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"Varkauden luonnon kauneus on aivan erityistä. Se yhdistettynä

upeaan musiikkiin luo maagisia hetkiä ja vie kuulijan maailmaan joka

syntyy vain siinä hetkessä." 



Tervetuloa!
"Kolmas kerta toden sanoo." Meille kaikki oli toki yhtä totta jo
ensimmäisellä ja toisellakin kerralla, mutta tänä vuonna on myös
erityinen syy juhlia musiikin kautta Varkaudessa: Varkauden kaupunki
täyttää 90 vuotta ja myös KesäKlassinen on iloinen voidessaan antaa
panoksensa tähän juhlavuoteen. Festivaali tuo esille tätä erityisesti
monipuolisten tilojen kautta. Viemme kuulijat "musiikilliselle
turistikierrokselle" historiallisista tiloista aina Warkaus-saliin.
Festivaalivieraat voivat nähdä ja kuulla upeaa musiikkia erilaisissa
tiloissa. Musiikista vastaa jo tuttu kokoonpano muusikoita ja heidän
lisäkseen useita merkittäviä vierailevia tähtiä. Myös me teemme
juhlavuoden kunniaksi vierailun Pieksämäelle. Kyseessä on
ensimmäinen vierailukonserttimme tapahtuman lyhyen historian aikana.
 
Musiikki on henkinen pääoma, joka kantaa yli arjen haasteiden. Vaikka
se on jotakin, mikä syntyy kuin tyhjästä ja siinä yhdessä tietyssä
hetkessä kuulijoiden ja esiintyjien välille, on se kuitenkin usein vahvempi
kuin moni näkyvä asia. Todellisempi kuin realismi. Musiikki on ollut
olennainen osa ihmisyyttä jo hyvin kauan. Tarve ilmaista ja jakaa
tunteita sen kautta on ollut historian saatossa hyvinkin merkittävää, jopa
välttämätöntä. Musiikki on ollut yhteiskunnalle tärkeä rakenne ja on sitä
edelleen. Usein siitä mihin sanat loppuvat, jatkaa musiikki. Nuo hetket
saavat sanattomaksi ja silti kaiken sanoneeksi. Ne saavat liikuttumaan ja
silti iloitsemaan. Meidän haaveemme on, että KesäKlassinen voi
riemastuttaa, puhutella, naurattaa ja koskettaa. Toivon kuulijoiden
lähtevän konserteista jotain kokeneena ja elinvoimaa saaneena. Toivon,
että jokainen voi saada muistoja ja ainutlaatuisia kokemuksia. Kokea
musiikin, maaseudun ja hienojen tilojen välisen yhteyden.
 
Tapahtumasta saatu palaute edellisinä vuosina on ollut ilahduttavaa ja
jopa hämmästyttävää. Nöyrin mielin haluamme vastata tulevaisuuden
haasteisiin ja kurkottaa aina vain korkeammalle ja laajemmalle -
avoimella mielellä ja suurella sydämellä!
 
Toivottavasti nautit festivaalista ja kenties löydät jopa jotain
 uutta klassisesta musiikista!

Terveisin, Markus Hallikainen

taiteellinen johtaja ja tapahtuman

perustaja



Artistit 2019

Pianotaiteilija Risto Lauriala aloitti musiikkiopinnot Oulussa Helge Lückin ja myöhemmin Oulun musiikkiopistossa J.Törnwallin
oppilaana. Sibelius- Akatemiassa hän opiskeli professori T.Mikkilän johdolla suorittaen pianodiplominsa 1972. Opintojaan hän on
täydentänyt Lontoossa
Ilona Kabosin yksityisoppilaana sekä Wienin musiikkikorkeakoulussa Dieter Weberin johdolla. Pianisti on myös suorittanut
humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa pääaineenaan musiikkitiede.
Suuren yleisön tietoisuuteen Risto Lauriala nousi vuonna 1970 voitettuaan ensimmäisen palkinnon Maj Lind- pianokilpailussa.
Vuonna 1974 hän sai ensimmäisen palkinnon Stepanov -kilpailussa Wienissä.
 
Ensikonserttinsa Risto Lauriala piti vuonna 1973, jonka jälkeen hän on esiintynyt ahkerasti kamarimuusikkona, orkestereiden
solistina ja lied- pianistina Euroopan maissa, Neuvostoliitossa/Venäjällä, Japanissa ja USA:ssa. Konserttisarjoissaan Risto Lauriala
on esittänyt Beethovenin pianokonserttoja, Bachin Partitat sekä Schubertin pianosonaatteja.
 
Risto Lauriala on toiminut Sibelius-Akatemian säestyksen lehtorina vuodesta 1978 sekä vuosina 1981-82 piano- ja kamarimusiikin
lehtorina. Hän on myös saanut valtion 5-vuotisen taitelija-apurahan vuosina 1987-91 ja 1997-2001.
Viime vuosina Risto Lauriala on tehnyt lukuisia levytyksiä. Naxos -yhtiölle hän on levyttänyt mm. Sibeliusta, transkriptioita Bachin
viulu- ja urkuteoksista sekä Josef Sukin ja Selim Palmgrenin pianoteoksia.
 
Suomalaiselle Alba -yhtiölle hän on levyttänyt Beethovenin Diabelli -muunnelmia, Bachin Partitoja, Goldenberg-variaatiot, "Die
Kunst der Fuge"- teoksen pianoversiona, sekä Schubertin pianoteoksia. Jouluna 2002 häneltä ilmestyi Alban tuottamana
Schubertin lauluja Lisztin sovittamana, Helsingin Sanomat valitsi sen 30:nen parhaimman v.2002 julkaistun klassisen musiikin
levytyksen joukkoon. Bach-levytykset ovat saaneet erinomaisia arvioita myös ulkomailla mm.arvostetuissa Gramophone- ja Classic
Cd- lehdissä.
Sibelius, Suk ja Bach -levytykset ovat saaneet erinomaisia arvioita myös ulkomailla mm.arvostetuissa Gramophone- ja Classic Cd-
lehdissä.

Markus Hallikainen on Varkauden KesäKlassisen perustaja ja johtaja. Hän on hyvin monipuolinen muusikko ja on esiintynyt
laajasti eripuolilla Eurooppaa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä.  Hän  aloitti sellonsoiton 5-vuotiaana Helli Sepän yksityisoppilaana. 1997
- 2002 hän opiskeli Espoon Musiikkiopistossa Heikki Pekkarisen ja Heikki Rautasalon oppilaana. Vuodesta 2002 hän jatkoi Sibelius-
Akatemian nuorisokoulutuksessa Hannu Kiisken luokalla ja vuonna 2007 hänet valittiin Sibelius-Akatemian solistilinjalle. Markus
suoritti vuonna 2013 kandidaatin tutkinnon Arto Noraksen johdolla ja jatkoi maisterintutkintoa Martti Rousin oppilaana. Vuodesta
2015 hän opiskeli  Zurichin Musiikkikorkeakoulun Solistidiplomi-linjalla Raphael Wallfischin oppilaana. Markus valmistui
Sveitsistä kesällä 2017. Markus on osallistunut useiden johtavien sellistien mestarikursseille.
 
Markus oli vuoden 2014 Turun sellokilpailun finalisti ja sai 2. palkinnon vuonna 2015 ZHDK-nykymusiikkikilpailussa, Sveitsissä.
Markukselle myönnettiin vuodelle 2016/2017 Sveitsin valtion täysi taideapuraha. Markusta ovat tukeneet myös Suomessa kaikki
merkittävät säätiöt. Tunnustuspalkintoja tai muuta tukea hänelle ovat antaneet mm. Rotaryt Ry, Metsähallitus, Espoon
Musiikkiopisto, Sibelius-Akatemia, Zurichin Musiikkikorkeakoulu, For Young Musicians-säätiö Sveitsissä. 
 
Markus on esiintynyt solistina Turun kaupunginorkesterin, Kuopion kaupunginorkesterin, Karlovy Varyn Sinfoniaorkesterin
(Tsekki) kanssa, sekä useiden pienempien orkesterien solistina. Häns on esiintynyt mm. Santa Fen kamarimusiikkifestivaali (USA),
Amsterdam CelloBienale (Hollanti), Apeldoornin kamarimusiikkifestivaali (Hollanti), Santander-festivaali (Espanja), Mendelssohn-
festivaali (Saksa), Musiikin aika-festivaali, Naantalin musiikijuhlat, Sysmän suvisoitto, Musica Nova. Suomen lisäksi hän on
esiintynyt laajasti eri puolilla Eurooppaa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Markus on lisäksi työskennellyt useissa Suomen orkestereissa.
Hän opettaa myös Keski-Helsingin musiikkiopistossa.
Markus soittaa J.Derazeyn vuonna 1875 rakentamaa instrumenttia. 



Laura Pyrrö on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian oopperakoulutusohjelmasta suoritettuaan kaikki
laulututkintonsa erinomaisin arvosanoin. Hänen opettajinaan ovat toimineet mm. Liisa Linko-Malmio, Ritva Auvinen,
Elizabeth Norberg-Schulz ja Marjut Hannula; mestarikursseista mainittakoon Gundula Janowitz, Helena Döse ja Udo
Reinemann. Kaudella 2006-07 Pyrrö osallistui kansainväliselle liedin mestariluokalle Conservatorium van Amsterdamissa
Hollannissa.
Ennen ammattiopintojaan Laura Pyrrö suoritti musiikkiopiston päästötodistuksen pääaineenaan pianonsoitto ja opiskeli
myös huilunsoittoa.
Suomalaisen ylioppilastutkinnon lisäksi Laura on valmistunut myös amerikkalaisesta high schoolista.
 
Vuonna 2002 Laura Pyrrö voitti ensimmäisen palkinnon Timo Mustakallio -laulukilpailussa.
Tärkeimpiä rooleja ovat olleet mm. Mozartin Taikahuilun Pamina, Bizet'n Carmenin Micaela, Straussin Lepakon Rosalinde,
Janácekin Ovelan ketun Kettu ja Poulencin monologiooppera La Voix Humaine. Jukka Linkolan Hallin Janne -oopperan
kantaesityksessä Laura Pyrrö lauloi Santran, naispääroolin.
Laura on esiintynyt mm. Suomen Kansallisoopperassa, Savonlinnan Oopperajuhlilla, Suomen Kansallisteatterissa, Oulun,
Porin, Vantaan ja Joensuun oopperoissa sekä ulkomailla Dalhallan oopperafestivaaleilla Ruotsissa ja Brasovin oopperassa
Romaniassa.
 
Hänen repertuaariinsa kuuluu oopperan lisäksi liediä, operettia, kirkkomusiikkia, modernia ja barokin ajan musiikkia sekä
klassista musikaalia, negrospirituaaleja, kabareemusiikkia ja ranskalaista chansonia. Laura on myös esiintynyt
musiikkiteatterirooleissa mm. Helsingin Kaupunginteatterissa ja Teatteri Imatrassa. Esitetyistä kirkollisista teoksista
mainittakoon Bachin kantaatti Jauchzet Gott in allen Landen ja Johannespassio, Rossinin ja Pergolesin Stabat Materit sekä
Mozartin c-mollimessu ja motetti Exsultate, jubilate.
 
