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Yhteistyössä:

Merihovi??



Kuva Aki Loponen

Taiteellisen johtajan tervehdys
Kemin kaupunginorkesteri juhli keväällä 50-vuotista taival-
taan. Orkesterimme on käynyt läpi erilaisia vaiheita matkan-
sa varrella koko ajan kehittyen sekä uutta ammentaen. Kiitos 
teille kaikille, jotka olette tehneet kanssamme töitä kulttuurin 
ja hyvinvoinnin eteen. Toivonkin, että viemme tätä viestika-
pulaa kunniakkaasti eteenpäin taas tuleville sukupolville. 
 Kaupunginorkesterin monipuolinen syksy lähtee liikkeel-
le perinteikkäällä Kesärikonsertilla, jossa solistinamme esiin-
tyy vahvasti paikallinen tähtilaulajatar Heidi Kyrö. Samalla 
myös yhteistyömme Meri-Lapin musiikkiopiston kanssa saa 
jatkoa. Olli Leppäniemi, yksi kansainvälisesti menestyksek-
käimmistä klarinetti taiteilijoistamme vierailee Kemissä syys-
kuussa esittämässä Aaron Coplandin virtuoottisen klarinet-
tikonserton. Samassa konsertissa kuullaan myös jotain aivan 
uutta Sibeliusta, kun alun perin pianolle sävelletty Puusarja 
kuullaan orkesterisovituksena. Muusta tarjonnasta mainitta-
koon perinteinen Joulukonsertti, jossa saamme nauttia Harri 
Östermanin Sellokonserton kantaesityksestä.
 Meri-Lapissa vaikuttaa orkesterin ohella vilkkaasti kon-
sertoiva Meri-Lapin jousikvartetti, jonka repertuaari ulottuu 
laadusta tinkimättä vauvasta vaariin. Jousikvartetin syksyn ko-
hokohtia ovat mezzosopraano Virpi Räisäsen vierailu sekä Kai 
Niemisen Jousikvarteton kantaesitys marraskuun lopussa.

Erinomaista Suomi 100 -syksyä meille 
kaikille ja nähdään konserteissa!

Erkki Lasonpalo
Taiteellinen johtaja



Heidi Kyrö
Kuva Enrico Seri/Studio Sette



Kesärikonsertti
Sata päivää sataan
La 26.8. klo 15 Meripuiston laululava, Kemi

Erkki Lasonpalo, kapellimestari
Heidi Kyrö, laulu

Tänä vuonna Venetsialaisten Kesärikonsertin 
teemana on Sata päivää sataan. Luvassa on upeita 
elämyksiä kemiläislähtöisen huippulaulaja Heidi 
Kyrön sekä valovoimaisen Kemin kaupungin-
orkesterin kanssa Suomi 100 hengessä. Tervetuloa 
nauttimaan Meripuiston ainutlaatuisesta 
tunnelmasta.

Kesto noin 75 min, ei väliaikaa.
Vapaa pääsy.



Olli Leppäniemi
Kuva Johannes Wilenius



Puita ja puhaltimia
Ti 26.9. klo 19 Sauvotalo, Kemi

Erkki Lasonpalo, kapellimestari
Olli Leppäniemi, klarinetti

Ohjelma:
•	Sibelius:	Puusarja	opus	75														 																			
•	Copland:	
 Klarinettikonsertto jousille, harpulle ja pianolle
•	Poulenc:	Sinfonietta	FP	141											

Kaupunginorkesterin puuaiheisessa konsertissa 
taituroi solistina yksi Suomen kansainvälisesti 
menestyneimmistä puhallintaitelijoistamme, 
Olli Leppäniemi. Konsertissa saadaan kuulla 
Suomessa harvemmin kuultua musiikkia, muun 
muassa uusi orkesterisovitus alun perin pianolle 
sävelletystä Sibeliuksen Puusarjasta opus 75.

