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Sellistilegenda Raphael Wallfisch
mukana KesaKlassisessa

\n PuuO\0 vuotta!
Varkauden KesaKlassinen onnittelee!
Kuva: Benjamin Ealovega

IVarkauden Puu Oy

Tervetulod!
Olen erittain iloinen kirjoittaessani tata tekstia tahan vuoden 2018 ohjelmakirjaan. Tassa vaiheessa on jo suurin osa
tyosta tehty ja edessa on vain kaytannon asioiden hoitoa ja harjoittelua. Viikon teoksia viimeistellaan ja tarkeimmaksi
tunteeksi alkaa nousta ilo ja odotus! Viime vuoteen verrattuna on tana vuonna tehty tyota huomattavasti enemman ja
toivomme tapahtuman myos tavoittavan huomattavasti laajemman yleison. Talouspuoli on merkittavasti vahvempi,
mista osoitan suuret kiitoksenosoitukset kaikille yhteistyokumppaneillemme.
Viikko pitaa sisallaan hyvin mielenkiintoisia tapahtumia ja monta ilon aihetta. Haaveeni oli saada selloprofessorini
Raphael Wallfisch Sveitsista festivaalilleni ja se toteutuu.
Tapahtuman aikana esitellaan kaksi suomalaista saveltajaa: llari Kaila ja Jussi-Matti Haavisto, joiden kanssa olen
saanut tehda yhteistyota. On tarkeaa tuoda esille suomalaista osaamista ja klassisen musiikin perinnetta. Viikon
aikana kuullaan Suomen ensiesityksia, kantaesityksia ja muita paljon soitettuja mestariteoksia. Latokonsertissa
vaihdamme genrea kevyen musiikin puolelle!
Taman vuoden tapahtuman muusikkojen ryhma on varikas ja kaikki tekevat persoonallaan tasta tapahtumasta
ainutlaatuisen! Suomessa nuorten muusikkojen rintama on erittain vahva ja Varkauden KesaKlassinen haluaa olla
osaltaan jatkamassa tata suuntaa ja antamassa esiintymismahdollisuuksia!
Toivon sinulle ikimuistoisia hetkia Varkaudessa ja musiikintayteista viikkoa!

Terveisin, Markus Hallikainen
taiteellinen johtaja

wo

Muusikot
Raphael Wallfisch on luonut merkittavan uran
sellistina ja solistina, kuin myos sellopedagoginajo
usean vuosikymmenen ajan. Han on kiertanyt
maailmaalukuisien merkjttavien orkesterien
solistina ja tehnyt yhteistyota aikamme parhaiden
kapellimestarien kanssa. Raphael on myos esittanyt
laajasti uusia teoksia ja tehnyl kantaesityksia.
Hanella on ollut professuuri mm. Zurichin
musiikkikorkeakoulussa ja Guildhallissa
Englannissa. Raphael on myos opettanut useille
mestarikursseilla ja toiminut inspiraationa isolle
joukolle sellisteja. Hanen oppilaansa ovat
tyollistyneet laajalti eri klassisen musiikin alueille.
Raphael toimii saannollisesti kansainvalisten
merkittavien sellokilpailuiden tuomaristossa. Han on
myos levyttanyt valtaosan sellokirjallisuudestaja
tehnyt samalla uusia aluevaltauksia ohjelmiston
suhteen.
Raphael soittaa arvokkaalla D. Montagnana "ExRomberg" -sellolla.
www.raphaelwallflsch.com

Markus Hallikainen aloitti sellonsoiton 5-vuotiaana
Helli Sepan oppilaana ja jatkoi Espoon
MusiikMopistossaHeikki PekkarisenjaHeikki
Rautasalon oppilaana. Vuodesta 2002 han jatkoi
Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa Hannu
Kiisken luokalla. Solistisella osastolla Markus
opiskeli Arto Noraksen ja Martti Rousin oppilaana.
Markus valmistui kesalla 2017 solislidiplomi-linjalta
Zurichin musiikkikorkeakoulusta. missa han opiskeli
Raphael Wallfischin oppilaana vuodesta 2015.
Markus oli vuoden 2014 Turun sellokilpailun finalisti
ja sai 2. palkinnon vuonna 2015 ZHDKnykymusiikkikilpailussa. Sveitsissa .Markukselle
myonnettiin vuodelle 2016/2017 Sveitsin valtion taysi
taideapuraha. Markusla ovat tukeneet myos
Suomessa kaikki merkitta'vat saatiot
Markus on esiintj'nyt solistina Turun
kaupunginorkesterin. Kuopion kaupunginorkesterin.
Karlovy Varyn Sinfoniaorkesterin (Tsekki) kanssa.
Han on esiintynyt useilla festivaaleilla Suomessa ja
ulkomailla. Markus soittaa J.Derazeyn vuonna 1875
rakentamaa instrumenttia.
u^u'w.markush allikainen .com

Lauri Kankkunen (s. 1990) aloitti selloiisoiton 5vuotiaanaja jatkoi opintojaan Tampered!
konservatoriossa opettajinaan Kaarle HusgafVel ja
Pauli Heikkinen. Nykyaan han opiskelee SibeliusAkatemiassa professori Martti Rousin selloluokalla
seka Oslossa Norjan valtiollisessa
musiikkikorkekoulussa professori Truls Morkin
oppilaana. Kankkunen on osallistunutmm. David
Geringasin, Gary Hoffmanin, Ivan Monighettin. Frans
Helmersonin ja Menahem Presslerin
mestarikursseille. Han sijoittui kolmanneksi Turun
sellokilpailussa 2014 ja osallistui kansainvaliseen
Paulon sellokilpailuun 2013. Kankkunen on esiintynyt
mm. Radion sinfoniaorkesterin. Turun filharmonisen
orkesterin ja Lappeenrannan kaupunginorkesterin
solistina seka kamarimuusikkona useilla festivaaleilla.
Han toimiiselloryhman aanenjohtajana Tampere
Filharmoniassaja vuodesta 2018 lahtien Helsingin
kaupunginorkesterin 2. soolosellistina.. Lauri
Kankkusen instrumenUi on C. A. Gandin vuonna 1S54
rakentama sello.

Kalle-Pekka Koponen \almistui Sibelius-Akatemiasta
Marko Ylosen luokalta vuonna 2018.. Aikaisempia
opettajia o\-at Timo Tonna ja Roi Ruottinen.
Lukukauden 2016-2017 han opiskeli vaihdossa
Lontoon Royal-Academy of Musicissa professori
Robert Cohenin oppilaana.Kevaalla 2015 Kalle-Pekka
valmistui musiikin kandidaatiksi SibeliusAkatemiasta. Kalle-Pekka voitti Turun
sellokilpailuissa 2018 2. palkinnon ja yhden
erikoispalkinnon.
Solistina han on esiintynyt Sibelius-Akatemian
sinfoniaorkesterin seka Kuopion
kaupunginorkesterin kanssa. Kalle-Pekka valittiin
lukuvuodeksi 2014-2015 SIBA:n ja RSO:nvaliseen
jousikoulutusprojektiin. Muuta orkesterikokemusta
on karttunut avustajana Kuopion ja Helsingin
Kaupunginorkestereissa. Kaudeksi 2016-2017 hanet
valittiin Royal Academy of Musicin soloistr\a soittaa Suomen
kulttuurirahaston lainaamaa - selloa

Johanna Koponen (s.1993) suorittaa maisterin
tutkintoaan Sibelius-Akatemiassa Tero Latvalan
johdolla. Aiempia opintojaan han on tehnyt Merit
Palaksen opissa Sibelius-Akatemiassa seka Wienin
musiikkikorkeakoulussa Ulrike Danhoferin johdolla.
Han on syventanyt opintojaan
konserttimestarikoulutuksellajakamarimusiikilla
seka tehnyt laajat pedagogiset opinnot. Johanna
tyoskentelee mielellaan erilaisissaymparistoissa
erilaisten ihmisten kanssa. Han on toiminut mm.
Sinfonia Lahden avustajana vuodesta 2012. esiintynyt
kamarimuusikkona useissa eri kokoonpanoissa.
toiminut viulistina flamenco tanssiteoksessa seka
tehnyt viulunsoitonopettajan sijaisuuksia vuodesta
2009. Tarkeita inspiraation lahteita ovat olleet omien
opettajien lisaksi mm. Paavo Pohjola. Stefan BarratDue, Levon Chilingirian ja Mi-Kyung Lee. Johannan
tavoitteena on pysya uleliaana ja innokkaana, ja sita
kautta loytaa uusia nakokulmia lahestya musiikkia ja
elamaa.