Laura Pyrrö on esiintynyt useimpien Suomen kaupunginorkestereiden solistina ja kotimaan lisäksi konsertoinut mm.
Ruotsissa, Virossa, Venäjällä, Hollannissa, Unkarissa, Islannissa, Kreikassa, Ranskassa, Englannissa, Yhdysvalloissa,
Thaimaassa ja Intiassa.
Laura on levyttänyt mm. Nova Recordsille, FC-Recordsille ja Universalille sekä esiintynyt lukuisissa tv- ja radio-ohjelmissa.
Pyrrö kuuluu vuonna 2011 perustetun Ooppera Artico ry:n perustajajäseniin sekä myös toimii yhdistyksen puheenjohtajana.
Laura vaikuttaa myös Suomen Beniamino Gigli -seuran hallituksessa.
 
 

Sopraano Eeva Saarenpää os. Kähärä opiskelee klassista laulua tenori Hans-Jürg Rickenbacherin oppilaana musiikkipedagogin
maisterinohjelmassa Hochschule Luzernissa Sveitsissä. Vuosina 2014-2016 Eeva suoritti Master of Arts in Music Performance -
tutkinnon samassa opinahjossa. Opiskelunsa ohessa hän on esiintynyt mm. Luzernin teatterin oopperan solistina ja 16-henkisen
oopperakuoron vakituisena sijaisena sekä ammattilaiskuoro Ensemble Corundissa. Vuosina 2008-2012 Eeva opiskeli laulua 
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa laulunopettajanaan mm. Ritva Auvinen, valmistuen Muusikoksi (AMK). Mestarikursseja mm.
Margreet Honig, Montserrat Caballé, Christiane Iven, Francesca Micarelli sekä yksityisiä lauluopintoja Madelaine Wibomin
oppilaana.Suomessa Eeva on esiintynyt solistina useissa oopperoissa, opereteissa ja erilaisissa musiikkiteatteriproduktioissa, mm.
Figaron häät, Così fan tutte, Mustalaisruhtinatar, Iloinen leski, Lepakko, Tuhkimo, Hello, Dolly!, Piukat paikat, Ilta Kannaksella.
Kesällä 2017 Eeva nähtiin Ansa Ikosen roolissa kantaesityksensä saavassa laulukomediassa Tauno & Ansa.Klassisen taidemusiikin
lisäksi Eevan ohjelmistossa on runsaasti kevyttä musiikkia erityisesti "kultaisilta vuosikymmeniltä" 1940-1950 -luvuilta ja hän
onkin kysytty esiintyjä erilaisiin tilaisuuksiin. Eeva Saarenpää on tunnettu erityisesti vahvan sisäistetystä tekstien tulkinnasta,
karismaattisen luonnollisesta lavaolemuksestaan sekä kuulaasta äänenväristään.
www.eevasvoice.com



Saksalais-suomalainen jousikvartetti Malion Quartett perustettiin
alkuvuodesta 2018. Kvartetin jäsenet Hanna Ponkala, Jelena Galić, Ulla
Knuuttila ja Bettina Kessler opiskelevat Frankfurtin, Münchenin,
Karlsruhen sekä Stuttgartin musiikkikorkeakouluissa. Yhtyeenä he
opiskelevat prof. Tim Voglerin kamarimusiikkiluokalla Frankfurtin
musiikkikorkeakoulussa maisteriohjelmassa sekä syksystä 2019 alkaen
Euroopan kamarimusiikkiakatemiassa ECMA:ssa. Muita tärkeitä opettajia
heille ovat olleet mm. Eberhard Feltz, Peter Buck (Melos Quartett), Natalia
Prishepenko ja Heime Müller (Artemis Quartett) sekä Casals-kvartetin
jäsenet. Yhtye on päässyt konsertoimaan jo mm. Schloss Engersissä,
Musiksommer am Zürichsee -festivaalilla sekä Frankfurtin
Holzhausenschlösschenissä ja Alte Operissa.
 
Kaudesta 2018/19 alkaen Malion-kvartetti valittiin Villa Musica Rheinland-
Pfaltzin stipendiohjelmaan ja pääsee osallistumaan säännöllisesti
kansainvälisten huippuopettajien mestarikursseille sekä konsertoimaan
heidän kanssaan. Marraskuussa 2018 yhtye voitti Polytechnische
Gesellschaftin kamarimusiikkikilpailun Frankfurtissa. Kaikki neljä
muusikkoa ovat menestyneet kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa,
ja heitä ovat tukeneet mm. Suomen Kulttuurirahasto, Pro Musica -säätiö,
Deutsche Stiftung Musikleben, Peter-Pirazzi-Stiftung Frankfurt am Main ja
Yehudi Menuhin Live Music Now. Kamarimusiikin lisäksi kaikki yhtyeen
jäsenet ovat innokkaita orkesterimuusikoita ja ovat päässeet soittamaan
monissa arvostetuissa nuoriso- ja ammattiorkestereissa kuten Radion
sinfoniaorkesterissa, Gustav-Mahler-nuoriso-orkesterissa, Kölnin
Gürzenich -orkesterissa, Badenin valtionooppessa, ja Frankfurtin hr-
sinfoniaorkesterissa.

Hanna Ponkala (1992) valmistui keväällä 2018 musiikin maisteriksi Elina Vähälän luokalta Karlsruhen musiikkikorkeakoulusta,
jossa hän täydensi opintojaan "Certificate of Advanced Studies" -ohjelmassa lukuvuonna 2018-2019. Aiemmin hän on opiskellut
Sibelius-Akatemiassa Janne Malmivaaran luokalla sekä Viuluakatemian kursseilla Malmivaaran ja Vähälän lisäksi Tuomas
Haapasen, Ana Chumachencon ja Ilya Grubertin johdolla. Muita tärkeitä vaikuttajia Ponkalan opintojen varrella ovat olleet Ralf
Gothóni, Liza Ferschtman, Maria-Elisabeth Lott, Mi-Kyung Lee sekä Anna-Liisa Bezrodny. Keväällä 2019 Ponkala valittiin Malion
-jousikvartetin 1. viulistiksi, jonka johdosta hän aloitti maisteriopinnot Frankfurtin musiikkiyliopistossa (HfMDK) Prof. Tim
Voglerin luokalla pääaineenaan kamarimusiikki. Malion-kvartetin kanssa hän opiskelee myös Eurooppalaisessa
kamarimusiikkiakatemiassa (ECMA).
 
Ponkala on esiintynyt sekä Suomessa että ulkomailla useilla festivaaleilla, joista mainittakoon Helsingin Kamarikesä, Sibafest,
Liedfestspiel Engadin, Pyhäjärven kamarimusiikki sekä Mahler-Akatemia Bolzano. Kesällä 2017 Ponkala vastaanotti Baden-
Badenin Brahms-yhdistyksen sekä Baden-Badenin kunnanjohtajan palkinnon, jonka myötä hän esiintyi Baden-Badenin
filharmonian solistina. Kaudesta 2018/2019 alkaen hän on Malion-kvartetin kanssa Villa Musica Rheinland-Pfaltz -säätiön
stipendiaatti. Orkesterikokemusta hänelle on kertynyt mm. Mahler Chamber Orchestran akatemiasta sekä Badenin
valtionoopperasta, jossa hän on työskennellyt 1. viulistin sijaisena vuosina 2017-2019. Hän on myös aktiivinen laulaja ja mm.
Valtionoopperan kuorolaisista ja muista työntekijöistä kootun Polyphonia-vokaaliyhtyeen jäsen.

Kvartetin jäsenet:

Malion -jousikvartetti



Kuopion konservatorion kasvatti Ulla Knuuttila (s.1994) opiskelee tällä hetkellä maisterintutkintoa Münchenin
musiikkikorkeakoulussa prof. Roland Glasslin alttoviululuokalla sekä Frankfurtin musiikkikorkeakoulussa prof. Tim Voglerin
kamarimusiikkiluokalla Malion-kvartetin kanssa. Hän valmistui musiikin kandidaatiksi syksyllä 2018 Frankfurtin
musiikkikorkeakoulusta Roland Glasslin luokalta sekä Sibelius-Akatemiasta, jossa hän opiskeli Pirkko Simojoen sekä Atso Lehdon
oppilaana. Lukuvuonna 2015-16 Knuuttila suoritti Erasmus-vaihtovuoden Berliinin Universität der Künstessä prof. Wilfried
Strehlen luokalla.
 
Mestarikursseilla häntä ovat opettaneet mm. Tabea Zimmermann, Lars-Anders Tomter, Atte Kilpeläinen, Sergei Malov ja Zvi
Carmelin. Kamarimusiikkiuralla merkittäviä opettajia ovat olleet mm. Marko Ylönen, Eberhard Feltz, Heime Müller (Artemis
Quartet) sekä Casals -kvartetin jäsenet. Orkesterikokemusta hän on kerännyt mm. Radion sinfoniaorkesterista, Kuopion
kaupunginorkesterista, Helsinki-sinfoniettasta sekä Deutsche Philharmonie Merckistä.
 
Vuonna 2017 Knuuttila oli Tampereen alttoviulukilpailun finalisti ja marraskuussa 2018 hän voitti Malion-kvartetin kanssa
Polytechnische Gesellschaftin kamarimusiikkikilpailun. Knuuttilaa ovat tukeneet mm. Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-Savon
maakuntarahasto, Pro Musica -säätiö sekä Sibelius-Akatemian tukisäätiö. Kaudesta 2018/19 alkaen Knuuttila on Malion-kvartetin
kanssa Villa Musika Rheinlad-Pfaltz -säätiön stipendiaatti ja he myös opiskelevat Euroopan kamarimusiikkiakatemiassa (ECMA).

Bettina Kessler (*1988 München) sai ensimmäisen kosketuksen sellonsoittoon viisivuotiaana. Ammattiopinnot hän aloitti vuonna
2008 Stuttgartin musiikkikorkeakoulussa Prof. Conradin Brotbekin oppilaana. Vuodesta 2011 alkaen hän opiskeli Prof. Michael
Sandelringin oppilaana Frankfurtin musiikkikorkeakoulussa, josta hän valmistui musiikin maisteriksi kesällä 2017.
 
Kessler on menestynyt kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa niin solistina kuin kamarimuusikkonakin. Hän on ollut DAAD-
stipendiaatti ja lisäksi häntä ovat tukeneet Deutsche Stiftung Musikleben sekä Peter-Pirazzi-Stiftung. Kaudella 2013/14 Kessler oli
Kölnin Gürzenich-orkesterin akatemiassa. Lisäksi hän on soittanut Frankfurtin oopperan orkesterissa, hr-sinfoniaorkestserissa sekä
WDR-Funkhausorchesterissa.
 