Kesto noin 90 min, sisältää väliajan.
•	Liput	17	/	12	/	7 € teatterin lippukassalta ja   
 ovelta tuntia ennen konserttia
•	Liput	15	/	10	/	5	€ lippu.fi 
 (toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma)

Konserttiesittely Kemin kaupunginkirjaston 
Stagella	ma	25.9.	klo	16.
 



Harri Österman
Kuva Reea Rantala

Virva Puumala
Kuva Mikko Puumala



Joulukonsertti
La 16.12. klo 15 Kemin kirkko

Erkki Lasonpalo, kapellimestari
Harri Österman, sello
Virva Puumala, sopraano

Ohjelma:
•	Österman:	Sellokonsertto,	kantaesitys																	
•	Tsaikovski:	
 Andante Cantabile sellolle ja jousiorkesterille
•	J.	S.	Bach:	
	 Kantaatti	BWV	51	”Jauchzet	Gott	in	allen	Landen”

Tänä vuonna Kemin kaupunginorkesteri virittäy-
tyy joulun tunnelmaan uuden ja vanhan musiikin 
parissa. Harri Österman esiintyy konsertissa sekä 
sellistinä	että	säveltäjänä.	Bachin	kantaatin	
solistina taituroi Soile Isokosken oppilas, nuori 
nouseva laulajalupaus Virva Puumala.  

Kesto	noin	60	min,	ei	väliaikaa.
•	 Liput	17	/	12	/	7	€ teatterin lippukassalta ja   
 ovelta tuntia ennen konserttia
•	 Liput	15	/	10	/	5	€ lippu.fi 
 (toimitusmaksu 1€ / ostotapahtuma)

Konserttiesittely Kemin kaupunginkirjaston 
Stagella	ma	11.12.	klo	16.



Voces Intimae
Ke 6.9. klo 19 Maksniemen koulu, Simo
To 7.9. klo 18 Aineen taidemuseo, Tornio
Ti 12.9. klo 19 Seurakuntakeskus, Tervola
Ke 13.9. klo 19 Kemin kirkko

Ohjelma:
•	Sibelius:	Voces	Intimae	d-molli	opus	56
•	Bartók:	Jousikvartetto	nro	2	Sz.	67

Sukulaiskansojen suursäveltäjät Sibelius ja 
Bartók	ovat	ammentaneet	kansojensa	
musiikista aineksia sävelkieleensä. Sibelius on 
käyttänyt Kalevalaa inspiraationsa lähteenä ja 
Bartók	on	puolestaan	kerännyt	alueensa	
kansanmusiikkia sekä ottanut niistä vaikutteita 
omaan	tuotantoonsa.	Sibelius	arvosti	Bartókia	
suuresti,	hän	piti	Bartókia	hän	jopa	piti	
Bartókia	1900-luvun	merkittävimpänä	
säveltäjänä.

Konsertin kesto noin 75 min, sisältää väliajan.
Vapaa pääsy.

meri-lapin jousikvartetti

Kuva Mika Ahonen



Café Piazzolla
To 5.10. klo 19 Helmin lounaskahvila, Simo
Pe 6.10. klo 19 Rieskapaikka, Nelostie 3312, Koivu
Ti 10.10. klo 19 Rytikarin työväentalo, Kemi
To 12.10. klo 18 Aineen taidemuseo, Tornio

Konsertissa tarjoillaan Astor Piazzollan hel-
miä jousikvartetille sovitettuna. Ohjelmassa 
kuullaan	muun	muassa	Tango	Ballet,	Four	for	
Tango, Libertango, Oblivion, Ave Maria 
ja Angel Suite sekä muita säveltäjän tunne-
tuimpia teoksia.

Konsertin kesto noin 75 min, sisältää väliajan.
Vapaa pääsy.