Viulisti Elias Nyman (19S8) on valmistunut musiikin
Zurichin taidekorkeakoulusta huippuviulisti Ilya Gri
luokalta. jossa han myos tallii hetkella opiskelee soli
tahtaavalla erikoismaisterilinjalla. Musiikin kandidaa
tutkinnon Nyman suoritti Sibelius-Akatemiassa open.
viulunsoitossa Merit Palas seka muusikon tutkinnon J
ammattikorkeakoulussa, jossa opettajana toimi Anato
Kamarimusiikissa hanta ovat ohjanneet mm. Eckart H
Tero Latvala, Ilmo Ranta. Nigel Clayton, Paavo Pohjola
Charisius ja Michael Biehl. Han on Zurichissa' opiskelbarokkiviulua Monika Baerin luokalla.
Solistiohjelmiston lisaksi han on tyoskennellyt monenlai
kamarimusiikin parissa, talla hetkella mm. nykyinusiikkii
Ensemble Poly^7erkissa. Nyman on konsertoinut mm. Jo
Stockhammerin. Stefka Perifanovan.Jaakko Kortekar •
Erkki Korhosen kanssa. Viime vuonna han esiintj-i mm. Es
Urkuyo & Aaria seka Ziirichin Eocus Contemporary -festivaalilla.
Nymanin opintoja ovat tukeneet mm. Jenny ja Antti \, Zang
Saa'tio seka Lions Club Muurame. Han soittaa jyva'skylalais
Mika Lahrisen vuonna 2012 rakentamalla viululla.

Anna HusgafVel on alkujaan Tamperelainen viulisti, joka valmistuu
syksylla20lS musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta professor!
Kaija Saariketun luokalta. Lukuvuoden 2015-2016 Anna opiskeli
Musik und darstellende kunst Wienissa Ulrike Danhoferin oppilaana.
Lisaksi Anna on tavdentanvt opintojaan useilla mestarikursseilla
opetlajinaan mm. Hagai Shaham. Vilmos Szabadi seka Peter
Schuhmayer. Kamarimusiikki ja orkesterisoitto ovat aina olleet
Annalle lahella sydanta. joten han on pyrkinyt aktiivisesti
syventamaan osaamistaan mm. kamarimusiikkikursseilla seka
konserttimestarikoulutuksella. Lisaksi Anna osallistui Radion
sinfoniaorkesterin ja Sibelius-Akatemian tarjoamaan
kjsallikoulutukseen.
Anna on soittanut mm. Helsingin kaupunginorkesterissa. Radion
sinfoniaorkesterissa, Kansallisoopperan orkesterissa, Tampere
filharmoniassa seka Turun filharmonisessa orkesterissa. Ensi kauden
Anna tekee sijaisuutta Kansallisoopperan orkesterissa.
Konserttimestarina tai aanenjohtajana Anna on soittanut Turun
filharmonisessa orkesterissa, Helsinki sinfoniettassa. SibeliusAkatemian sinfoniaorkesterissa seka Wienin musiikkiyliopiston
orkesterissa.
Annan opintoja ovat tukeneet mm. Suomen kulttuurirahasto, Pro
musica-saatio, Wegelius-saatio seka Sibelius-Akatemian tukisaatio.
Johanna Rautakorpi. viulu

Oskari Eirola aloitti viulunsoiton 4-vuotiaai
opettajanaan Jouko Halviala, joka oli tarvitt:
valmis ryomimaan oppilaansa perassa po\'d
alle. Myohemmin Oskari on opiskellut Turui
konsen'atoriossaja ammattikorkeakoulussa
Tukholman kuninkaallisessa
musiikkikorkeakoulussa seka SibeiiusAkatemiassa, joissa hanta ovat opettaneet T«
Latvala. Jyrki Lasonpalo. Janne Malmivaara.
Jukka Merjanen, Araik Resjan. Alexander
Vinnitski ja Cecilia Zilliacus.
Kamarimusiikki on Oskarille tarkeaja mielu
soittamisen muoto. Han on ollut perustamas
helsinkilaista NoMe-kvartettia ja esiintyy
saannollisesti myos muissa kokoonpanoissa
Tarkeita kamarimusiikkiopettajia ovat olleel
mm. Marko Ylonen. Antti Tikkanen ja Erkki
Lahesmaa.
Viulunsoitto voi Oskarin mukaan olla parem
kuin jalkapallo.

Jussi-Matti Haavisto (s.l9S5) on valmistunut Taideyliopiston
Sibelius-Akatemiasta Musiikinmaisteriksi savellys
paaaineenaan. Savellysta han on opiskellut Tapio Nevanlinnan
oppilaana. Han on my 6s aktiivisesti opiskellut alttoviulunsoittoa
Sibelius-Akatemiassa Helge Valtosen oppilaana ja osallistunut
mestarikursseille opettajinaan mm. Simon Rowland-Jones.
Jouko Mansnerus ja IJari Angervo. Sa\n mestarikursseista
mainittakoon Kaija Saariahon kurssi. Viimeisen vuoden aikana
han on keikkailiut saannollisesti Lohjan Kaupunginorkesterissa
ja soittaa vakivuisena alttoviulistlna Allegros- jousikvartetissa,
joka on konsertoinut mm. Risto Laurialan kanssa. Lisaksi han on
esiintynyt kamarimuusikkona monissa eri tapahtumissa mm.
Joensuun Musiikkitalvi-festivaaleilla. Lukio-opintojen aikana
han tutustui saveltaja Pehr Henrik Nordgreniin. Monet
tapaamiset Nordgrenin kanssa innoittivat hanet hakeutumaan
savellysopintoihin. Haaviston teoksia ovat esittaneet Helsingin
kamarikuoro, kamariorkesteri AVANTI! jayksittaiset taiteilijat.
Hanen teoksiaan on esitetty mm. Helsingin urkukesassa.
Musiikkitalon KLANG-konserttisarjassa ja UNM-festivaalilla
Goteborgissa.

•P. Tapio von Boehm on monipuolinen kapellimestari, joka toimii
usean eri orkesterin johtajana. Han on kehittanyt tyossaan mm.
:'S orkesterien vhteistyota nuorten lahjakkaiden solistien seka
$ nykysaveltajien kanssa.
ji Tapio von Boehm on perustamansa Uuden Ajan Ensemblen
kapellimestari jataiteellinen johtaja. Han toimii myos
kapellimestarina ja taiteellisena johtajana Sipoon
kamariorkesterissa. Lisaksi han toimii NMKY:n
sinfoniaorkesterin ja Valkotakit- sinfoniaorkesterin johlajana.
Von Boehm on johtanut mm. Norrkopingin, Oulun, Gavlen.
Kuopion. Hradec Kraloven, Vaasan, Joensuun ja Umean
kaupunginorkestereita seka Svenska Kammarorkesteria, Dala
sinfoniettaa ja Uusinta Ensemblea.
Tapio von Boehm opiskeli Jorma Panulan luokalla
orkesterinjohtoa Tukholman Kungliga Musikliogskolanissa
vuosina 2004-2009 suorittaen diplomin \TJonna 2009. Han
opiskeli myos Leif Segerstamin orkesterinjohdon luokalla
Sibelius-Akatemiassa 2007-2011 suorittaen diplomin vuonna
2011. Muita tarkeita opettajia Suomessa ja Ruotsissa ovat olleet
mm. Alan Gilbert. Jukka-Pekka Saraste, Daniel Harding. Paul
Magi, Hannu Lintu. Cecilia Rydinger-AlinjaAtsoAlmiia.
Tapio von Boehm tuli kolmanneksi kansainvalisessa Jorma
Panula -kapellimestarikilpailussa vuonna 2012 ja sai kllpailussa
finaali palkinnon.

Alttoviulisti liris Rannikko opiskelee SibeliusAkatemiassa Lilli Maijalan ja Pirkko Simojoen
oppilaana. Mestarikursseilla hanta ovat opettaneet
muun muassa Garth Knox. Yuval Gotllbovich. Ida
Bryhn. Lars Anders Tomter, Anna Kreetta Gribajcevic
ja Tim Frederiksen.
liris soittaa kamarimusiikkia erittain mielellaan. silla
han kokee sen olevan olennainen osa
muusikkouttaan. Handle tarkeimpia
kamarimusiikkiopettajia ovat olleet Atte Kilpelainen.
Tomas Djupsjobacka ja Marko Ylonen. liris on
soittanut Suomen kansallisoopperan orkesterissa.
Helsingin kaupunginorkesterissa seka. Avanti!
kamariorkesterissa. liriksen musiikillinen
mielenkiinto kohdistuu myos tyyleihin klassisen
taidemusiikin ulkopuolella ja han onkin ilokseen
saanut musisoida monipuolisesti erilaisissa
kokoonpanoissa.
liris Rannikon opintoja ovat tukeneet Pro Musica saa'tio seka Pirkanmaan kulttuurirahasto.