Mestarikursseilla häntä ovat opettaneet mm. Prof. Eberhard Feltz, Prof. Svane, Prof. Boettcher ja Prof. Buchberger. Vuodesta 2018
alkaen hän on soittanut Malion-kvartetissa, jonka kanssa hän opiskelee Frankfurtin musiikkikorkeakoulussa Prof. Tim Voglerin
kamarimusiikkiluokalla sekä Euroopan kamarimusiikkiakatemiassa.

Saksan Gönningenistä kotoisin oleva Jelena Galić aloitti viulunsoiton viisivuotiaana ja muutaman vuoden kuluttua opettajaksi
vaihtui hänen tätinsä, Prof. Julia Galić. Vuonna 2011 hänet valittiin nuorisokoulutusohjelmaan Stuttgartin
musiikkikorkeakouluun Prof. Christian Sikorskin luokalle, jossa hän paria vuotta myöhemmin aloitti myös kandidaattiopinnot.
2016/17 Galić oli Erasmus-vaihdossa Wienin Universität für Musik und darstellende Kunstissa Prof. Christian Altenburgerin
oppilaana. Kandidaattitutkinnon jälkeen Galić jatkoi maisteriohjelmassa Stuttgartin korkeakoulussa Prof. Christine Buschn
luokalla.
 
Malion-kvartetin jäsenenä hän on ollut vuodesta 2018 alkaen ja opiskelee Prof. Tim Voglerin kamarimusiikkiluokalla sekä
Euroopan kamarimusiikkiakatemiassa yhtyeen kanssa. Kamarimusiikki on aina ollut hänen intohimonsa, ja jo varhain hän voitti
useita kilpailuita monissa eri kokoonpanoissa. Tärkeitä opettajia kamarimusiikin saralla hänelle ovat olleet mm. Peter Buck
(Melos Quartett), Stefan Fehlandt (Vogler Quartett), Eberhard Feltz, Heime Müller (Artemis Quartett) sekä Gerhard Schulz (Alban
Berg Quartett).
Vuodesta 2016 alkaen hän on "Yehudi Menuhin Live Music Now" -säätiön stipendiaatti ja kaudesta 2018/19 alkaen myös Villa
Musica Rheinland-Pflatzin stipendiaatti Malion-kvartetin kanssa.



Jussi-Matti Haavisto (s.1985) on valmistunut Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta Musiikin maisteriksi sävellys pääaineenaan.
Sävellystä hän on opiskellut Tapio Nevanlinnan oppilaana. Hän on myös aktiivisesti opiskellut alttoviulunsoittoa Sibelius-
Akatemiassa Helge Valtosen oppilaana ja osallistunut mestarikursseille opettajinaan mm. Simon Rowland-Jones, Jouko Mansnerus ja
Ilari Angervo. Sävellyksen mestarikursseista mainittakoon Kaija Saariahon kurssi. Viimeisen vuoden aikana hän on keikkaillut
säännöllisesti Lohjan Kaupunginorkesterissa ja soittaa vakituisena alttoviulistina Allegros- jousikvartetissa, joka on konsertoinut
mm. Risto Laurialan kanssa. Lisäksi hän on esiintynyt kamarimuusikkona monissa eri tapahtumissa mm. Joensuun Musiikkitalvi-
festivaaleilla. Lukio-opintojen aikana hän tutustui säveltäjä Pehr Henrik Nordgreniin. Monet tapaamiset Nordgrenin kanssa
innoittivat hänet hakeutumaan sävellysopintoihin. Haaviston teoksia ovat esittäneet Helsingin kamarikuoro, kamariorkesteri
AVANTI! ja yksittäiset taiteilijat. Hänen teoksiaan on esitetty mm. Helsingin urkukesässä, Musiikkitalon KLANG-konserttisarjassa ja
UNM-festivaalilla Göteborgissa. 

Kalle-Pekka Koponen valmistui Sibelius-Akatemiasta Marko Ylösen luokalta vuonna 2018.. Aikaisempia opettajia ovat Timo Törmä
ja Roi Ruottinen. Lukukauden 2016-2017 hän opiskeli vaihdossa Lontoon Royal-Academy of Musicissa professori Robert Cohenin
oppilaana.Keväällä 2015 Kalle-Pekka valmistui musiikin kandidaatiksi Sibelius-Akatemiasta. Kalle-Pekka voitti Turun
sellokilpailuissa 2018 2. palkinnon ja yhden erikoispalkinnon.
Solistina hän on esiintynyt Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin sekä Kuopion kaupunginorkesterin kanssa. Kalle-Pekka valittiin
lukuvuodeksi 2014-2015 SIBA:n ja RSO:n väliseen jousikoulutusprojektiin. Muuta orkesterikokemusta on karttunut avustajana
Kuopion ja Helsingin Kaupunginorkestereissa. Kaudeksi 2016-2017 hänet valittiin Royal Academy of Musicin soloist-ryhmään.
Kalle-Pekka toimi vuonna 2018 Lappeenrannan kaupunginorkesterissa ja hänet valittiin keväällä 2019 Tampere filharmonian
varaäänenjohtajaksi. 

Elias Nyman on opiskellut huippuviulisti Ilya Gringoltsin luokalla Zürichin taidekorkeakoulussa, jossa hän on menestyksekkäästi
suorittanut musiikin maisterin tutkinnon lisäksi solistin erikoisopinnot. Musiikin kandidaatin tutkinnon Nyman suoritti Sibelius-
Akatemiassa opettajanaan viulunsoitossa Merit Palas sekä muusikon tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, jossa
opettajana toimi Anatoli Melnikov. Kamarimusiikissa häntä ovat ohjanneet mm. Eckart Heiligers, Tero Latvala, Ilmo Ranta, Nigel
Clayton, Paavo Pohjola, Isabel Charisius ja Michael Biehl. Barokkiviulussa häntä ovat opastaneet mm. Monika Baer ja John
Holloway.
Nyman on kiinnostunut erilaisista musiikkityyleistä nykypäivästä barokkiin. Hän on saanut kiitosta virtuoosisena ja myös eri
tyylilajeihin perehtyneenä muusikkona. Solistiohjelmiston lisäksi hän on työskennellyt monenlaisen kamarimusiikin parissa mm.
nykymusiikkiyhtye Ensemble Polywerkissä. Hän on esiintynyt mm. Lounais-Saksan filharmonian ja Hradec Královén filharmonian
(Tshekki) solistina ja monien pienempien orkesterien solistina Suomessa. Nyman on konsertoinut mm. Raphael Wallfischin,
Jonathan Stockhammerin, Stefka Perifanovan, Jaakko Kortekankaan ja Erkki Korhosen kanssa. Hän on esiintynyt laajasti resitaalein
ja kamarimuusikkona Suomessa ja ulkomailla. Hänet on nähty festivaaleilla kuten mm. Espoon Urkuyö & Aaria sekä Zürichin Focus
Contemporary - Zürich West -festivaalilla.
 
Nymanin opintoja ovat tukeneet mm. Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Zangger-Weber-Stiftung, Paulon Säätiö, Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö
sekä Lions Club Muurame. Hän soittaa jyväskyläläisen Mika Lahtisen vuonna 2012 rakentamalla viululla.

Johanna Koponen (s.1993) on suorittanut maisterin tutkinnon Sibelius-Akatemiassa Tero Latvalan johdolla vuonna 2019.
Aiempia opintojaan hän on tehnyt Merit Palaksen opissa Sibelius-Akatemiassa sekä Wienin musiikkikorkeakoulussa Ulrike
Danhoferin johdolla. Hän on syventänyt opintojaan konserttimestarikoulutuksella ja kamarimusiikilla sekä tehnyt laajat
pedagogiset opinnot. Johanna työskentelee mielellään erilaisissa ympäristöissä erilaisten ihmisten kanssa. Hän on toiminut mm.
Sinfonia Lahden avustajana vuodesta 2012, esiintynyt kamarimuusikkona useissa eri kokoonpanoissa, toiminut viulistina
flamencotanssiteoksessa sekä tehnyt viulunsoitonopettajan sijaisuuksia vuodesta 2009. Tärkeitä inspiraation lähteitä ovat olleet
omien opettajien lisäksi mm. Paavo Pohjola, Stefan Barrat-Due, Levon Chilingirian ja Mi-Kyung Lee. Johannan tavoitteena on
pysyä uteliaana ja innokkaana, ja sitä kautta löytää uusia näkökulmia lähestyä musiikkia ja elämää. Johanna työskentelee
Lappeenrannan kaupunginorkesterissa



Juha Vilja on monipuolinen musiikin ja kulttuuriin ammattilainen, joka on esiintynyt kitaristina erilaisissa
kamarimusiikkikokoonpanoissa ja säveltänyt sekä sovittanut musiikkia lyhytelokuviin, kuoroille, laulu-, kamarimusiikki-, sekä
uudemman kansanmusiikin yhtyeille. Siviiliammatikseen hän on toiminut musiikki- ja kulttuurilaitosten ja -palveluiden kehittäjänä,
sekä opettaen musiikin historiaa Sibelius-Akatemiassa. Kitaransoittoa hän on opiskellut mm. Pekka Vesasen johdolla, sekä osallistuen
kursseille Espanjassa ja Italiassa.

Rebekka Kinnunen (s.1987) on kanttori, urkuri ja urkujensoiton opettaja. Hän on valmistunut kirkkomusiikin maisteriksi vuonna
2013, urkujen soiton A-tason tutkinnon hän teki talvella 2015 ja valmistui samana vuonna urkumusiikin maisteriksi Sibelius-
Akatemiasta. Keväällä 2015 hän valmistui myös urkujensoiton opettajaksi Savonia ammattikorkeakoulusta. Kinnunen on ottanut osaa
useille eri mestarikursseille Suomessa ja ulkomailla, opettajinaan mm. Jacques von Oortmerssen, Olli Porthan ja Louis Robilliard.
Tällä hetkellä Kinnunen työskentelee Varkauden seurakunnassa kanttorina.

 Nuori ja lahjakas Eemil Kautto (15 v.) opiskelee sellonsoittoa Espoon musiikkiopistossa opettajanaan Petja Kainulainen. Eemil aloitti
sellonsoiton 6-vuotiaana Keski-Helsingin musiikkiopistossa Helli Sepän oppilaana. Häntä ovat opettaneet myös Essi Kallio ja Liina-
Mari Raivola.
Eemil soittaa Tapiolan Nuorissa Sinfonikoissa ja on osallistunut useille musiikkileireille opettajinaan mm. Markus Hallikainen,
Heikki Pekkarinen, Roi Ruottinen ja Alexander Gebert. Hän on ollut kaksi kertaa mukana myös Kansallisoopperan Mestarien
messissä (v. 2014 ja 2017). Eemil on ollut mukana soittamassa vuosina 2017 ja 2018.
 