Gestures of winter 
Ke 29.11. klo 19 Maksniemen koulu, Simo
To 30.11. klo 19 Kemin kirkko
Ti 5.12. klo 18 Suensaaren seurakuntatalo, Tornio
To 7.12. klo 19 Nuorisoseurantalo, Tervola

Ohjelma: 
•	Beethoven:	Jousikvartetto	nro	6	opus	18
•	Nieminen:	
	 Gestures	of		Winter...	(2017)	for	string	quartet	
 (Time Around Northern Night Skies...).

Sinfoniaorkesteri-	ja	Säveltäjäyhdistys	tilasivat	
kotimaisilta säveltäjiltä 15 sävellystä kanta-
esitettäväksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotis-
juhlavuonna. Meri-Lapin jousikvartetti on jo 
aiemmin tehnyt hedelmällistä yhteistyötä 
säveltäjä	Kai	Niemisen	kanssa.	Gestures	of	
Winter on Savonlinnan Orkesterin kanssa 
tehty yhteistilaus ja näin Meri-Lapin jousi-
kvartetin yhteistyö saa jatkoa Niemisen 
jousikvartettojen sarjalle. 

Konsertin	kesto	noin	60	min,	sisältää	väliajan.
Vapaa pääsy.

Konserttiesittely Kemin kaupunginkirjaston 
Stagella	ma	27.11.	klo	16.



Meri-Lapin jousikvartetti
Kuva Mika Ahonen





MARRASMUSIIKKI -
MINIFESTIVAALI

Barokkifantasia
Ke 1.11. klo 19 Kemin Pirtin sali
To 2.11 klo 18 (klo 19 Suomen aikaa) 
Haaparannan kirkko
 
Virpi Räisänen, mezzosopraano
Virve Räisänen, cembalo
Meri-Lapin jousikvartetti

Ohjelma:
•	Royer:	Premier	Livre	de	pièces	pour	clavecin
•	Boccherini:	Jousikvartetto	opus	24	nro	6		
	 G.194	g-molli
•	Vivaldi:	Konsertto	nro	3	F-duuri	opus	8,	
	 RV	293,	”L’autunno”	(Syksy)
•	Strozzi:	”L’Eraclito	amoroso”
•	Vivaldi:	Soolokantaatti	”Cessate,	omai	cessate”
•	Händel:	”Dopo	notte,	atra	e	funesta”	
 oopperasta Ariodante

Kesto noin 70 min, sisältää väliajan.
•	Liput	12	/	12	/	7	€ teatterin lippukassalta ja  
 ovelta tuntia ennen konserttia
•	Liput	10	/	10	/	5	€ lippu.fi 
 (toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma)

Konserttiesittely Kemin kaupunginkirjaston 
Stagella	ma	30.10.	klo	16.

Virpi Räisänen
Kuva Jukka Lehtinen



Suomalainen rukous
Ti 21.11. klo 19 Kemin kirkko

Juha Pisto, liidaus ja musiikin sovitus
Taina Hurtig, laulu
Elias Niemelä ja Aki Tyni, urut
Reima Halme, lyömäsoittimet
Kemin kaupunginorkesterin vasket 
Meri-Lapin musiikkiopiston puhallinoppilaita

Kemin kaupunginorkesterin puhaltajat ja 
Meri-Lapin musiikkiopiston puhallinoppilaat 
täyttävät Kemin kirkon äänimaisemallaan 
yhdessä Kemin seurakunnan kanttorien 
kanssa. Suomi 100 -teeman tiimoilta saamme 
nauttia Juha Piston valitsemasta ja sovittamasta 
suomalaisesta sielukkaasta musiikista.

Kesto noin 50 min, ei väliaikaa.
•	Ohjelma	10	€

Konsertti toteutetaan yhteistyössä Kemin 
seurakunnan ja Meri-Lapin musiikkiopiston 
kanssa. Konserttiesittely Kemin kaupungin-
kirjaston	Stagella	ma	20.11.	klo	16.