Sopraano Eeva Saarenpaa os. Kahara opiskelee klassista
laulua tenori Hans-Jiirg Rickenbacherin oppilaana
musiikkipedagogin maisterinohjelmassa Hochschule
Luzernissa Sveitsissa. Vuosina 2014-2016 Eeva suoritti Master
of Arts in Music Performance -tutkinnon samassa opinah jossa.
Opiskelunsa ohessa han on esiintynyt mm. Luzernin teatterin
oopperan solistina ja 16-henkisen oopperakuoron vakituisena
sijaisena seka ammattilaiskuoro Ensemble Corundissa.
Vuosina 200S-2012 Eeva opiskeli lauiua Jyvaskylan
ammattikorkeakoulussa laulunopettajanaan mm. Ritva
Auvinen. \'almistuen Muusikoksi (AMK). Mestarikursseja mm.
Mai-greet Honig, Montserrat Caballe. Christiane Iven.
Francesca Micarelli seka yksityisia lauluopintoja Madelaine
Wibomin oppilaana.Suomessa Eeva on esiintyrnyt solistina
useissa oopperoissa, opereteissa ja erilaisissa
musiikkiteatteriproduktioissa, mm. Figaron haat, Cosi fan
tutte, Mustalaisruhtinatar. Iloinen leski, Lepakko, Tuhkimo,
Hello, Dolly!. Piukat paikat. llta Kannaksella. Kesalla 2017Eeva
nahtiin Ansa Ikosen roolissa kantaesiryksensa saavassa
laulukomediassa Tauno & Ansa.Klassisen taidemusiikin lisaksi
Eevan ohjelmistossa on runsaasti kevytta musiikkia eriryisesti
"kultaisilta\aiosikymmenilta" 1940-1950 -luvuiltaja han onkin
kysytty esiintyja erilaisiin tilaisuuksiin. Eeva Saarenpaa on
tunnettu erityisesti vahvan sisaistetysta tekstien tulkinnasta,
karismaattisen luonnollisesta lavaolemuksestaan seka
kuulaasta aanenvaristaan.
www.eevasvoice.com

.laria Hamalainen opiskelee Sibelius-Akatemiassa pianon soittoa esittavan
aveltaiteen puolella kolmatta vuotta Hamsa Al-Wadi Juriksen luokalla seka suorittaa
nusiikin kandidaatin tutkintoa.
lamalainen esiintyy solistina ja kamarimuusikkona Suomessa ja ulkomailia. Maria oli
rcutsuttu soittamaan sooloresitaaleja Suolahden kansainvalisella musiikkikurssilla
2012) ja kansainvalisella PianoEspoo festivaalilla (2013) seka esiintymaan Man tan
Qusiikkijuhlilla (2014). Viimeisimpiin kohokohtiin kuuluvat kansainvaiiset
'siintymiset ClaviCologne-pianofestivaalilla Saksassa (2015), Musica Mundi <amarimusiikkifestivaalilla Belgiassa (2015,2016,2017) ja Dartington-kesakurssilla
:glannissa (2016). Toukokuussa 2016 ja helmikuussa 2017, Maria oli kutsuttu
'siintymaan Rotary Atomium -konsertteihin Brysseliinja Antwerpeniin.
lehnikuussa 2016, Maria voitti valtakunnallisen Erkki
vlelartin- kamarimusiikkikilpailun ensimmaisen palkinnon seka erikoispalkinnon
]rkki Melartinin savellyksen parhaasta esityksesta yhdessa Trio Fermo
:okoonpanonsa kanssa.
'ammikuussa 2017 trio voitti VIII Savshinsky International Music Competition :ilpai!un Pietarissajamaaliskuussa 2017valtakunnallisenJuvenalia:amarimusiikikilpailun ensimmaisen palkinnon.
Syksylla 2017 Trio Fermo oli esiintynyt Italian presidentin valtiovierailun kunniaksi
'residentinlinnan Valtiosalissa.
lamalainen on saanut kansallistaja kansainvalista tunnustusta pianokilpailuissa ja
m palkittu ensimmaisilla sijoilla Lontoossa (International Competition London Piano
vlasters, 2014) ja Italiassa (Young Musician International Competition "Citta di
Barletta", 2014), toisella sijalla Saksassa (ClaviCologne Piano Competition. 2015),
olmannella sijalla Belgiassa (EPTA Piano Competition, 2012), Mazda Prix palkinnolla ,
'ariisissa (Piano Campus International Piano Competition, 2015) ja
unnustuspalkinnoilla Leevi Madetoja pianokilpailussa Oulussa (2009) seka Sibeliusikatemian Helmi Vesa -pianokilpailuissa (2012,2015).
oulukuussa 2014 Maria debytoi Helsingin kaupunginorkesterin solistina esittaen
larvoin soitetun Clara Schumannin pianokonserton Maestro Jun Mark!in johdolla.
luutaman viime vuoden aikana, Maria on esiintynyt NRW Orchesterzentrum
Chamber Orchestra:!! ja Toruii Symphony Orchestra:!! solistina esittaen Mozartin.
aint-Saensin. Giegin ja Beethovenin pianokonsertot.

Fanni Hoppari (1990) on kemilaislahtoinen kontrabasisti, joka
tj'oskentelee aktiivisesti freelancemuusikkona seka kontrabasson
soitonopettajana.
Fanni aloitti kontrabassonsoiton 9-vuotiaana Meri-Lapin
musiikkiopistossa. Kemista matka jatkui musiikin perassa Oulun
kautta Helsinkiin. Suuren kipinan orkesterisoittamiseen Fanni
kokee saaneensa mahdollisuudesta soittaa Kemin
kaupunginorkesterissa jo musiikkiopistoiassa oman opettajansa
Timo Kakon kanssa. Lukioikaisena tavoitteita
ammattimuusikkoudesta tuki Oulun konservatorion laheinen
bassorj'hma Juha Naapan bassoluokalla, musiikkileirit Marko
Mikkolan oppilaana seka Sinfoniaorkesteri Vivon kehittavat
orkesterileirit.
Fanni valmistui musiikin maisteriksi Ziirichin taideyliopistosta
Duncan McTierin kontrabassoluokalta kesakuussa 2017. Ennen
opintojaan Sveitsissa ban on opiskellut musiikin kandidaatin
tutkinnon Sibelius Akatemiassa opettajinaan Panu Parssinen seka
Juho Martikainen. Fanni on myos Metropolia amk:sta valmistunut
musiikkipedagogi.
Fanni on saanut lisaa oppia Janne Saksalan ja Joel Quarringtonin
mestarikursseilta. Viime syksyn Fanni vietti Ottawassa opiskellen
orkesterikirjallisuutta yksityisesti Joel Quarringtonin johdolla
Lapin kulttuurirahaston tukemana. Kamarimuusikkona Fanni on
toiminut Aurora Chamber-festivaalilla Ruotsissa seka Festival de
Figeacissa Ranskassa.
Fanni on avustanut useita suomalaisia orkestereita
paakaupunkiseudulla seka maakunnissa. Ensi syksyksi Fanni
suuntaa Ouluun soittamaan Oulu Sinfonian riveihin.

Eemil Kautto (15 v.) opiskelee sellonsoittoa Espoon musiikkiopistossa
opettajanaan Perja Kainulainen. Eemil aloitti sellonsoiton 6-vuotiaana KeskiHelsingin musiikkiopistossa Helli Sepan oppilaana. Hanta ovat opettaiieet
myos Essi Kallio ja Lima-Mari Raivola.
Eemil soittaa Tapiolan Nuorissa Sinfonikoissa ja on osallistunut useille
musiikkileireille opettajinaan mm. Markus Hallikainen. Heikki Pekkarinen,
Roi Ruotrinen ja Alexander Gebert. Han on ollut kaksi kertaa mukana myos
Kansallisoopperan Mestarien messissa (v. 2014 ja 2017).

Maria Bondarenko (s.1987) kotoisin Sortavalasta.
Talla hetekella han tyoskentelee kanttorina Saimaan
ortodoksisessa seurakunnassajonka alue on laaja
\Tionna 2017 tapahtuneen seurakuntaliitosten
myota.Seurakuntaan kuuluu Varkaus, Leppavirta,
Savonlinna, Joroinen, Pieksamaki, Mikkeli. seka
ymparyskunnat.Lisaksi Bondarenko opiskelee
laulupedagogiikkaa Kuopiossa Savonia AMK:ssa.
Vuonna 2012 Bondarenko valmistui Joensuun
konsen r atoriosta paaaineena huilu. Samana vuonna
han sai ortodoksisen teologin maisterin paperit ItaSuomenyliopistosta. jossa erikoistui ortodoksiseen
kirkkomusiikkiin ja kuoronjohtoon. Vuonna 2009
Bondarenko valmistui Petroskoin yiiopistosta
filosofian maisteriksi. Paaaineena han opiskeli
Suomen kielta ja kirjallisuutta.
Viime kesalla Bondarenko osallistui Franz
Lukaso\'skyn seka Ritva Auvisen klassisen laulun
mestarikurssille

Rebekka Kinnunen (S.19S7) on kanttori. urkuri ja
urkujensoiton opettaja. Han on valmistunut
kirkkomusiikin maisteriksi vuonna 2013, urkujen
soiton A-tason rutkinnori han teki talvella 2015 ja
valmistui samana vuonna urkumusiikin maisteriksi
Sibelius-Akatemiasta. Kevaalla 2015 han valmistui
myos urkujensoiton opettajaksi Savonia
ammattikorkeakoulusta. Kinnunen on otranut osaa
useille eri mestarikursseille Suomessa ja ulkomailla.
opettajinaan mm. Jacques von Oortmerssen. Olli
Porthan ja Louis Robilliard. Taila hetkella Kinnunen
tyoskenlelee Varkauden seurakunnassa kanttorina.