Eemil tähtää sellokilpailuihin ja esiintyy 14.7. Hotel Oscarissa konsertissa "AamuKlassinen 2"

Nelli Kiviaho on 18-vuotias klassinen kitaristi. Hän aloitti kitaransoiton vuoden 2007 syksyllä Valkeakosken musiikkiopistossa
opettajanaan Tomi Tolvanen. Ensimmäisten vuosien aikana opettajat kuitenkin vaihtuivat erinäisten syiden takia (virkavapaat,
äitiysloma). Muut opettajat olivat Maija Kelloniemi, Kimmo Roine, Antti Mäkelä ja Maija Lindsberg. Vuodesta 2014-2017 jouluun Nelli
on opiskellut Varkaudessa Soisalo-opistossa opettajanaan Erkki Tahvanainen, jonka johdolla hän suoritti D-tutkinnon 2016 keväällä.
Vuodesta 2016 Nelli on opiskellut Kuopion konservatoriolla toisella asteella klassista kitaraa opettajanaan Markku Laakso. Keväällä
2019 Nelli suoritti C-tutkinnon.
 
Nelli on osallistunut useampana vuotena Tampere Guitar Festivaliin, jossa hänen opettajinaan ovat olleet Otto Tolonen, Andrzej
Wilkus, Janne Malinen ja Kimmo Kiviniemi. Vuoden 2018 kesällä Nelli oli mestarikurssilla Tampere Guitar Festivalilla opettajinaan
Anabel Montesinos, Patrik Kleemola ja Young Starsit: Vedran Vujica ja Dominik Carevic. Nelli on ollut myös muilla mestarikursseilla
opettajinaan Andrzej Wilkus, Janne Malinen ja Ismo Eskelinen. Nelli osallistui vuoden 2018 kesällä International Guitar Orchestra of
Finland, jota johti itse elävä säveltäjälegenda Leo Brouwer.
 



Venla Kosunen on 16-vuotias varkautelainen viulisti. Hän aloitti viulunsoiton opiskelun vuoden 2008 syksyllä Soisalo-Opistossa
Eija Kallasaaren opetuksessa. Vuosien varrella häntä on opettanut myös Liisi Lahtinen ja nykyään Piia Tuohino. Venla suoritti 3.
perustason viulunsoitossa vuonna 2017 mainioin arvosanoin, ja ensi lukuvuonna edessä on D-tutkinto. Hän soittaa Soisalo-
Opiston jousikvartetissa, jossa hänen soittimensa on alttoviulu. Alttoviuluun Venla tarttui syksyllä 2018. 
 
Kuluneena vuonna Venla on soittanut Savon soitannollisen seuran sinfoniaorkesterissa. Lisäksi Venla on osallistunut Lapinlahden
musiikkileirille, jolla hänen opettajanaan on ollut Silja Raitio-Heikinheimo. Hän soittaa myös klassisen musiikin ulkopuolella
innokkaasti erilaisissa kokoonpanoissa, ja esimerkiksi kitaristiystävänsä kanssa Venla keikkailee aktiivisesti.

Justiina Paasonen on 18-vuotias viulisti Varkaudesta. Viuluun hän tarttui ensimmäisen kerran jo 6-vuotiaana. Opettajana on
toiminut alusta asti Piia Tuohino, paitsi yhden lukuvuoden ajan Marjo Suhonen. Vuoden 2015 syksystä lähtien Justiina on käynyt
myös maineikkaan Anatoli Melnikovin opissa. D-tutkinnon hän suoritti keväällä 2017.
 
Kamarimusiikkia Justiina on soittanut ja esittänyt Soisalo-opiston kvarteteissa ja triossa. Kesästä 2018 lähtien hän on kuulunut
Sinfoniaorkesteri Vivoon ja kuluneen vuoden ajan soittanut myös Savon Soitannollisen Seuran sinfoniaorkesterissa. Justiina on
osallistunut useille musiikkikursseille sekä Kuopiossa, Lapinlahdella, Kälviällä että Kuhmossa. Hänen opettajinaan niissä ovat
toimineet  Janne Malmivaara, Silja Raitio-Heikinheimo, Leena Muona ja Grazyna Zeranska-Gebert.  

Aini Jankko on joroislainen viulisti. Viulua 17-vuotias on soittanut vuodesta 2008 lähtien Varkauden Soisalo-Opistossa.
Ainin ensimmäinen opettaja oli Marjo Suhonen, joka tuolloin sijaisti nykyistä opettajaa, Piia Tuohinoa.
Tärkeitä ohjeita viulunsoittoon Aini on saanut heidän lisäkseen myös useilta musiikkileireiltä ja viulukurssilta. Musiikkileireillä
Ainia ovat opettaneet Erkki Palola, Silja Raitio-Heikinheimo, Leena Muona ja Janne Malmivaara.
Yhteismusisointia Aini on harrastanut pienestä pitäen musiikkiopiston kautta. Sivuaineena hän opiskelee pianoa Leelo Kipan
johdolla.
Nykyisin hän soittaa säännöllisesti ystäviensä kanssa Soisalo-Opiston kvartetissa, mutta osallistuu myös satunnaisiin orkestereihin
ja yhtyeisiin.

Varkauden KesäKlassisen 2019 "Nuoret muusikot"

Eero Tarasti (s. 1948) on musiikkitieteen emeritusprofessori Helsingin yliopistosta. Hän väitteli sieltä tohtoriksi aiheesta Myth and
Music 1978 ulkomaisten opintojen jälkeen mm. Pariisissa Claude Lévi-Straussilla ja A.J. Greimasilla. Hän on myös pianisti, joka opiskeli
Sibelius-Akatemiassa ja ulkomailla, mm. Jacques Févrierillä. Brasilian tutkimusmatkan (1976) jälkeen hän julkaisi maailmassa
toistaiseksi laajimman tutkimuksen Heitor Villa-Lobosin tuotannosta (suom. 1984, engl. 1996). Tarasti on erikoistunut semiotiikkaan ja
toiminut mm. alan kansainvälisen yhdistyksen IASS/AIS:n puheenjohtajana Umberto Econ jälkeen 2004-2014. Hän on vieraillut ja
opettanut yliopistoissa ja musiikkiakatemioissa Euroopassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, Kiinassa, Japanissa, Venäjällä ja Keski-
Aasiassa. Tarasti on julkaissut englanniksi, ranskaksi, italiaksi ja muilla kielillä 40 tieteellistä teosta, sekä kaksi romaania (suomeksi,
ranskaksi ja italiaksi). Hänen tärkeimmät kustantajansa ovat Mouton de Gruyter Berliinissä ja l'Harmattan Pariisissa. Hän on
viisinkertainen kunniatohtori Yhdysvalloissa, Ranskassa, Virossa, Bulgariassa ja Romaniassa.   

Lisätietoja: www.varkauden-kesaklassinen.fi



To 11.7. klo 10 ”AamuKlassinen” / Luttilan kappeli 
 
               klo 19 ”KesäKlassinen vierailee - sopraano Eeva Saarenpää ja       
               ystävät"
 
               Pieksämäen Vanha kirkko (ohjelma 10 €)
 
 Pe 12.7. klo 18 ”Yhdessä!” / Kangaslammin kirkko
 
 La 13.7. klo 13 ”Historian havinaa ja uusia tuulia” 
               Taipaleen kanavamuseo
 
               klo 18 ”Latokonsertti” / Humisevan Harjun tila 
 
 Su 14.7. klo 10:15 ”AamuKlassinen - nauti brunssista sävelten siivin!”        
          
                Hotel Oscar 
 
                Brunssin hinta: 10 €
 
               Klo 18 Päätöskonsertti / Varkauden pääkirkko

Ke 10.7. klo 18 Avajaiskonsertti  ”Tulta, rakkautta ja virtuoositeettia”  
 
Warkaus-sali
Liput ennakkoon lippu.fi /ovelta 22,50 € / 17,50 € (alle 15-vuotiaat)
 
Klo 17:15 Festivaalin avaus ja konsertin esittely: taiteellinen johtaja Markus
Hallikainen ja professori Eero Tarasti.

5 päivää ja 8 konserttia! KesäKlassinen
Puhuttelee

             Riemastuttaa
                                           Koskettaa              

                   Ilahduttaa
                    Se yhdistää

              Hetkiä
           Muistoja

            Mielikuvia     
          Luo  elämyksiä

                    KesäKlassinen              

Viihtyisää konserttiviikkoa!



Ke 10.7. klo 18 Avajaiskonsertti "Tulta,
rakkautta ja virtuoositeettia" 

Warkaus-sali

Kauppatori 6, 78250 Varkaus 

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

Allegro ma non troppo 

Adagio, Scherzo

 Presto – Trio (Andante sostenuto)

 Allegretto.

 

 

VÄLIAIKA

 

Antonín Dvořák: Pianokvintetto nro. 2 A-duuri op. 81, B. 155

Allegro, ma non tanto

Dumka: Andante con moto

Scherzo (Furiant): molto vivace

Finale: Allegro.

 

Johanna Koponen, viulu
Elias Nyman, viulu
Jelena Galic, viulu

Ulla Knuuttila, alttoviulu
Jussi-Matti Haavisto alttoviulu

Bettina Kessler, sello
Markus Hallikainen, sello

Kalle-Pekka Koponen, sello
Risto Lauriala, piano

Festivaalin avaus ja konsertin esittely klo 17:15:
taiteellinen johtaja Markus Hallikainen ja professori Eero Tarasti

Kahvio palvelee väliajalla



Franz Schubert (1797-1828): Jousikvintetto
D.956 C-duuri
Schubertin jousikvintetto on koko
kamarimusiikkikirjallisuuden yksi
keskeisimmistä teoksista. Hän sai sen valmiiksi
vain kaksi kuukautta ennen kuolemaansa
syksyllä 1828 ja se on sävelletty silloisesta
perinteestä poiketen jousikvartetille ja
ylimääräiselle sellolle. Teos tunnetaankin myös
lisänimellä ”Sellokvintetto”. 
Schubert valitsi sävellajiksi C-duurin luottaen
ihailemiensa säveltäjien Mozartin ja
Beethovenin esimerkkiin. Schubert on
säveltänyt paljon upeaa kamarimusiikkia
jousille, mutta jousikvintettoa pidetään hänen
mestariteoksenaan. Teos tuo esille Schubertin
harmonisen nerokkuuden ja siitä kuuluu hänen
syvä ymmärryksensä musiikkin kauneuteen ja
puhuttelevuuteen. KesäKlassisessa teoksessa
yhdistävät voimansa suomalaiset ja saksalaiset
muusikot.
 
Teoksessa on neljä osaa: Allegro ma non
troppo, Adagio, Scherzo. Presto – Trio
(Andante sostenuto) ja Allegretto.

