikko, kantele, nokkahuilu, kitara ja lyömäsoittimet
Saila Takalo, 
laulu, kitara, kehärumpu ja kosketinsoittimet
Osmo-Matias Ojanen, harmonikka ja kantele
Meri-Lapin jousikvartetti
 
METSÄ-teoksessa pohjoinen luontomaisema ja 
musiikillinen perinne tulkitsevat toisiaan. Suurelle 
kankaalle heijastetun videoelokuvan äärellä soittava 
orkesteri antaa luonnonilmiöille äänet ja tunteet. 
Kansallisromantiikkaa henkivä musiikki perinne-
soittimineen rakentaa siltaa menneen ja nykyisen 
välillä. Maailman muuttuessa vuoden kierto suo-
malaisessa metsässä näyttäytyy meidän sukupolvel-
lemme samanlaisena kuin se on esi-isillemme 
näyttäytynyt. 

Kesto noin 50 min, ei väliaikaa.
Liput ovelta 14 / 12 / 7 €
Liput ennakkoon 12 / 10 / 5 €
Ennakkomyynti päättyy ma 14.11.2016



Oma ensimmäinen kokemukseni niin Kemistä kuin 
myös Kemin kaupunginorkesterista keväällä 2014 
oli lämmin ja positiivinen. Täällähän voidaan tehdä 
monipuolista ohjelmistoa laajalla kokoonpanolla! 
Onnistunut konsertti, mukavat uudet tuttavuudet ja 
ystävällinen suhtautuminen asiaamme saivat minut 
haluamaan Kemiin takaisin. Nyt asiat etenivät siihen 
pisteeseen, että sain kunnian tarttua kaupunginor-
kesterimme taiteellisen johtajan pestiin. 
 Meri-Lapin jousikvartetti vastaa omalla huippu-
luokan tekemisellään suurimmasta osasta kaupungin-
orkesterin konserteista. Koenkin omaksi tehtäväkseni 
toimia linkkinä kvartetin ja orkesterikonserttiemme 
välissä. Haasteenamme on osata jatkaa työtämme 

siitä, mihin kulloinkin jäämme, vaikka emme soi-
takaan samalla kokoonpanolla viikosta toiseen. Tämä 
vaatii pitkäjänteistä omistautumista meiltä kaikilta. Ke-
hittämistyön lisäksi yksittäisenä projektina haluaisin 
nostaa esiin haaveeni palauttaa ooppera Kemiin vuo-
den 2018 alussa. Oopperaproduktiossa tarkoitukseni 
on yhdistää paikallinen osaaminen vauvasta vaariin! 
 Kaiken kaikkiaan toivon ja uskon, että kemiläi-
nen voi olla ylpeä orkesteristaan. Lupaamme järjes-
tää monipuolisia kulttuurielämyksiä laidasta laitaan 
laadusta tinkimättä. Nähdään konserteissa ja moika-
taan kun tavataan!

Erkki Lasonpalo, Taiteellinen johtaja

Taiteellisen johtajan tervehdys

Kemin kaupunginorkesteri
Kuva EJ Posti



Lippujen hinnat: 
- Normaalihintainen peruslippu 17 € 

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

Lipunmyynti:
- Ennakkoon ostetusta kertalipusta saat 2 e 

 alennuksen. Viimeinen ennakkomyyntipäivä on  
 ilmoitettu kunkin konsertin kohdalla.
- Lipunmyynti konserttipaikalla alkaa tuntia ennen 
 konserttia.
- Voit maksaa käteisellä, pankkikortilla tai luotto- 
 kortilla. Myös Smartum- ja Tyky-kulttuurisetelit  
 käyvät maksuvälineinä.
- Meri-Lapin jousikvartetin konsertit ovat 
 maksuttomia, ellei toisin mainita.

Ennakkomyyntipaikat ovat:
- www.lippu.fi
- Kaupunginorkesterin toimisto, 
 Marina Takalon katu 3, 3. kerros (ma-pe 8-15)
- Kemin kaupunginteatterin lippupiste,
 Marina Takalon katu 3

Konserttipaikkojen osoitteet:
Kemin kirkko, Kirkkopuistokatu 9, Kemi
Sauvosali, Sauvotalo 2 krs, Valtakatu 22, Kemi
Peurasaaren kappeli, Ouluntie 3, Kemi
Joentalo, Kivirannantie 13-15, Tornio

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
Taloussihteeri Anne Hänninen 040 5724 558
www.keminkaupunginorkesteri.fi



www.keminkaupunginorkesteri.fi
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