Savonlinnalaissyntyinen Jari Vepsa aloitti
huilunsoitto-opintonsa diplomihuilisti-laakari Jari
Sinkkosen rohkajsemana. Opettajina oval lisaksi
olleet TapioJalasja MikaelHelasvuo.
Musiikinopettajaksi Jari Vepsa \almistui SibeliusAkatemiasta 1993, minkajalkeen han toimi ylaasteen
ja lukion musiikin lehtorina. Huilistina han on
esiintynyt eri orkestereiden ja kamariyhtyeiden
solistina seka Suomessa etta ulkomailla. Vepsa on
suorittanut myos laulupedagogin tutkinnon.
Laulusolistina han on esiintynyt oopperarooleissa
seka laajamuotoisissa kirkkomusiikkiteoksissa.

Ilari Kaila (s. 1978) on suomalainen saveltaja joka asuu
Hongkongissa. Hanen viimeaikaisia teoksiaan on kuultu mm.
New Yorkin MATA Festivalilla; New York Fringe Festivalilla;
vuoden 2015 Chelsea Music Festivalin nimikkosa'velta'jana New
Yorkissa ja Taiwanissa; Australiassa Olli Mustosen johtaman
Melbourne Symphony Orchestran Metropolis-festivaalilla;
Avanti! kamariorkesterin Japanin kiertueella: Hongkongissa
yhtena Intimacy of Creativity 2014 -festivaalin Composer
Fellowship -palkituista nuorista saveltajista; seka Kanadassa
Banff Summer Arts -festivaalilla. Suomessa Kailan musiikkia
ovat viime vuosina esittaneet mm. Uusinta Ensemble, Helsydpianotrio. Helsingin kaupunginorkesterin kamariyhtyeet.
Joensuun kaupunginorkesteri. ja Zagros Ensemble. Viime
kauden konsertteihin on kuulunut mm. Kailan kuratoima "100
Years of Independent Music" -projekti. joka tapahtui
suomalaisen Helsyd-pianotrion ja Hong Kong New Music
Ensemblen yhteistyona Hongkongissa ja Macaussa. Kaila
opiskeli savellysta Sibelius-Akatemiassa 1998-2004, minka
jalkeen han kotiutui seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi New
Yorkiin, ensin tekemaan savellyksen tohtorin tutkintoa Stony
Brookinyliopistolle, sittemminopettamaanteoriaaja
satsiaineita Columbian yliopistolla. seka savellysta New York
Philharmonicin lasten ja nuorten koulutusohjelmassa.
Vuodesta 2014 Kaila on tyoskennellyt Hong Kong University of
Science and Technology -yliopiston humanistisessa
tiedekunnassa tyonimikkeella Composer-in-Residence.

Varkauden KesaKlassisen 2018 "Nuori muusikko"
Nelli Kiviaho on 18-vuotias klassinen kitaristi. Han aloitti kitaransoiton vuoden 2007 syksylla Valkeakosken
musiikkiopistossa opettajanaan Tomi Tolvanen. Ensimmaisten vuosien aikana opettajat kuitenkin vaihluivat
erinaislen syiden takia (virka\~apaat. aitiysloma). Muut opettajat olivat Maija Kelloniemi, Kimmo Roine. Antti
Makela ja Maija Lindsberg. Vuodesta 2014-2017 jouluun Nelli on opiskellut Varkaudessa Soisalo-opistossa
opettajanaan Erkki Tahvanainen, jonka johdolla han suoritti D-tulkinnon 2016 kevaalla. Vuodesta 2016 Nelli on
opiskellut Kuopion konservatoriolla toisella asteella klassista kitaraa opettajanaan Markku Laakso. Talla hetkella
hanella on opintoja jaljella vuosi ja paattokonserttinsayhteydessaensi kevaana Nelli suorittaa C-tutkinnon.
Nelli on osallistunut useampana vuotena Tampere Guitar Festivaliin, jossa hanen opettajinaan ovat olleet Otto
Tolonen, Andrzej Wilkus, Janne Malinen ja Kimmo Kiviniemi. Vuoden 2018 kesalla Nelli oli mestarikurssilla
Tampere Guitar Festivalilla opettajinaan Anabel Montesinos, Patrik Kleemola ja Young Starsit: Vedran Vujica ja
Dominik Carevic. Nelli on ollut myos muilla mestarikursseilla opettajinaan Andrzej Wilkus. Janne Malinen ja
Ismo Eskelinen. Nelli osallistui vuoden 2018 kesalla International Guitar Orchestra of Finland, jotajohti itse ela'va
saveltajalegenda Leo Brouwer.

Kauppatori 6, 78250 Varkaus

Ma 9.7. klo 18 Avajaiskonsertti "Suurteii
hetkienjuhlaa"
Warkaus sail
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Soolosellosarja nro 4 Es-duuri
Ilari Kaila (1978-): Hum and Drum
VALIAIKA
Johannes Brahms (1833-1897): Pianokvartetto nro i g-molli, op. 25
I Allegro - II Intermezzo. Allegro, ma non troppo - III Andante con moto
- IV Rondo all Zingarese. Presto

Oskari Eirola, viulu
liris Rannikko, alttoviulu
Lauri Kankkunen, sello
Markus Hallikainen, sello
Maria Hamalainen, piano

Konserttia edeltaa saveltaja Ilari Kailan tapaaminen klo 17:15

Kahvio palvelee valiajalla

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Soolosellosarja nro 4 Es-duuri
J.S.Bachin soolosellosarjat ovat
keskeinen osa sellorepertuaaria. Ne on
savelletty todennakoisesti 1717 - 1723,
jolloin saveltaja tyb'skenteli Kb'thenissa
kapellimestarina. Sarjoista on olemassa
useita kasikirjoituksen kopioita.
Alkuperaista kappaletta ei ole kuitenkaan
loytynyt, toisin kuin useissa muissa
mestariteoksissa. Tama on herattanyt
kiivastakin vaittelya teosten alkuperasta.
Naita sarjoja ei soitettu paljoakaan,
ennenkuin legendaarinen sellisti Pablo
Casals toi ne "paivanvaloon". Sarjat
koostuvat avausosuudesta "Preludi" ja
viidesta barokin ajan eri kulttuurien
tansseja jaljittelevista osista. Naita ovat
Allemande (Saksa), Courante (Italia tai
Ranska), Sarabande (Espanja), Bourree/
Menuetti /Gavotti (paaosin Ranskasta) ja
Gigue (alunperin luultavimmin
Englannista).Osat Bourree, Menuetti ja
Gavotti vaihtavat paikkaa sarjasta
riippuen, mutta ovat kuitenkin
jarjestyksessa aina toiseksi viimeisena.
Majesteettisen 4. sarjan Prelude on kuin
Kuninkaan puhetta: Se on jykevan
painokasta ja sisalloltaan merkityksellista.
Es-duuri -savellaji tuo mukanaan sille
tyypillisen syvyyden ja muihin
duurisarjoihin (1,3,6) verratessa siina
onkin paljon painavampaa sanottavaa. Eri
osien karakterisoinnit Bach on saanut
toteutettua nerokkaasti.

llari Kaila (1978-): Hum and Drum
Avauskonsertissa kuultavan duoteoksen nimi on
sanaleikki: englannin "humdrum" tarkoittaa
monotonista, tavanomaista, arkista, kun taas
pelkka "hum" (hyraily) viittaa savellyksen
laulavaan materiaaliin ja "drum" (rummutus) sen
rytmisen perkussiivisiin jaksoihin. Sellisti TimoVeikko Valve ja pianisti Emil Holmstrbm
kantaesittivat savellyksen Hong Kong Chamber
Music Societyn konsertissa, Helsyd-pianotrion
kiertueella viime marraskuussa.

Johannes Brahms (1833-1897):
Pianokvartetto nro 1 g-molli, op. 25
I Allegro - II Intermezzo. Allegro, ma non
troppo - III Andante con moto - IV Rondo
all Zingarese. Presto
Brahms savelsi ensimmaisen
pianokvartettonsa g-molli vuosina 18561861. Brahms esitti teoksen Wienindebyytissaan vuonna 1862, mika oli hanen
ensimmainen suuri julkinen menestyksensa
pianistina ja saveltajana. Teoksessa on
nahtavissa selkeasti, kuinka Brahmsin
savellykset nojaavat aariviivoiltaan
menneeseen, erityisesti Schubertiin, mutta
ovat samalla mullistavan luomisvoimaisia ja
edistyksellisia. Tassa Brahms toi
ensimmaista kertaa kamarimusiikkiin
sellaisen temaattisen kehittelyn tekniikan,
etta siita ammensivat inspiraatiota viela
1900-luvun modernistitkin.