Antonín Dvořák: Pianokvintetto nro. 2 A-duuri op.
81, B. 155
Tsekkiläinen säveltäjä, Antonín Dvořák sävelsi toisen
pianokvintettonsa vuonna 1887. Hän oli 15 vuotta
aiemmin (op. 5) säveltänyt pianokvinteton myös A-
duurissa, mutta ei ollut tyytyväinen lopputulokseen ja
tuhosi nuotit. Onneksi eräs ystävä oli säilyttänyt siitä
kopion ja Dvorak pääsi parantelemaan teosta.
Korjattavaa oli kuitenkin niin paljon, että lopulta hän
päätyi säveltämään kokonaan uuden kappaleen.
Tämä jälkimmäinen kvintetto kuuluu pianokvintetoiden
mestariteosten joukkoon ja siitä kuulee Dvorakin
oman tyylin, jonka hän oli niiden viidentoista vuoden
aikana löytänyt. Teoksessa yhdistyy hänen kauniit
lyyriset teemat sekä tsekkiläisen kansanmusiikin
tanssilliset elementit. Slaavilaisuus tuo myös Dvorakin
musiikkiin hyvin tyypillisen kaihon. Tälle
vastakohtaisuutta luo tulinen temperamentti. Hänen
musiikkinsa on usein hyvin selvästi romanttista ja
tässä teoksessa tiivistyvätkin kaikki konsertin teemat.
 
Teoksessa on neljä osaa: Allegro, ma non tanto
Dumka: Andante con moto
Scherzo (Furiant): molto vivace
Finale: Allegro.

Professori Eero TarastiKahvio palvelee väliajalla



Voimatie, 78400 Varkaus

B. Marcello (1686 - 1739) Sonaatti nro. 1 F-duuri

Largo 

Allegro

Largo 

Allegro

 

J. Haydn (1732-1809): Duetto kahdelle viululle 

G-duurissa, osat 1 ja 2

 

J-M. Leclair (1697-1764): Sonaatti op. 3 no. 1 G-duuri, 

1. osa

 

T. Kuula (1883-1918): Scherzino op. 3a/5

 

J.F. Mazas (1782-1849): Andantino grazioso 

 

J. Haydn (1732-1809): Duo viululle ja sellolle D-duuri

 

F. de Giardini (1716 –1796) 3 kappaletta kahdelle sellolle

Tamborino

Tempo di minuetto

Giga

Johanna Koponen, viulu
Venla Kosunen, viulu

Aini Jankko, viulu
Kalle-Pekka Koponen, sello

Markus Hallikainen, sello
Aamu sarastaa ja KesäKlassinen

herää uuteen päivään!

To 11.7. klo 10 "AamuKlassinen"
Luttilan kappeli



Jacques Féréol Mazas (1782-1849): Andantino grazioso (viuluduo
op. 38 no. 4, 2. osa)
Mazas on tunnettu ranskalainen klassismin ajan säveltäjä, viulisti ja
pedagogi. Nykyisin Mazas tunnetaan varsinkin etydeistään ja
viuluduoistaan. Mazasin Douse petits Duos -sarjaan kuuluva viuluduo on
kolmiosainen, joista esitettävä (toinen osa) osa on Andantino grazioso.
Andantinon tunnelma on kevyt, rauhallinen ja yksinkertaisen kaunis.

Benedetto Marcello (1686 - 1739) Sonaatti nro. 1 F-duuri
sellolle ja basso continuolle
Venetsialaissyntyinen Benedetto Marcello oli italialainen
säveltäjä, kirjailija ja opettaja. Hän sävelsi musiikkia hyvin
monipuolisesti: kirkkomusiikkia, oratorioita, satoja kantaatteja,
duoja, sonaatteja, konserttoja ja sinfonioita. Sellosonaatteja
kahdelle sellolle hän on tehnyt useita, kuten muitakin teoksia
joko viole da gamballe ja basso continuolle. Tämä sonaatti on
osa ensimmäistä  6. sonaatin sarjasta. Yleisesti näistä
teoksista ei historiallisesti tiedetä paljoa, mutta on kuitenkin
tiedossa sen syntyneen n. 1732.
Marcellon sellosonaateissa, kuten mm. Bachin
sooloselloteoksissa, sävellaji antaa hyvin vahvankin leiman
koko teokselle. Tässä sonaatissa on selkeitä laulumusiikillisia
piirteitä, hänen muu tuotantonsa painoittui siihen alueeseen
vahvasti. Sonaatti on ajalleen tyypillisessä muodossa ja
vaihtelee laulavan, jopa opperamaisen melodialinjan ja
virtuoosisuuden välillä. Italiaisuus kuuluu hyvin hänen
musiikissaan.
Näitä teoksia ei esitetä kovin usein nykyään ja ne ovat jääneet
myös säveltäjänsä tavoin hieman muiden varjoon. Tämä raikas
teos on omiaan avaamaan AamuKlassisen.

Joseph Haydn (1732-1809): Duetto kahdelle viululle G-
duurissa, osat 1 ja 2
Tämä Haydnin duetto on säveltäjänsä tyylille hyvin kuuliainen.
Ensimmäinen osa on kepeä moderato, joka sisältää teeman ja
kaksi variaatiota. Variaatioissa perusteema toistuu niin, että se
on helposti tunnistettavissa. Toinen osa, allegro, on
menevämpi. Myös tässä osassa on toistuvia kuvioita:
esimerkiksi pienen hengähdyksen tai pidätyksen jälkeen aloitus
on aina samankaltainen. Teoksen historiasta ei ole säilynyt
tarkkoja tietoja.

Toivo Kuula (1883-1918): Scherzino (op. 3a/5)
Vuonna 1905 sävelletty Scherzino on tunnelmaltaan voimakas,
uhmakas ja salaperäinen. Rytmikkäiden pääteemojen välissä
on kevyempi ja herkempi Andante con moto. Kahdelle viululle
teoksen on sovittanut suomalainen viulisti ja viulupedagogi
Sirkka Kuula.

Jean-Marie Leclair (1697-1764): Sonaatti op. 3 no. 1 G-
duuri, 1. osa
J-M. Leclair oli ranskalainen barokkiviulisti ja säveltäjä, jota
pidetään ranskalaisen viulukoulun perustajana. Hän sävelsi
lukuisia sonaatteja ja konserttoja viululle. Ensimmäisen
sonaatin ensimmäinen osa, allegro, on hyväntuulinen ja
tanssahteleva. Kappaleessa samanlaiset teemat vuorottelevat
viulujen välillä ja vuoropuhelua on paljon.

Felice de Giardini (1716 –1796) 3 kappaletta kahdelle sellolle
Felice Giardini oli italialainen viulisti ja säveltäjä. Hän syntyi Torinossa.
Jo hyvin varhaisessa vaiheessa oli selvää hänen olevan ihmelapsi ja
tämän johdosta hänet ohjattiin jo varhain perheensä toimesta Milanoon
opiskelemaan. Siellä hän opiskeli mm. laulua, kosketinsoittimia ja
viulunsoittoa. Giardini oli arvostettu sävellystyössään ja hän sävelsikin
musiikkia hyvin laajasti. Itsekin jousisoittajana hänellä oli erityinen kyky
saada juuri jousisoitinteokset soimaan hienosti. Teoksen ensimmäinen
osa on nimeltään "Tamborino". Tästä riemukkaasta osasta pystyy
etäisesti hahmottamaan tamburiinimaisen, helskyvän rytmin taustalta.
Toinen osa "Tempo di minuetto" on perinteinen kolmijakoinen menuetti,
ajalleen hyvin tyypillinen. Kolmas osa "Giga" on alkuperältään
barokkiajan tanssi. Tätä nimeä on käytetty hyvin usein, erityisesti mm.
J.S. Bachin musiikissa. Gigan tarkka alkuperä ei ole tiedossa, mutta
usein se on tempoltaan ja liikehdinnältään hyvinkin hurja osa. Gigan
(Gigue) epäillään olevan syntyperältään englantilainen tanssi.
Giardinista on säilynyt hauska tarina nykypäivään. Hän työskenteli
nuorena konserttimestarin roolissa oopperaorkesterissa ja illan
konsertissa oli tulossa hänen soolonsa säveltäjä Niccolo Jommellilta.
Giardini päätti esitellä taitojaan ja innostui improvisoimaan huikeita
taiturikohtia sävellykseen. Vaikka yleisö riemastui tästä valtavasti,
säveltäjä ei pitänyt asiasta yhtään. Hän nousi pystyyn ja löi nuorta
viulistia kasvoihin. Myöhemmin elämässään Giardini totesi tuon olleen
"erittäin arvokas oppitunti suurelta muusikolta ja säveltäjältä."

Joseph Haydn (1732-1809): Duo viululle ja sellolle D-duuri
(1781, Hob.VI:D1) koostuu kolmesta lyhyestä osasta, jotka yhdessä
muodostavat hienon kokonaisuuden. Viulu ja sello ovat hyvin
tasaveroisissa rooleissa, jossa molemmat pääsevät soittamaan
melodiaa ja säestämään. Useimmiten viulu on se, joka esittelee teemat
ja sello puolestaan hieman varioi niitä.Tästä kehkeytyy mielenkiintoinen
vuoropuhelu, jossa molemmat soittimet tukevat toisiaan ja muodostavat
erityisen ja värikkään sointikuvan. Tunnelmaltaan duo on aurinkoinen ja
leppoisa, johon D-duuri -sävellaji antaa ominaisen kirkkautensa.



Eksoottiset konserttipaikat



Musiikki ja luonto

KesäKlassinen yhdistää



To 11.7. klo 19 "KesäKlassinen vierailee
- sopraano Eeva Saarenpää ja ystävät" 

Pieksämäen Vanha kirkko

Kirkkotie 31, 76150 Pieksämäki

P. Mascagni (1863-1945): Ave Maria

J. Sibelius (1865-1957): Illalle

E. Grieg (1843-1907): Solveigin laulu

 

N. Rota (1911-1979) Il Presepio

 

E. Melartin (1875-1937) "Ainon aaria" op.

50

 

R. Schumann (1810-1856) Frauenliebe

und –Leben op. 42  

Johanna Koponen, viulu
Elias Nyman, viulu

Jussi-Matti Haavisto, alttoviulu
Markus Hallikainen, sello
Rebekka Kinnunen, urut

Konsertin jälkeen kahvitarjoilu



Nino Rota (1911-1979) Il Presepio
 Nino Rota on italialainen säveltäjä ja
tunnettu erityisesti
elokuvamusiikistaan, jota hän sävelsi
yli sataan elokuvaan (mm.
Kummisetä). Lisäksi Rota on
säveltänyt mm. oopperoita ja
baletteja. Myös kamarimusiikkiteoksia
löytyy hänen tuotannostaan. Il
Presepio on suosittu italialainen
lauluteksti, joka kuvailee Jeesus-
lapsen vaatimattomia oloja seimessä,
äiti-Marian tyynnytellessä häntä
uneen. Vuonna 2019 tulee kuluneeksi
40 vuotta hänen kuolemasta.