Bachia kynttilänvalossa
La 4.11. klo 16 Peurasaaren kappeli, Kemi

Meri-Lapin jousikvartetin viulistit esittäytyvät 
huippusuositussa	Bach-konsertissa	Peurasaaren	
kappelin ainutlaatuisessa tunnelmassa. Perin-
teinen konsertti antaa tilaisuuden hiljentyä 
Pyhäinpäivän tunnelmaan.

Kesto noin 50 min, ei väliaikaa.
•	Liput	12	/	12	/	7	€ teatterin lippukassalta ja  
 ovelta tuntia ennen konserttia
•	Liput	10	/	10	/	5	€ lippu.fi 
 (toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma)

Juha Pisto
Kuva Ville Vimpari



vierailu- ja yhteistyö-
konsertit

Alankomaiden 
kamariorkesteri
To 17.8. klo 19 Kemin kirkko

Ohjelma:
•	J.	S.	Bach	–	K.	Aho:	Contrapunctus	XIV
•	Jean	Sibelius:	Rakastava	Suite	opus	14
•	Jean	Sibelius:	Humoresques	opus	89	No	3	ja	No	4
•	Giovanni	Pergolesi:	Stabat	Mater

Vuonna 1955 perustetun orkesterin taiteellisena 
johtajana ja konserttimestarina on toiminut 
vuodesta	2004	alkaen	viulisti	Gordan	Nikolić.	
Nikolićin	intohimo	ja	sitoutuneisuus	ovat	nos-
taneet orkesterin uusiin taiteellisiin korkeuksiin.

•	Liput	ennakkoon	28		/	26	€ 
 vain netistä www.ticketmaster.fi 
•	Ovelta	30	€ tuntia ennen konserttia

Konserttiesittely Kemi kaupunginkirjaston 
Stagella	to	17.8.	klo	17.

Pienoisooppera Kotiin
Ti 3.10. klo 19 Kemin kulttuurikeskuksen 
iso auditorio
 
Jouko Tötterström, sävellys
Jenni Kinnunen, libretto
Jussi Juola, baritoni
Virva Puumala, sopraano
Sara Larikka, piano
Markku Korhonen, klarinetti
Iiris Tötterström, sello
Joel Alalantela ja Elssa Antikainen, tanssi
 
Teos perustuu evakkojen, maahanmuuttajien, 
siirtolaisten ja pakolaisten tarinoihin. Pää-
teemana on vierauden ja ulkopuolisuuden 
tunne, joka syntyy kotinsa jättäneille. Esityk-
sen jälkeen voi jäädä Kulttuurikeskuksen Iiris- 
kahvioon keskustelemaan esityksestä ja 
nauttimaan kahviossa myytävistä tuotteista.

Kesto noin 50 min, ei väliaikaa.
•	Liput	12	/	12	/	7	€ teatterin lippukassalta ja  
 ovelta tuntia ennen konserttia
•	Liput	10	/	10	/	5	€ lippu.fi 
 (toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma)

Konserttiesittely Kemin kaupunginkirjaston 
Stagella	ma	2.10.	klo	16.



Koko perheen konsertti

Pieniä otuksia
Ti 24.10. klo 18 Sauvosali, Kemi

Petri Kumela, kitara

Petri	Kumela	kertoo	Pienistä	otuksista	seuraavaa:	
Konserttiin valituilla kappaleilla on kaksi sääntöä
a) Kappaleen tulee olla lyhyt
b) Otus ei saa olla isompi kuin kissa
Tästä ei voi tulla muuta kuin mielenkiintoinen 
ja viihdyttävä musiikillinen matka.

Kesto noin 50 min, ei väliaikaa.
•	Liput	12	/	12	/	7	€ teatterin lippukassalta ja  
 ovelta tuntia ennen konserttia
•	Liput	10	/	10	/	5	€ lippu.fi 
 (toimitusmaksu 1 € / ostotapahtuma)

Konserttiesittely Kemin 
kaupunginkirjaston 
Stagella 
ti	24.10.	klo	16.