Voimatie, 78400 Varkaus

Ti 10.7. klo 10 AamuKlassineii
Luttilan kappeli
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Soolosellosarja nro i
G-duuri
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Soolosellosarja nro 3
C-duuri
Kalle-Pekka Koponen, sello
Markus Hallikainen, sello
Konsertissa ei ole valiaikaa

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Soolosellosarja nro 1 G-duuri
Ensimmainen Bachin soolosellosarja on raikas ja ilmava teos. Se tempaa mukaansa iloisuudellaan ja koko tunnelma on hyvantuulinen.
Sarjan ensimmainen osa, Prelude, on kenties sellokirjallisuuden tunnetuin savelma. Se on useimmiten myos ensikosketus nuorelle
sellistinalulle Bachin mestarillisesta musiikista.

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Soolosellosarja nro 3 C-duuri
Sarjoista kolmas on rohkea ja ylvas teos. Sanotaan, etta vain saveltajista parhaimmat osaavat saveltaa mestarillisesti C-duurissa. Bach
on pystynyt luomaan jo taman teoksen avausosassa urkumaisen isoa sointia vain yhdella instrumentilla. Bachin musiikki on ns.
monikerroksista ja, vaikka kyseessa on vain yksi soitin, voi kuulija kokea valilla lasnaolevaksi kuin pienen jousiyhtyeen. Kaikessa
yksinkertaisuudessaan ja monimuotoisuudessaan nama sarjat ovat pohja sellokirjallisuudelle ja antavat mahdollisuuksia ilmaisuun
jokaiselle muusikolle. Sarjoja soitetaan useilla eri ins trumenteilla sellon lisaksi.

WARKAUS
Vnrkouden kciupunki

Varkauden kaupunki tarjoaa paljon virikkeita ja
nahtavaa. Varkauden alue on tunnettu myos
upeasta luonnostaan. Varkauden KesaKlassinen
haluaa tuoda tata puolta esiin yhdessa musiikin
kanssa. Musiikki ja luonto mielletaan usein
yhteenkuuluviksi tekijoiksi, myos monille
tunnetullle saveltajllle luonto oil merklttava as/a.

x*. •*•",; ; «

Taipaleentie 15, 78250 Varkaus

Ti 10.7. klo 18 Musiikkia kaikfflc.
Vivaldia ja tiramisua"
Reskuskonttorin puisto
Antonio Vivaldi (1678-1741): Konsertto
jousiorkesterille ja basso continuolle
g-molli, RV157
nari Kaila (1978-): Wisteria
Antonio Vivaldi (1678-1741):
Luuttukonsertto D-duuri, RV 93
Valiaika
Valiajalla palvelee Keskuskonttorin Sputnik Bar

Kevytta ohjelmaa

Esiintymassa on KesaKlassisen muusikoita. Solistina soittaa "Nuori muusikko" Nelli Kiviaho.

34O

Antonio Vivaldi (1678-1741):
Konsertto jousiorkesterille ja
basso continuolle g-molli, RV 157
I Allegro - II Largo - Ml Allegro
Yksi barokin suurimmista
saveltajamestareista A. Vivaldi oli
merkittava konserton kehittaja,
jatkaen mm. Giuseppe Torellin ja
Tomaso Albinonin tyylia. Hanen
esimerkkiaan seurattiin pitkaan
ympari Eurooppaa. Vivaldin konsertot
mm. vakiinnuttivat kolmiosaisen
nopea-hidas-nopea -muodon. Vivaldi
savelsi yhteensa 512 konserttoa,
joista yli 60 jousiorkesterille ja basso
continuolle.

llari Kaila (1978-): Wisteria
Wisteria on polyfoninen miniatvyriteos
jousikvartetille viidentoista vuoden takaa, Kailan
Sibelius-Akatemian opintojen ajoilta, jonka muoto
muistuttaa hyvin vapaataja polveilevaa preludia
jafuugaa.
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Antonio Vivaldi (1678-1741): Luuttukonsertto
D-duuri, RV 93
I Allegro - II Largo - III Allegro
A.Vivaldin kamarikonsertto luutulle, kahdelle
viululle ja basso continuolle on yksi hanen
neljasta solistiteoksestaan luutulle, joka valmistui
joskus vuosina 1730-31. Se noudattaa Vivaldille
tyypillista nopea-hidas-nopea -konserttokaavaa.
Luuttu oli 1600-1700-luvuilla hyvin tarkea soitin,
ja koska se muistuttaa jonkin verran kitaraa,
esitetaan luuttuohjelmistoa nykyisin luutun lisaksi
paljon kitaralla, joskus jopa mandoliinilla.

Mankilansaarentie 178 B, 78710 Varkaus

Ke 11.7. klo 18 "Latokoiiserttija
latotanssit"
Humisevaii Harjun tila
Franz Schubert (1797-1828): Jousitrio viululle, alttoviululle ja
sellolle D. 471 nro.i B-duuri
Jean Sibelius (1865-1957): Duo viululle ja alttoviululle C-duuri
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Courante soolosellosarjasta
nro. 2 d-molli
Heitor Villa-Lobos (1887-1959): Bachianas brasileiras nro 5
Kenji Bunch (1973-): Until Next Time
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Sarja luutulle c-molli, BWV
997
I Prelude
Franz Schubert (1797-1828): Der Wanderer, D. 649
Eero Tarasti (1948-): Sudenkorentojen laulu, Sydamen
kuultavuudesta ja Lala
Eeva Saarenpaa, laulu
Nelli Kiviaho, kitara
Johanna Koponen, viulu
Elias Nyman, viulu
Jussi-Matti Haavisto, alttoviulu
Eemil Kautto, sello
Kalle-Pekka Koponen, sello
Markus Hallikainen, sello
Konserttiosuutta seuraa epaviralliset "jatkot" musiikin ja tanssin merkeissa!

Franz Schubert (1797-1828):
Jousitrio viululle, alttoviululle ja
sellolle D. 471 nro.l B-duuri
Franz Schubertin ensimmainen
Jousitrio on hanen teoksilleen tuttuun
tapaan keskenerainen. Teoksesta on
jaljella vain ensimmainen osaja
hieman toista osaa. Jousitrio on
elegantti henkays nuoren Schubertin
ihastuksesta wienilaisklassiseen
tyyliin ja pienuudestaan huolimatta se
on paljon soitettu ja rakastettu teos.
Heitor Villa-Lobos (1887-1959): Bachianas
brasileiras nro 5
Bachianas brasileiras on brasilialaisen Heitor
Villa-Lobosin vuosina 1930-1945 saveltaman
yhdeksan teoksen sarja, jossa han pyrki
yhdistelemaan vaikutteita brasilialaisesta
musiikista ja Bachista. Sarjan jokaisessa
teoksessa on erilainen kokoonpano.
Bachianas brasileiras nro 5 koostuu kahdesta
laulusta, joita saestaa kahdeksan selloa, joka oli
Villa-Lobosin paasoitin. Ensimmainen laulu
savellettiin vuonna 1938 ja toinen vuonna 1945.
Teos esitettiin ensimmaista kertaa kokonaisena
vuonna 1947. Laulut ovat portugalinkielisia
(teksti: Ruth V. Correa) ja tarkoitettu laulettaviksi
sopraanolle.
Konsertissa kuultava Bachianas brasileiras nro 5
(Aria cantilena) on saveltajan oma sovitus
<rtaralle ja sopraanolle, jota taydentaa Markus
Hallikaisen sello-improvisaatio. Tama
aramaattisen kaunis kappale on yksi festivaalin
heknista!

<rnji Bunch (1973-): Until Next Time
1 =-• Bunch on amerikkalainen alttoviulisti ja
ve~.aja. Until Next Time -teos on savelletty
nululle tai sooloalttoviululle. Teos voidaan
isa molemmilla soittimilla. Talla kertaa teos
tejjlaan alttoviululla soitettuna. Teoksessa
"•en kielet viritetaan normaalista
• eavaan vireeseen.

Jean Sibelius (1865-1957): Duo viululle ja
alttoviululle C-duuri
Sibelius savelsi C-duuri -duon viululle ja
alttoviululle vuosina 1891-92. Naihin
aikoihin han vietti paljon aikaa kihlattunsa
Aino Jarnefeltin perheen kanssa ja myos
meni Ainon kanssa naimisiin. Ainon veli
Arvid soitti alttoviulua, ja mahdollisesti soitti
Jannen kanssa duoa yhdessa
perhejuhlissa. Samoihin aikoihin Sibelius
myos tyosti Kullervo-sinfoniaa.