Robert Schumann (1810-1856) Frauenliebe
und –Leben op. 42  (Naisen rakkautta ja
elämää) 
Teos on Robert Schumannin v.1840 Adelbert
von Chamisson samannimiseen
runokokoelmaan säveltämä teos naisäänelle ja
pianolle. Runot käsittelevät naisen elämän eri
vaiheita. Teksti pohjautuu 1800-luvun naisen
arvomaailmaan, jolloin aviovaimon rooli oli
tärkein naisen identiteetin määrittäjä. Nykypäivän
ihminen voi samaistua tähän Schumannin
nerokkaan musiikin myötä puhtaasti
emotionaalisella tasolla: rakastumisen huumasta
kihlaukseen, alttarille astelun ilon ja äidiksi tulon
kautta puolison menettämisen tuskaan.
Jousikvartettisovitus tuo uudella tavalla esille
Schumannin melodisen äänenkuljetuksen ja
värittää teoksen tunteita sille ominaisella
rikkaalla soinnillaan säestävän funktionsa ohella.
Chamisson runosarjan viimeisen runon, jossa
isoäiti kertoo tarinan lapsenlapselleen,
Schumann on viitteellisesti säveltänyt teoksen
loppusoittoon, jossa ensimmäinen laulu
kerrataan ilman laulajaa. Sovitus on Eeva
Saarenpään.

Erik Melartinin (1875-1937) Ainon aaria op.
50exp
 Musiikin juuret ovat myöhäisromantiikassa, ja
Aino-ooppera (1912) sisältää wagneeriaanisen
johtoaihetekniikan ohella tyyliteltyjä kalevalaisia
sävelmiä. Teoksen libreton on kirjoittanut
kalevalan runojen 3-5 pohjalta Jalmari Finne, ja
Melartin itse nimitti oopperaa ”kalevalaiseksi
mysteerioksi”. Ainon aaria syntypuulleen koivulle
kuuluu teoksen herkimpiin hetkiin: Aino pohtii
tulevaisuuttaan Väinämöisen luvattuna
morsiamena ja vaistoaa tulevan traagisen
loppunsa. Koivuaaria maalaa kaikessa
kauneudessaan melankolisen sielunmaiseman
kesän korvalla, elämän juuri puhjettua
kukkaansa. Sovitus on Risto Sojakan.

 
Pietro Mascagni (1863-1945): Ave Maria
Tämä Ave Maria-rukous on sovitus Pietro Mascagnin oopperaan Cavalleria Rusticana (v. 1880) jousiorkesterille säveltämästä
Intermezzosta.
 
Jean Sibelius (1865-1957): Illalle
A.V. Forsman runoili kaksoismerkityksisen sonettinsa ”Illalle” vastarakastuneen huumassa – iltahetken ylistys on toisaalta omistettu hänen
heilalleen Ilta Bergrothille. Sibeliuksen sävellyksessä rakastumisen ensijännitys ja malttamaton odotus rakkaan luo pääsemisestä on
käsinkosketeltava.
 
Edvard Grieg (1843-1907): Solveigin laulu
Henrik Ibsenin Peer Gynt-näytelmään v. 1887 näyttämömusiikiksi sävelletty sarja on Edvard Griegin tunnetuin ja rakastetuin teos.
Solveigin laulussa kaikuu tyhjän metsämökin tunnelma, Solveigin vakuuttaessa odottavansa rakastettuaan jokaisen talven yli, kunnes
tämä palaa hänen luokseen. Vahvan naisen varmuudella hän lähetttää rukouksensa taivaisiin Peer Gyntin puolesta, missä ikinä tämä
lieneekään. 

Romanttinen, herkkä ja traaginenkin konsertti naisen elämän eri teemoista. Rakastumisen ensihuuma,
kihlaus ja naimisiinmeno, äitiys, puolison etääntyminen ja kuolema. Romantiikan aikakauden naiskuvaa

lähestytään konsertissa aitojen tunteiden ja tunnelmien kautta.

Keskuskatu 16, 76100 PIEKSÄMÄKI
050 365 3313

ravintolataica.com



Pe 12.7. klo 18 "Yhdessä!" 
Kangaslammin kirkko

Asematie 1, 79480 Kangaslampi 

Kalle-Pekka Koponen, sello
Justiina Paasonen, viulu

Venla Kosunen, viulu
Aini Jankko, viulu

Johanna Koponen, viulu
Elias Nyman, viulu

Jussi-Matti Haavisto, alttoviulu
Markus Hallikainen, sello

 
 

F. Schubert (1797-1828): Jousitrio viululle,

alttoviululle ja sellolle D. 471 nro.1 B-duuri

 

 

W.A. Mozart (1756-1791): Jousikvartetto no. 4

K. 157, C-duuri

Allegro

Andante

Presto

 

 

J. Haydn (1732-1809): Sellokonsertto nro 1 C-

duuri

Moderato

Adagio

Allegro molto

 

"Nuoret muusikot"
kohtaavat ammattilaiset

Kangaslammin kirkon
upeassa miljöössä ja

intiimissä akustiikassa!



Franz Schubert (1797-1828): Jousitrio viululle,
alttoviululle ja sellolle D. 471 nro. 1 B-duuri
Franz Schubertin ensimäinen jousitrio on keskeneräinen,
samoin kuin osa hänen muistakin teoksistaan. Teoksesta on
jäljellä vain ensimmäinen osa ja hieman toista osaa. Jousitrio
on elegantti henkäys nuoren Schubertin ihastuksesta
wieniläisklassiseen tyyliin ja pienuudestaan huolimatta se on
paljon soitettu ja rakastettu teos. Schubertin musiikki
tasapainoilee usein romantiikan klassismin rajamailla.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Jousikvartetto
no. 4 K. 157, C-duuri
Teos on sävelletty vuosina 1772-1773, Mozartin ollessa 16-
ja 17-vuotias. Tuohon aikaan nuori säveltäjämestari oli
Milanossa työstämässä oopperaansa Lucio Sillaa.
Milanossa hän sävelsi myös kuusi kvartettoa - mukaan
lukien esitettävä kvartetto. Milanossa sävellettyjä kvartettoja
kutsutaankin "milanolaisiksi kvartetoiksi".
Ensimmäinen osa, Allegro, on iloinen. Kvartetto jatkuu
tunnelmaltaan haikeahkolla ja hiukan surumielisellä
Andantella, joka on c-mollissa. Kolmannessa osassa,
Presto, on vauhdin huumaa. Mozartin
kamarimusiikkituotannolla on hyvin merkittävä rooli
klassisen musiikin kehityksessä. Mozartin musiikissa
yhdistyy helppous ja raikkaus, mutta myös äärimmäisen
taidokas äänenkuljetus eri soittimien välillä. Tämä tuo
mukanaan myös omat haasteet esiintyjille.

Joseph Haydn (1732-1809): Sellokonsertto
nro 1 C-duuri (1761-1765 Hob. VIIb/1) on yksi
sellokirjallisuuden merkittävimmistä ja
soitetuimmista konsertoista. Mielenkiintoiseksi
teoksen historian tekee se, että se löydettiin
kokonaisuudessaan vasta vuonna 1961. Tämän
jälkeen konserttoa alettiin soittaa paljon ja hyvin
pian sen suosio kasvoi säveltäjän toisen
sellokonserton ohi.
Ensimmäinen osa on raikas ja hyväntuulinen
avaus, jossa sello maalailee kauniita melodioita
kevyen säestyksen päälle. Toinen osa on herkkä
ja kaunis Adagio, jonka pitkät ja linjakkaat fraasit
rauhoittavat tunnelman ennen virtuoottista
viimeistä osaa. Finaali on energistä ja brilianttia
säihkettä alusta loppuun ja se huipentaa koko
konserton mukaansatempaavalla tavalla.

"Nuoret Muusikot" esiintyvät festivaalin aikana

useissa konserteissa. He harjoittelevat teoksia

yhdessä muiden artistien kanssa viikon ajan ja

pääsevät kartuttamaan arvokasta kokemusta.

KesäKlassinen valitsee tähän tehtävään vuosittain

lahjakkaita ja innokkaita nuoria. 

Kuva: Sonja Ahtinen



La 13.7. klo 13 "Historian havinaa ja
uusia tuulia"

 Taipaleen kanavamuseo

Kanavakatu, 78250 Varkaus

 J. S. Bach (1685 - 1750): Arioso 

M. Giuliani (1781-1828): Andante

molto sostenuto

J. Newton (1725-1807): Amazing

grace (sov. J. Vilja)

C. Saint-Saëns (1835-1921): Joutsen 

M.J. Vidigal: (n. 1700-1800): 2

Menuettia

W. A. Mozart (1756-1791): Laudate

Dominum 

A. Piazzolla: Oblivion ja Libertango

J. S. Bach (1685-1750): Air

 

VÄLIAIKA

 

H. Holliger (1939-):Drei kleine

Szenen (Kolme pientä kohtausta)

 

J-M. Haavisto (1985-): VC 1 ja 2 

K. Bunch (1973-):The 3 Gs

 

Beatles: Yesterday ja

Blackbird

Kontrasteja!
Kauniita helmiä

 ja
 vastakohtia!

Markus Hallikainen, sello
Juha Vilja, kitara

Elias Nyman, viulu
Jussi-Matti Haavisto, alttoviulu

Johann Sebastian Bach (1685 -
1750): Arioso 
Arioso on alunperin Kantaatista
BWV 156. Se on kyseisen teoksen
ensimmäinen adagio -osa.
Ensiesityksensä se sai 23.
tammikuuta 1729.
Tästä kauniista teoksesta,
klassisen musiikin helmestä, on
olemassa sovituksia hyvin monelle
instrumentille. 
 

Mauro Giuliani (1781-1828): Andante molto sostenuto
Italialainen Giuliani soitti alunperin selloa, sittemmin viulua, mutta omistautui myöhemmin luomaan
musiikkia konserttisalien ja hovien uudelle tulokkaalle, kitaralle. Hän oli monien mielestä yksi aikakauden
merkittävimmistä soitinvirtuooseista ja hänen sävellyksensä muodostavat kivijalan kitaramusiikille joka
vähitellen alkoi saada jalansijaa konserttien ohjelmistoissa. Hänen suurimuotoiset teoksensa nousivat
kilpailemaan konserttojen ja solististen teosten kanssa, mutta hänen pettymyksekseen ne eivät
menestyneet kilpailussa suuren yleisön suosiosta oopperan kanssa. Hän tunsi laajasti eurooppalaisia
muusikoita ja sävelsi musiikkia mm. Rossinin teemojen pohjalta. Hän tunsi myös Beethovenin ja mm.
esiintyi tämän 7. sinfonian ensiesityksessä orkesterin sellistinä. Hänen suurimuotoiset sonaattinsa
noudattavat ajan tyypillistä muotorakennetta ja nyt kuultava osa Andante molto sostenuto (Grosse Sonate
Op. 85) on tullut tutuksi huilulla tai viululla ja kitaralla esitettynä, mutta se soveltuu erittäin hyvin myös
säveltäjän hyvin tuntemalle sellolle.