Sikojen rakkaus
Kemin Kaupunginteatterin suuri näyttämö
30.11. klo 19 ensi-ilta
1.12. klo 19, 2.12 klo 14, 9.12. klo 19,
16.12.klo 19, 30.12. klo 18

Sami Itkonen, sävellykset
Hannele Kauppinen, ohjaus ja dramaturgia
Anna Laakso, kapellimestari
Mikko Karhu, lavastus ja valosuunnittelu
Sirpa Santonen, pukusuunnittelu
 
”Tuhannen	laulun	mies”	saattaa	hyvinkin	olla	
lähellä totuutta, kun puhutaan Sami Itkosesta. 
Sikojen rakkaus on monille tuttu hilpeä kuoro-
teos ja draamallisen illan täyttävät toinen 
toistaan Itkosemmat sävelmät. Sami Itkosen 
musiikkimaailmaan kuuluvat hurmaavan 
groteski huumori, koskettavan hienot musiikki-
tarinat, lemmenlaulut, riiausrallit, viinan 
viisaus tai hulluus, sydämen aate ja työväen 
aate, lastenmusiikki ja kuoroteokset… Kaikki 
tämä pyöräyttää katsojan huimaan sävel-
sirkukseen. 

Kesto	noin	2,5	h,	sisältää	väliajan.
Liput	27	/	25	/	17	€ teatterin lippukassalta.

Petri Kumela
Kuva Marek Sabogal



Kevään aikana on saatu juhlia sekä kaupunginorkesterin 50-vuotista 
taivalta että Suomen satavuotista itsenäisyyttä. Kaupunginorkesteri sai 
vieraakseen monia huippuluokan esiintyjiä. Yhtenä kevään kohokoh-
tana oli juhlakonsertti 50 vuotta esikoisesta, jossa saimme nauttia sekä 
Uuno Klamin Kalevala-sarjasta että Elina Vähälän viulismista Jaakko 
Kuusiston Viulukonserton parissa. Samalla pääsimme juhlistamaan 
orkesterin kontrabasistin Timo Kakon 50-vuotista yhteistyötä Kemin 
kaupunginorkesterin kanssa. Timo oli mukana soittamassa jo orkeste-
rin ensikonsertissa 50 vuotta sitten.
 Meri-Lapin jousikvartetti on esitellyt uudempaa ja vähemmän 
kuultua	 ohjelmistoa.	 Säveltäjät,	 kuten	 Roland	 Dahinden	 ja	 Phillip	
Bimstein	ovat	olleet	uusia	raikkaita	tuttavuuksia	kuulijoille.	Keväällä	
on kuultu useampikin Suomen kantaesitys.
	 	 	 	Syksylle	2017	 taiteellinen	 johtaja	Erkki	Lasonpalo	on	 suunnitel-
lut kattavan kokonaisuuden yhdessä taiteellisen työryhmän kanssa. 
Toivotamme kuulijat tervetulleiksi nauttimaan Kemin kaupunginor-
kesterin ja Meri-Lapin jousikvartetin taide-elämyksistä. Toivotamme 
tervetulleiksi myös syksyn vierailijat, huikean Alankomaiden kamari-
orkesterin sekä Pohjoisen oopperakomppanian. Kaupunginorkesteri 
pyrkii jatkossakin tarjoamaan sopivasti mahdollisuuksia vapaan ken-
tän vierailuille. 
 Kiitämme kaikkia Kemin kaupunginorkesterin sekä Meri-Lapin 
jousikvartetin kuulijoita yhteisistä hetkistä taiteen ja kulttuurin paris-
sa. Samalla kiitämme kaikkia yhteistyötahoja, yhdessä voimme luoda 
kulttuuria, hyvinvointia ja elinvoimaa Meri-Lapin alueelle.

Ville Mankkinen
Intendentti

Arvoisat kuulijat

Kuva 
EJ Posti



Lippujen hinnat: 
- Normaalihintainen peruslippu 17 € 

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

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

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

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

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