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Sarja
luutulle c-molli, BWV 997
I Prelude
J.S. Bach savelsi luutulle yhteensa seitseman
sooloteosta, BWV 996-1000 seka 1006a. Ne
ovat muodostuneet tarkeaksi osaksi luutun
lisaksi myos kitaran ohjelmistoa ja niita
esitetaan nykyisin laajasti. Kolmesta
luuttusarjasta viimeinen, savellajiltaan c-molli,
on sarjoista ehka monimutkaisin, ja sen
arvellaan valmistuneen joskus vuosina 17381741. Jotkut asiantuntijat pitavat mahdollisena,
ettei Bach alun perin saveltanyt sita
varsinaiselle luutulle, vaan barokkiluutun aanta
mukailevalle kosketinsoittimelle
Lautenclavicymbelille eli luuttucembalolle.

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Soolosellosarja nro 2 d-molli, osa Courante
Nopeassa Courante-osassa pilkahtaa valilla
toivonkipina, mutta lopuksi voiton vie aina
kuitenkin kaihoisa synkkyys.

Eero Tarasti (1948-): Sudenkorentojen laulu,
Sydamen kuultavuudesta ja Lala

"Musiikkitieteilijat ovat harvoin saveltajia, mutta
toisaalta musiikista ei voi puhua eika sita tutkia vailla
kontaktia musiikin kaytantoon. Opiskeluaikana
savelsin ja lahetin opuksiani kilpailuihinkin. Vuonna
1972 keksin ryhtya tekemaan oopperaa Eino Leinon
naytelmaan Tuonelan joutsen. Leino kirjoitti siihen
runon 'Sudenkorentojen laulu' ja lausui sen vuonna
1896 Maila Talviolle. Kirjailijatar kannusti runoilijaa
tekemaan siita oopperalibreton vaikka Sibeliusta
varten. Tata en tiennyt, kun aloin saveltaa omaa
oopperaani paasten melkein puolivaliin.
Savellysluonnokseni unohtui, kunnes se esitettiin
merkkipaivanani 2008 (Satu Sippola-Nurminen ja
Eila Tarasti). Se oli tyyliltaan lahinna
Franz Schubert (1797-1828): Der Wanderer, kansallisromanttinen. Sittemmin otin savellystunteja
laitoksellani HY:n musiikkitieteessa Kalevi Aholta,
D. 649
joka
opetti rivitekniikkaa. Nain syntyi sarja lauluja
F. Schubertin kahdesta Der Wanderer
Kari
Aronpuron
teksteihin kokoelmasta Kalpea
(kulkuri) -nimisesta laulusta vahemman
aavistus
verenkierrosta.
Yhtena motiivina oli se, etta
tunnettu D. 649 on savelletty vuonna 1819 ja
julkaistu kolmen laulun sarjassa vuonna 1826. Aronpuro oli tunnustautunut semioottiseksi
runoilijaksi. Sydamen kuultavuudesta ja Lala
Teksti on saksalaisen kirjailijajafilosofi
syntyivat
vuonna 1987. Viela myohemmin Lala
Friedrich Schlegelin (1772-1829) runo, joka on
innoitti
minua
luomaan hanesta romaanihenkilon
julkaistu vuonna 1802 runokokoelmassa
toiseen
romaaniini
Eurooppa/Ehka (2016, ranskaksi
Abendrdte (iltarusko). Runossa kuunvalo
ja italiaksi 2012 ja 2013). Lala on sangen
puhuu kulkijalle: "Seuraa uskollisesti
iloluontoinen pariisilaistyttojoka 'halusi laulaaja
ikiaikaista polkua, ala valitse kotiseutua tai
muuten seuraa vaikeat ajat, ikuiset vitsaukset. rakastaa...'"
Muutaja vaella, kevyesti karista murheet."
Eero Tarasti (ohjelmakommentti Varkauden
Kulkurin mukaan, kun vain matkaa
festivaalille heinakuussa 2018)
pimeydessa rohkeasti ja iloisesti laulaen,
maailma nayttaa hyvalta.

Relanderiiikatu 5, 78200 Varkaus

To 12.7.klo 18 Musiikkia
kaukaisilta ajoilta ja paikoista"
Varkauden ortodoksiiien kirkko
George Ivanovits Gurdjieff (1866 -i949)/Thomas de
Hartmann (1885-1956): Musiikkia pianolle -kokoelma, nro 40
Giovanni Giuseppe Cambini (1746-1825): Duetto kahdelle
huilulle e-molli, Allegro affettuoso ja Presto ma non troppo
Eugene Ysaye (1858-1931): Sooloviulusonaatti nro 3
"Ballade", op. 27
Johann Kaspar Mertz (1806-1856): Elegie
Vanhoja bysanttilaisia ja slaavilaisia savelmia
Jussi-Matti Haavisto (1985-): Sooloimprovisaatio
alttoviululle
Salomone Rossi (n. 1570-1630): Sonata prima dettala
Moderna ja Sonata decima sopra 1'aria Romanesca
Elias Nyman, viulu
Anna Husgafvel, viulu
Jussi-Matti Haavisto, alttoviulu
Kalle-Pekka Koponen, sello
Nelli Kiviaho, kitara
Maria Bondarenko, huilu
Jari Vepsa, huilu
Saimaan ort. seurakunnan lauluryhma

George Ivanovits Gurdjieff (1866
-1949)/Thomas de Hartmann (1885-1956):
Musiikkia pianolle -kokoelma, nro 40

Giovanni Giuseppe Cambini (1746-1825):
Duetto kahdelle huilulle e-molli, Allegro
affettuoso ja Presto ma non troppo

Pianoteos nro 40 on osa suurta kokoelmaa
pianomusiikkia, joka sisaltaa yhteensa nelja
paksua opusta.
G.I. Gurdjieffin ja Thomas de Hartmannin
ainutlaatuinen yhteistyo synnytti suuren maaran
omaleimaista musiikkia. Thomas de Hartmann oli
ukrainalais-venalainen saveitaja ja G.I. Gurdjieff
oli armenialais-kreikkalainen mystikko ja
henkinen opettaja.

Cambini oli italialaissyntyinen saveitaja ja viulisti,
joka vaikutti Pariisissa. Han savelsi yli 700 teosta
ja saavutti aikoinaan suosiota soitinmusiikillaan.
Cambinin teokset edustavat ranskalaista
galanttia tyylia, jolle on ominaista muodon
kepeys, vapautuneisuus, laulavuus ja kuulijaan
tunteisiin vaikuttaminen.

Johann Kaspar Mertz (1806-1856): Elegie
J. Mertz (oikeasti Caspar Joseph, vakiintunut
nimi virheellinen) oli unkarilainen romantiikan
ajan kitaristi ja saveitaja, joka saveltajana seurasi
Chopinin, Mendelssohnin ja Schumannin jalkia.
Han myds sovitti paljon mm. ooppera-aarioita
kitaralle. Han kaytti 8-kielisen kitaran lisaksi 10kielista kitaraa, jolle moni hanen teoksensa onkin
alun perin tarkoitettu, kuten tama Elegie. Se
muistuttaa tyyliltaan ja rakenteeltaan bel canto tyyppista ooppera-aariaa: ensin dramaattinen
johdanto, joka johtaa cantabile-melodiaan
yksinkertaisella saestyksella, ja kiihkeasti
aaltoilevan valikkeen jalkeen cantabile-melodia
kertautuu koristeltuna.

Jussi-Matti Haavisto (1985-):
Sooloimprovisaatio alttoviululle
Sooloimprovisaatio on taysin vapaasti soittajan
iisensa luoma musiikkiteos kussakin hetkessa ja
ulassa. On mielenkiintoista, miten tila, sen
akustiikka ja yleisb vaikuttavat improvisaation
syntyyn ja kulkuun. Improvisoitu musiikki on
erittain mielenkiintoinen matka niin soittajalle
v-in yleisollekin. Mita tahansa voi tapahtua ja
^ a vastaan.