J-M. Haaviston
kantaesitys!

Markus Hallikainen
ja Juha Vilja



Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):
Air. Tämä teos, monen muun konsertin
kappaleen kanssa, on tunnetumpi erillisenä
teoksena, kuin osana alkuperäistä
kokonaisuutta.  Siitä on myös lukuisia
sovituksia. Air on osa J. S. Bachin
orkesterisarjaa nro. 3 D-duuri. Vanhin lähde
ajoittaa teoksen vuodelle 1730. Bach
sävelsi sarjan Anhaltin prinssi Leopoldille.

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921):
Joutsen on kenties yksi tunnetuimpia
klassisen musiikin kappaleita. Se on
teoksesta "Eläinten karnevaali", joka on
sävelletty helmikuussa 1886. Tämä teos ei
enempää esittelyä kaipaa!

Manoel Joze Vidigal: (n.  1700 - 1800) 2
Menuettia 
Vidigal oli kuuluisa kitaristi, joka eli
Portugalissa 1700- ja  1800 -luvulla. Hänen
elinvuosistaan ja elämästään ei ole tarkkaa
tietoa. Yksi tärkeä lähde on juuri tämä 6.
Menuetin sarja, josta konsertissa kuullaan 2.
Tämä sarja on sävelletty 1796 Lissabonissa.
Menuetit ovat raikkaita ja hyvin yksinkertaisia
rakenteeltaan. Ne on sävelletty alunperin
kitaralle ja basso continuolle.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791):
Laudate Dominum (Praise Ye the Lord)
Laudate  Dominum kirjoitettiin alunperin
sopraanolle, kuorolle ja orkesterille. Siitä on
sovituksia lukuisille eri soittimille. Alkuperäinen
teksti on Psalmista 117. Tämä kaunis teos
osoittaa Mozartin kiintymystä italialaiseen
oopperatyyliin. Kappale on osa vuonna 1780
sävellettyä teosta " Vesperae solennes de
confessore" K. 339. Melodialinja on harvinaisen
puhdas ja koruton. Yksinkertainen kauneus
tässä teoksessa vangitsee niin soittajan kuin
kuulijan.

Astor Piazzolla: Oblivion
Oblivion (1982) on Piazzollan hidas tango.
Kappale esiintyy Mario Bellocchion elokuvassa
Enricho (Henry) IV, johon Piazzolla on
säveltänyt myös muita teoksia. Juha Vilja on
tehnyt sovituksen kappaleesta. Piazzolla on
tunnetuin argentiinalaisen tangokulttuurin
säveltäjä.

Astor Piazzolla: Libertango
Karkeana suomennoksena “Vapauden
tango”, on ehdottomasti yksi Piazzollan
tunnetuimmista teoksista. Se on sävelletty
vuonna 1974. Libertango on tunnelmaltaan
tulinen ja intohimoinen. Siitä on hyvin
monenlaisia sovituksia. Tämän on
sovittanut Juha Vilja ja Markus Hallikainen.
Sello ja kitara ovat omimmillaan tässä
teoksessa.

John Newton (1725-1807): Amazing grace
(sov. Juha Vilja)
Yksi kaikkien aikojen rakastetuimpia hengellisiä
melodioita on syntynyt englantilaisen runoilijan
ja anglikaanipapin, mutta myös entisen
orjakauppiaan, John Newtonin tekstiin, joka sai
alkunsa omakohtaisista kokemuksista. Hänen
laivansa oli uppoamaisillaan ja kuoleman
edessä Newton rukoili - ja pelastui. Hänen
tekstinsä innoittamana syntyi erilaisia versioita,
mutta vakiintunut muoto on yhdistelmä
kahdesta melodiasta. Nyt kuultava sovitus
poikkeaa tutuksi tulleista tulkinnoista. Sen
lähtökohtana on kaikkien tuntema teema, johon
kuitenkin päästään vasta mutkien kautta.
Useimmiten Amazing Grace tulkitaan hitaasti ja
tunteellisesti, mutta tämä sovitus nostaa esille
myös sen liikkeellepanevan ja pidäkkeettömän
ilon.
 
 

Jussi-Matti Haavisto (1985-): VC 1 ja 2 on
sävellys alttoviululle ja sellolle. "Idea
teoksen säveltämiseen lähti siitä, että
säveltäisin myös kolmannen kerran
järjestettävälle Varkauden KesäKassinen -
festivaalille uuden, maailmassa
ensimmäistä kertaa esitettävän teoksen.
Teoksessa on kaksi lyhyehköä osaa.
Ensimmäinen osa on rauhallisempi ja
toinen osa vauhdikkaampi. Teoksen nimen
kirjaimet VC tulevat alttoviulun ja sellon
englanninkielisten nimien alkukirjaimista. 
 
Kenji Bunch (1973-):The 3 Gs 
Kenji Bunch on amerikkalainen alttoviulisti
ja säveltäjä. Teos on sävelletty soolo-
alttoviululle. Teoksessa on otettu selviä
vaikutteita pop-musiikista. Teoksessa
soittimen kielet viritetään normaalista
poikkeavaan vireeseen.
 
Beatles on kenties tunnetuin bändi kautta
aikojen. Nämä teokset saavat nyt aivan
uudet sovitukset KesäKlassisessa!
Blackbirdin taustat pohjautuvat Bachin
Bourreeseen kitaralle, e-mollissa.

 Heinz Holliger (1939-):Drei kleine Szenen
(Kolme pientä kohtausta) on kokoelma hyvin
erikoisia ja luovia soittotekniikoita ja
tapahtumia. Ensimmäinen osa Ciacconina on
kuin moderni versio J.S. Bachin kuuluisasta
sooloviulu-Ciacconesta (Chaconne), johon
soittajalle on lisätty aavemainen laulustemma
soiton päälle. Toisessa osassa
Geisterklopfen (Kummituskoputuksia)
aaveteema konkretisoituu, ja kuulija pääsee
vierailulle kummitustaloon. Kolmas osa on
surumarssia, marche funèbrea, mukaileva
Musette funèbre, josta on saatu erityisen
tuskainen käyttämällä harvinaisia
kahdeksasosasävelaskeleita. Viulu imitoi
ranskalaista musette-säkkipilliä, jossa soi
jatkuva pohjaääni, ja josta lopulta loppuu ilma.
Holliger on sveitsiläinen säveltäjä, oboisti ja
kapellimestari



La 13.7. klo 18 "Latokonsertti" 
Humisevan Harjun tila

Mankilansaarentie 178 B, 78710 Varkaus 

Malion-jousikvartetti
Eeva Saarenpää, sopraano

Nelli Kiviaho, kitara
Elias Nyman, viulu

Johanna Koponen, viulu
Jussi-Matti Haavisto, alttoviulu

Kalle-Pekka Koponen, sello
Markus Hallikainen, selloHumisevan Harjun tila

Konsertissa palvelee:
Humisevan Harjun tilan
Latokahvila ja
FinnAngus
Osuuskunnan ruokapiste

"Haydnia ladossa!" 

Malion-jousikvartetti

 

 

H. Villa-Lobos (1887-1959): Aria

 

J.Haydn (1732-1809): Jousikvartetto op. 33 nro. 1 h-molli

Allegro moderato

Scherzo. Allegro

Andante

Finale. Presto

 

E. Melartin (1875-1937): Ainon aaria 

 

Improvisaatio

 

 

RUOKAILUA JA KAHVITTELUA

 

 

Viihdeosuus

 

 

 

 

 

 

 

 



Improvisaatio
Improvisaatio on musiikkityyli, missä musiikki
luodaan täysin siinä hetkessä. Improvisaatiota
voi myös opiskella nykyään korkeakouluissa.
Sen edellytyksenä on soittimen erinomainen
hallinta ja myös sävellyksen tuntemus. 
Improvisaatiosta puuttuu klassiseen musiikkiin
tyypillinen valmistautumisen elementti, mikä tuo
mukanaan omat haasteet . Improvisaatio on
parhaimmillaan täydellistä vapautta luomisen ja
esiintymisen välillä.
Nyt ei voi tietää yhtään, mitä on tulossa! Vain
esiintyjien ja kuulijoiden mielikuvitus on rajana!

Erik Melartinin (1875-1937) Ainon aaria op.
50exp
 Musiikin juuret ovat myöhäisromantiikassa, ja
Aino-ooppera (1912) sisältää wagneeriaanisen
johtoaihetekniikan ohella tyyliteltyjä kalevalaisia
sävelmiä. Teoksen libreton on kirjoittanut
kalevalan runojen 3-5 pohjalta Jalmari Finne, ja
Melartin itse nimitti oopperaa ”kalevalaiseksi
mysteerioksi”. Ainon aaria syntypuulleen koivulle
kuuluu teoksen herkimpiin hetkiin: Aino pohtii
tulevaisuuttaan Väinämöisen luvattuna
morsiamena ja vaistoaa tulevan traagisen
loppunsa. Koivuaaria maalaa kaikessa
kauneudessaan melankolisen sielunmaiseman
kesän korvalla, elämän juuri puhjettua
kukkaansa.

Heitor Villa-Lobos (1887-1959): Aria teoksesta
Bachianas Brasileiras nro. 5
Bachianas brasileiras on brasilialaisen Heitor
Villa-Lobosin vuosina 1930–1945 säveltämän
yhdeksän teoksen sarja, jossa hän pyrki
yhdistelemään vaikutteita brasilialaisesta
musiikista ja Bachista. Sarjan jokaisessa
teoksessa on erilainen kokoonpano.
Bachianas brasileiras nro 5 koostuu kahdesta
laulusta, joita säestää kahdeksan selloa, joka oli
Villa-Lobosin pääsoitin. Ensimmäinen laulu
sävellettiin vuonna 1938 ja toinen vuonna 1945.
Teos esitettiin ensimmäistä kertaa kokonaisena
vuonna 1947. Laulut ovat portugalinkielisiä
(teksti: Ruth V. Corréa) ja tarkoitettu laulettaviksi
sopraanolle. (lähde: Wikipedia.)
Konsertissa kuultava Nro 1 (Aria cantilena) on
säveltäjän oma sovitus kitaralle ja sopraanolle.