Vanhoja bysanttilaisia ja slaavilaisia
savelmia.
Ortodoksisen kirkon liturginen laulu sisaltaa
"runopukuisen laulettavan uskonopin", jonka
ajatellaan painuvan helpommin ja syvemmin
kuulijan mieleen juuri sen tahden, etta sana ja
savel siina ovat erottamattomassa yhteydessa.
Ortodoksinen kirkkolaulu oli alun perin
yksiaanista, aanissa laulaminen tuli myohemmin
kayttb'on joissakin kansallisissa kirkkolaulun
muodoissa, mm. Venajalla, kansanmusiikin ja
lantisen moniaanisyyden vaikutuksesta.
Laulamme muutaman esimerkin bysanttilaisista
seka venalaisista vanhoista kirkkolaulun
savel mista.
1. Tulkaa , ottakaa valo, bysanttilainen savelma
2. Puhdas Neitsyt, Valtiatar, bysanttiiainen
savelma
3. lloitse, Jumalan Aiti, vanha venalainen
savelma
4.Jeesuksen rukous, valko-venalainen savelma

Eugene Ysaye (1858-1931):
Sooloviulusonaatti nro 3 "Ballade", op. 27
Belgialainen E. Ysaye, yksi historian
merkittavimmista viulisteista, savelsi kuusi
sooloviulusonaattiaan vuosina 1923-24, jolloin
hanen solistiuransa oli jo kaantynyt laskuun.
Ysaye omisti sonaatit aikansa suurimmille
nuoremman polven viulisteille, joiden
persoonallisuutta, alkuperaa, mieluisaa
ohjelmistoa seka yhteisia muistoja han kussakin
sonaatissa pyrki kuvailemaan. Kolmas sonaatti,
lisanimeltaan Ballade, on omistettu
romanialaiselle George Enesculle, jota on
kuvailtu "ekstaattisen henkevaksi ja nokkelaksi".
Salomone Rossi (n. 1570-1630): Sonata
prima detta la Moderna ja Sonata decima
sopra I'aria Romanesca
Salomone (myos Salamone) Rossi oli
italiaiaisen myohaisrenessanssin ja
varhaisbarokin valisen siitymakauden
italianjuutalainen viulisti ja saveitaja. Han oli
yksi ensimmaisista triosonaattien saveltajista,
ja vaikutti paljon viulunsoiton kehitykseen.
Rossin triosonaatit asettuvat tyylillisesti
myohaisen renessanssin canzonan ja
taysbarokin triosonaatin valimaastoon,
Triosonaatti Sonata prima detta la Moderna
(1. sonaatti - "Modern!") on ensimmainen
kappale kolmannessa (1613) ja roomalaiseen
aariaan perustuva Sonata decima sopra I'aria
Romanesca kymmenes kappale neljannessa
(1622) Rossin neljasta
instrumentaaliteoskokoelmasta.

Harjurannan luontokirkko

Pe 13.7. klo 16 Suomalaista
sleliiiiniaiseinaa suomalaisen
luonnon keskclla"
Harjurannan luontokirkko

ppr—

Aulis Sallinen (1935-): Elegia Sebastian Knightille,
sooloselloteos
Jean Sibelius (1865-1957): Teema ja Variaatiot
soolosellolle (1887)

Kalle-Pekka Koponen, sello

Konsertista voi siirtya suoraan Kangaslammin kirkolle klo 18 alkavaan konserttiin

Aulis Sallinen (1935-): Elegia Sebastian
Knightille, sooloselloteos
Elegia Sebastian Knightille on saanut
innoituksensa Vladimir Nabokovin romaanista
"Sebastian Knightin todellinen elama". Sallinen
oli kirjan luettuaan halunnut dokumentoida ne
tuntemukset, jotkateos oli hanessa synnyttanyt.
(Tama tieto on peraisin Ralf Hermansin
esipuheesta Sallisen CD:hen Teokset viululle,
sellolle, kontrabassolle ja pianoile, julk. NAXOS
1998.) Teos on luonteeltaan pohdiskelevaja
kontrasteiltaan hyvin vaihteleva. Alun teemaa
varioidaan monipuolisesti ja teoksen kaari pitaa
otteessaan viimeiseen aaneen saakka.

Jean Sibelius (1865-1957): Teema ja
Variaatiot soolosellolle (1887)
Sibeliuksen 22-vuotiaana saveltama
romanttinen ja virtuoosinen teos on
ensimmainen suomalainen teos soolosellolle.
Mielenkiintoinen seikka taman kappaleen
historiassa on se, etta se loydettiin vasta
vuonna 1995. Tunnetilat vaihtelevat
ukkosmyrskysta tyyneen jarvenpintaan,
mutta yleisilmetta hallitsee pohdiskeleva
kaihoisuus. Runsaasti kaytossa olevat
pariaanet ja akordit rikastavat sointikuvaa ja
luovat erityisellatavalla kuvaa suomalaisesta
maisemasta.

Varkauden KesaKlassinen 2017

Myos kesalla 2017 oil useita konsertteja luonnonlaheisissa
tiloissa, osa konserteista oli jopa aivan luonnon keskella.
Harjurannan luontokirkossa pidettiin kenties ensimmainen
konsertti koskaan ja myos Jappilan kivikurussa oli konsertti.
Yhdessa Varkauden Puu Oy:n kanssa paikalle rakennettiin
lava konserttia varten.

Konsertit olivat taynna vakea ja vastaanotto oli
ilahduttavaa. Pienet alut ovat aina arvokkaita ja niista
kehittyneina KesaKlassinen suuntaa samalla visiolla kohti
tulevaa!

Asematie i, 79480 Kangaslampi

Pe 13.7. klo 18 Maaseudun
«i • •• *•
•• ft
miljoossa
Kaiigaslammiii kirkko
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Soolosellosarja nro 6 D-duuri
VALIAIKA
Franz Schubert (1797-1828):
Jousikvintetto 0.956 C-duuri

Anna Husgafvel, viulu
Johanna Koponen, viulu
liris Rannikko, alttoviulu
Raphael Wallfisch, sello
Markus Haliikainen, sello

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Soolosellosarja nro 6 D-duuri

Franz Schubert (1797-1828): Jousikvintetto
D.956 C-duuri

J.S.Bachin soolosellosarjat ovat keskeinen osa
sellorepertuaaria. Ne on savelletty
todennakoisesti 1717 - 1723, jolloin saveltaja
tydskenteli Kothenissa kapellimestarina.
Sarjoista on olemassa useita kasikirjoituksen
kopioita. Alkuperaista kappaletta ei ole
kuitenkaan loytynyt, toisin kuin useissa muissa
mestariteoksissa. Tama on herattanyt kiivastakin
vaittelya teosten alkuperasta. Naita sarjoja ei
soitettu paljoakaan, ennenkuin legendaarinen
seilisti Pablo Casals toi ne "paivanvaloon". Sarjat
koostuvat avausosuudesta "Preludi" ja viidesta
barokin ajan eri kulttuurien tansseja jaljittelevista
osista. Naita ovat Allemande (Saksa), Courante
(Italia tai Ranska), Sarabande (Espanja),
Bourree/ Menuetti /Gavotti (paaosin Ranskasta)
ja Gigue (alunperin luultavimmin
Englannista).Osat Bourree, Menuetti ja Gavotti
vaihtavat paikkaa sarjasta riippuen, mutta ovat
kuitenkin jarjestyksessa aina toiseksi viimeisena.

Schubertin Jousikvintetto on koko
kamarimusiikkikirjallisuuden yksi keskeisimrnista
teoksista. Han sai sen valmiiksi vain kaksi
kuukautta ennen kuolemaansa syksylla 1828 ja
se on savelletty silloisesta perinteesta poiketen
jousikvartetille ja ylimaaraiselle sellolle. Teos
tunnetaankin myos lisanimella "Seliokvintetto".
Schubert valitsi savellajiksi C-duurin luottaen
ihailemiensa saveltajien Mozartin ja Beethovenin
esimerkkiin. Schubert on saveltanyt paljon upeaa
kamarimusiikkia jousille, mutta jousikvintettoa
pidetaan hanen mestariteoksenaan. Teos tuo
esille Schubertin harmonisen nerokkuuden ja
siita kuuluu hanen syva ymmarryksensa
musiikkin kauneuteen ja puhuttelevuuteen.
Teoksessa on nelja osaa: Allegro ma non troppo,
Adagio, Scherzo. Presto - Trio (Andante
sostenuto) ja Allegretto.

Kuudes ja samalla viimeinen sarja on alunperin
savelletty viisikieliselle piccolosellolle. Yleinen
sointikuva pysyttelee huomattavasti
korkeammalla muihin sarjoihin verrattuna ja siksi
se onkin teknisesti selkeasti vaikein. Kuudes
sarja tarjoaa esittajalleen puitteet muotoilia
musiikkia vapaasti, osin jopa improvisoidun
kuuloisesti.

Kangaslammintie i, 79480 Varkaus

La 14.7. klo 18 Sukupolvelta
toiselle"
Kaiigaslammin Manttu
Jean-Baptiste Barriere (1707-1747): Sonaatti kahdelle
sellolle nro 10 G-duuri
Andante, Adagio ja Allegro prestissimo (Adagio)
Gioacchino Rossini (1792-1868): Sonata a quattro nro 3
C-duuri
I Allegro - II Andante - III Moderate
Jussi-Matti Haavisto (1985-): Manttu (kantaesitys)
VALIAIKA
Klo 16:30 Mantun esittelykierros

Toivo Kuula (1883-1918): Fuuga jousikvartetille
Anton Arenski (1861-1906): Jousikvartetto nro 2 a-molli,
op. 35
I Moderate - n Variations sur un theme de P.
Tschaikowsky. Moderate - III Finale. Andante
sostenuto

Klo 17:00 Jussi-Matti Haaviston haastattelu

Johanna Koponen, viulu
Elias Nyman, viulu
Jussi-Matti Haavisto, alttoviulu
Raphael Wallfisch, sello
Kalle-Pekka Koponen, sello
Markus Hallikainen, sello
Fanni Hoppari, kontrabasso

Konserttiin on lipunmyynti!
Lisatietoja: www.varkaudenkesaklassinen.fi

Konsertin valiajalla Kangaslammin kylayhdistys ry vastaa kahvin ja
tarjoilujen myynnista!
Klo 17:30 Raphael Wallfischin haastattelu

Jean-Baptiste Barriere (1707-1747): Sonaatti
kahdelle sellolie nro 10 G-duuri
Saveltaja oli ranskalainen ja ammatiltaan myds
sellisti. Han syntyi kaupungissa nimeltaan
Bordeaux ja kuoli 40- vuotiaana Pariisissa. Han
oli aikansa tunnetuimpia sellovirtuooseja ja
savelsi myos useita sonaatteja sellolie ja
bassocontinuolle. Opiskeluaikoinaan vuonna
1736 nan meni Italiaan tunnetun sellistin
Francesco Alborean oppiin.
Sonaatissa on tyypilliseen tapaan kolme osaa:
Andante, Adagio ja Allegro prestissimo (Adagio)

Toivo Kuula (1883-1918): Fuuga
jousikvartetille
Fuuga jousikvartetille on Kuulan
musiikinopintojen aikaisesta harjoitusvihosta
loytynyt teos. Sama Fuuga loytyy hieman
jalostettuna versiona Kuulan myohemmin
saveltamasta samannimisesta urkuteoksesta.
Toivo Kuula oli erittain mieltynyt fuugaan
savellystekniikkana ja han kayttikin sita monessa
hanen savellyksissaan. Tassa pikkukappaleessa
kuulemme hienon esimerkin Kuulan taitavista
fuugan kasittelytaidoista.

Gioacchino Rossini (1792-1868): Sonata a
quattro nro 3 C-duuri
I Allegro - II Andante - III Moderato
Yhtena suurimmista oopperasaveltajista
tunnetun G. Rossinin sonaatti C-duuri julkaistiin
tavanomaiselle jousikvartetille sovitettuna 182526, mutta Rossini olikin kirjoittanut sen ja viisi
muuta sonaattia alunperin kahdelle viululle,
sellolie ja kontrabassolle (kuten nyt kuulemme) jo
kesalla 1804 ollessaan venalaisen liikemiehen
vieraana Conventellossa, Ravennan
maakunnassa. Silloin han oli vasta 12-vuotias.

Jussi-Matti Haavisto (1985-): Manttu
(kantaesitys)
Manttu on kevaalla 2018 viimeistelty teo:
jousikvartetille. Tassateoksessa liikutaai
mystisissa mielentiloissa. Ehkatasainen
on kaikuja shamaanirummun lyonneista'
esitetaan nyt ensimmaista kertaa koskaa
Teoksen nimi Manttu kunnioittaa
kantaesityspaikkana toimivan upean
rakennuksen historiaa.

Anton Arenski (1861-1906): Jousikvartetto
nro 2 a-molli, op. 35
I Moderato - II Variations sur un theme de P.
Tschaikowsky. Moderato - III Finale. Andante
sostenuto
A. Arenski savelsi toisen jousikvartettonsa
marraskuussa 1894 kuolleen ystavansaja
mentorinsa, Pjotr Tsaikovskin muistolle. Se
esitettiin jo tammikuussa 1894 ja siina on
kuultavissa vahvoja vaikutteita Tsaikovskin
musiikista (esim. 2. osa perustuu Tsaikovskin
lauluun Legenda laulusarjasta 16 laulua lapsille,
op 54) seka venalaisesta kirkkolaulusta.
Tummasavyinen kokoonpano oli hyvin
harvinainen: 2 viulua, alttoviulu ja 2 selloa.

Fanni Hoppari, kontrabasso

i, Savontie, 78300 Varkaus

Su 14.7. klo 18 Yhdessa
tekemisen riemu"
Varkauden paakirkko
David Popper (1843-1913): Requiem kolmelle
sellolle
Jussi-Matti Haavisto (1985-): Deditio uruille
Jean Sibelius (1865-1957): Rakastava, op. 14
jpousiorkesterille
VALIAIKA
Toivo Kuula (1883-1918): Kansanlaulu, op. 9/2
Mieczyslaw Weinberg (1919-1996):
Concertino sellolle jajousiorkesterille, op. 43
bis

Raphael Wallfisch, sello
Markus Hallikainen, sello
Kalle-Pekka Koponen, sello
Eemil Kautto, sello
Rebekka Kinnunen, urut ja piano
Tapio von Boehm, kapellimestari
Varkauden KesaKlassisen kamariorkesteri

David Popper (1843-1913): Requiem koimelle
sellolle
•-Doromanttinen Popperin Requiem (1892) on
<aunis ja haikea teos, joka on varmasti yksi
saveltajan hienoimpia ja koskettavimpia
savellyksia. Kolme selloa luo upeita,
"kajannitteisia melodioita, ja jokaisella
s-rrtajalla on merkittava rooli soolo-osuuksineen.
Teos on omistettu Popperin hyvan ystavan
muistolle, mika on selkeasti aistittavissa
• aopaleen tunnelmasta.

Toivo Kuula (1883-1918): Kansanlaulu, op. 9/2
*a."sanlaulu on Kuulan vuonna 1909 sovittama
kansanlaulusovitus suomalaisesta
«arsansavelmasta. Etela-Pohjanmaan
^rseutuyhdistyksen apurahan turvin han kerasi
^tarjoirtivuonna 1907 kesalla muistiin
3E2 kansanlaulua ja 34 polskaa Pohjanmaalta.
; sovituksessa kuuluu Kuulan paksu
: • i=:- = a: o la rikas harmoniamaailma.

Jussi-Matti Haavisto (1985-): Deditio
Deditio on syntynyt Sibelius-Akatemiassa
jarjestetyn urkusavellysprojektin puitteissa
kevaalla 2012. Sen muodosta voi loytaa
klassisen preludi ja fuuga -rakenteen.
Latinankielinen sana deditio tarkoittaa
antautumista. "Teoksessa pohditaan eraanlaista
antautumisen ja hyvaksymisen prosessia.
Antautuminen kuulijana, muusikkonaja
saveltajana, seka antautuminen elamalle liittyvat
teoksen aihepiireihin. Nama aiheet ja teoksen
paattava fuugatyyppinen jakso kertovat myos
suhteestani urkuihin ja kirkkomusiikkiin", JussiMatti Haavisto kertoo.

Mieczyslaw Weinberg (1919-1996): Concertino
sellolle ja jousiorkesterille, op. 43 bis
Weinberg oli venalainen saveltaja, mutta hanella
oli myos Puolan juutalaiset juuret. Vuodesta 1939
han asui silloisessa Neuvostoliitossa. Han
menetti lahes koko perheensa holokaustin
seurauksena. Hanen tuotantonsa on hyvin laaja
ja sisaltaa mm. 22 sinfoniaa ja 17 jousikvartettoa.
Weinberg asui lahelia saveltaja Dmitry
Sostakovitsia ja he vaihtoivatkin ideoita paivittain.
Sostakovits ihaili suuresti Weinbergin musiikkia
ja sita esittivat myos tunnetut muusikot kuten
Emil Gilels, Leonid Kogan, Kirill Kondrashin,
Mstislav Rostropovich..
Weinbergia on tituleerattu myos Neuvostoliiton
ajan kolmantena "Suurena saveltajana", yhdessa
Sergei Prokofievin ja D.Sostakovitsin kanssa.
Konsertissa kuultava Concertino on vasta
loydetty teos ja sita voidaan pitaa originaalina
versiona teoksesta. Ainoa lahde teokseen on
Weinbergin perheen omistuksessa oleva
kisikirjoitus. Tuo dokumentti viittaa teoksen
valmistuneen 4. - 8.8.1948.
Varkaudessa kuullaan maailman toinen esitys
teoksesta jasamalla Suomen ensiesitys. Kunnia
on suuri Varkauden KesaKlassiselle. Raphael
Wallfisch oli myos ensiesityksen ja levytyksen
tehnyt sellisti. Ensilevytys toteutettiin kesakuussa
2018.

Jean Sibelius (1865-1957): Rakastava, c
14
Rakastava on alunperin savelletty mieskuc
vuonna 1894. Sibelius muokkasi siita vers
jousiorkesterille vuonna 1912, Samoihin
aikoihin Sibelius savelsi suuren
mestariteoksensa, neljannen sinfonian.
Rakastavan jousiorkesterisovitus ihastutti
sydamellisyydellaan yleison valittomasti.
Sibeliuskin taman huomasi, ja nain ollen h.
itse johti sita sinfoniakonserteissaan.

Varkauden KesaKlassisen
kamariorkesteri
on koottu festivaalin muusikoiden lisaksi
lahialueiden ammattimuusikoista ja
opiskelijoista. Talla talkoohengella toimivi
kokoonpanon energisyys syntyy halusta
tehda musiikkia yhdessa ja luoda uutta
Varkauden alueella.
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