Joseph Haydn (1732-1809): Jousikvartetto op. 33 nr. 1, h-molli
Haydn sävelsi opus 33 -jousikvartetot vuonna 1781 kymmenen
vuoden "kvartettotauon" jälkeen ja sanoi näiden olevan "täysin uutta
ja erityistä tyyliä". 
Ensimmäinen osa "Allegro moderato" avaa kvarteton kysyvästi ja
etsii ratkaisua loppuun asti. Yllätyksiä täynnää olevaa toista osaa
"Scherzo. Allegro" seuraa kvarteton hidas osa "Andante", jonka
tanssillisen kepeä tunnelma antaa hengähdystauon ennen
päätösosan "Finale. Presto" dramaattista ja virtuoottista lopetusta.
Malion-kvartetti esiintyy tässä konsertissa ensimmäistä kertaa
Suomessa. Hetki on siis historiallinen. Lato edustaa rakennuksena
kansanomaista tyyliä ja myös Haydnin musiikissa on näitä piirteitä.
Voisi sanoa, että tietty talonpoikaistyyli on näkyvissä siis näissä
molemmissa. Juuri tämän takia Haydnin musiikki on omiaan tähän
ympäristöön.
Haydnin musiikin peruspiirteitä ovat usein: välittömyys ja kepeys.
Tämä kvartetto tuo tähän peruspiirteeseen kontrastia ja myös
suomalaisuudesta tuttua melankoliaa.



Su 14.7. klo 10:15 "AamuKlassinen
- nauti brunssista sävelten siivin!" 

Hotel Oscar

Kauppatori 4, 78250 Varkaus

F. Tarrega (1852-1909): Capricho Arabe

M. Giuliani (1781-1829): La Folia Variations Op. 45

J.K. Mertz (1806-1856): Elegie

R. Dyensin (1955-2016):Tango en Skai

 

J.S. Bach (1685-1750): Sooloviulusonaatti nro.2 in a-

molli, BWV 1003

Grave

Fuga

 

VÄLIAIKA

 

Adagio

Allegro

 

J.S. Bach (1685-1750):  Soolosellosarja nro 1  G-duuri:

Preludi

J-L. Duport (1749 – 1819): Etydi nro 1

 

E. Ysaÿe (1858-1931): Sooloviulusonaatti nro 3

”Ballade”, op. 27

 

 
Justiina Paasonen, viulu

Elias Nyman, viulu
Eemil Kautto, sello
Nelli Kiviaho, kitara

 
Brunssin hinta on 10 €



Eugène Ysaÿe (1858-1931):
Sooloviulusonaatti nro 3 ”Ballade”, op.
27 Belgialainen E. Ysaÿe, yksi historian
merkittävimmistä viulisteista, sävelsi kuusi
sooloviulusonaattiaan vuosina 1923-24,
jolloin hänen solistiuransa oli jo kääntynyt
laskuun. Ysaÿe omisti sonaatit aikansa
suurimmille nuoremman polven viulisteille,
joiden persoonallisuutta, alkuperää,
mieluisaa ohjelmistoa sekä yhteisiä
muistoja hän kussakin sonaatissa pyrki
kuvailemaan. Kolmas sonaatti,
lisänimeltään Ballade, on omistettu
romanialaiselle George Enesculle, jota on
kuvailtu ”ekstaattisen henkeväksi ja
nokkelaksi”.

Jean-Louis Duport (1749 – 1819) Etydi
nro 1 J. L. Duport oli ranskalaissyntyinen
sellisti, pedagogi ja säveltäjä. Hänen
aikanaan säveltäminen, vähintään omalle
instrumentille, oli hyvin tavallista. Duport on
parhaiten tunnettu hänen lukuisista
etydeistään. Etydit ovat pääasiassa
harjoitteita nuorille ja myös ammattilaisille.
Etydit ovat haastavien teknisten
vaatimusten takia yleensä mielletty vain
harjoittelun osaksi, mutta ovat usein
hyvinkin kauniita ja mielenkiintoisia teoksia,
kuten useat Duportin sävellyksistä. 
Duport on tuottanut laajasti teoksia ja
harjoitusvihkoja juuri sellonsoiton
opiskelijoille. Hänen työtään voidaan pitää
hyvin merkittävänä sellonsoiton
kehityksessä nykyhetken tasolle. Hän on
lisäksi säveltänyt myös kokonaisia
sellokonserttoja.
Vuonna 1812 kun Jean-Louis palasi
Pariisiin, sanotaan hänen tavanneen
Napoleonin. Napoleon halusi kokeilla
hänen arvokasta Stradivarius -selloaan,
mutta ojensi sen pikaisesti takaisin
omistajalleen huomatessaan tämän
pelkäävän sellonsa hajoamista. Napoleonin
kerrotaan tokaisseen: "Kuinka ihmeessä
tällaista oikein pidetään!" Tällainen
historiallinen tarina on kulkeutunut
nykypäiviin.

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
 Soolosellosarja nro 1  G-duuri: Preludi
J.S.Bachin soolosellosarjat ovat keskeinen osa
sellorepertuaaria. Ne on sävelletty todennäköisesti
1717 – 1723, jolloin säveltäjä työskenteli
Köthenissä kapellimestarina. Sarjoista on olemassa
useita käsikirjoituksen kopioita. Alkuperäistä
käsikirjoitusta ei ole kuitenkaan löytynyt, toisin kuin
useissa muissa mestariteoksissa. Tämä on
herättänyt kiivastakin väittelyä teosten alkuperästä.
Näitä sarjoja ei soitettu paljoakaan, ennenkuin
legendaarinen sellisti Pablo Casals toi ne
”päivänvaloon”. Sarjat koostuvat avausosuudesta
”Preludi” ja viidestä barokin ajan eri kulttuurien
tansseja jäljittelevistä osista. Näitä ovat Allemande
(Saksa), Courante (Italia tai Ranska), Sarabande
(Espanja), Bourree/ Menuetti /Gavotti (pääosin
Ranskasta) ja Gigue (alunperin luultavimmin
Englannista).Osat Bourree, Menuetti ja Gavotti
vaihtavat paikkaa sarjasta riippuen, mutta ovat
kuitenkin järjestyksessä aina toiseksi viimeisenä.
Tämä Preludi on yksi tunnetuimmista
selloteoksista, se on liitetty usein luontoteemaan ja
on myös yleismusiikillisesti hyvin tunnettu.
 

Johann Kaspar Mertz (1806-1856): Elegie
J. Mertz (Caspar Joseph, vakiintunut nimi:
Johann Kaspar on virheellinen) oli
unkarilainen romantiikan ajan kitaristi ja
säveltäjä, joka säveltäjänä seurasi Chopinin,
Mendelssohnin ja Schumannin jalanjälkiä.
Hän myös sovitti paljon mm. ooppera-aarioita
kitaralle. Mertz käytti 8-kielisen kitaran lisäksi
myös 10-kielistä kitaraa, jolle moni hänen
teoksensa onkin alun perin tarkoitettu, kuten
tämä Elegie. Se muistuttaa tyyliltään ja
rakenteeltaan bel canto –tyyppistä ooppera-
aariaa: alussa dramaattinen johdanto, joka
johtaa cantabile-melodiaan yksinkertaisella
säestyksellä. Kiihkeästi aaltoilevan välikkeen
jälkeen cantabile-melodia kertautuu
koristeltuna.

Roland Dyensin (1955-2016):Tango en Skai
Tango en Skai on Roland Dyensin (1955-2016)
vuonna 1985 säveltämä lyhyt ja tunnettu teos.
Kolmen minuutin pituudestaan huolimatta se
haastaa teknisesti soittajansa. Tämä kappale
on luotu tangon parodiaksi. Esiintyjä saa
leikitellä tangon peruspiirteillä ja luoda
huumoria.

Mauro Giuliani (1781-1829): La Folia
Variations Op. 45
La Folia Variations on teos klassismin ajalta,
jonka teema on yleisesti hyvin tuttu.
Teoksen teema ei ole alun perin Giulianin.
Giulianin versio La Foliasta on virtuoottinen
ja vaatii soittajaltaan hyvää teknistä taitoa.
Kappaleessa esiintyy ensimmäisenä teema,
jota seuraa kuusi variaatiota. Teos loppuu
huimaan musiikilliseen ilotulitukseen.

Francisco Tarrega (1852-1909): Capricho
Arabe ilmentää romantiikan ajan
tunteellisuutta ja koristeellisuutta. Noin kuusi
minuuttia kestävä teos sisältää paljon toistoa,
jonka myötä soittajan vastuu fraseerata teos
mielenkiintoiseksi on suuri. Kappaleen voi
mieltää eräänlaisena tarinana tai vaikka
muistelmana. Esiintyjä luo vahvasti oman
tarinansa kappaleeseen ja juuri tämä aspekti
tekee tästä teoksesta mielenkiintoisen. Teos
antaa esiintyjälle paljon vastuuta.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sooloviulusonaatti nro.2 in a-molli, BWV
1003 kuusi sooloviulusonaattia ja -partitaa
kuuluvat koko viulumusiikin perusteoksiin.
Hän sävelsi ne ollessaan töissä Anhalt-
Köthenin hovissa, joka sattui olemaan
reformoitu eikä velvollisuuksiin kuulunut näin
ollen kirkkomusiikki. Tällöin hän sävelsi paljon
instrumentaalimusiikkia. Sonaatit juontuvat
suoraan italialaisen barokin (kuten Corellin)
kirkkosonaateista (sonata da chiesa).
Ensimmäinen osa Grave on hidas ja
improvisatorinen, tunnelmaltaan erityisen
vakava ja mietiskelevä. Toinen osa Fuga on
muodon selkeydellään hyvin lähellä Bachin
omia Weimarin-ajan urkufuugia. Kolmas osa
Adagio on hidas, lyyrinen karaktäärikappale ja
viimeinen osa Allegro italialaisen mallin
mukaan nopea ikiliikkuja. Teokset sisältävät
monimutkaista numerologiaa, ja on
mahdollista, että toisen sonaatin aiheena on
pääsiäinen.
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J. Sibelius (1865-1957): Andante Festivo

 

F. Mendelssohn (1809-1847): Jousikvartetto nro. 6 f-molli op. 80

Allegro vivace assai

Allegro assai

Adagio

Finale: Allegro molto

 

VÄLIAIKA

 

A. Vivaldi (1678-1741): Gelido in ogni vena

 

T. Kuula (1883-1918): Purjein kuutamolla

 

Y. Kilpinen (1892-1959): Laululle & Kesäyö

 

J. Sibelius (1865-1957): Se'n har jag ej frågat mera 

& Men min fågel märks dock icke

 

L. Madetoja (1887-1947): Itkisit joskus illoin

 

E. Melartin (1875-1937): Mirjamin laulu II

 

O. Merikanto (1868-1924): Omenankukat & Pai, pai, paitaressu

 

P. Hietanen (1950-) & T. Wesslin (1941-2010): Nocturne

 

G. Puccini (1858-1924): O mio babbino caro

 

Laura Pyrrö, sopraano
 

Malion-jousikvartetti:
Hanna Ponkala, viulu

Jelena Galic, viulu
Ulla Knuuttila, alttoviulu

Bettina Kessler, sello
 

Varkauden KesäKlassisen
Jousiensemble



Felix Mendelssohn (1809-1847): Jousikvartetto nro. 6 f-molli
op. 80
Jousikvartetto op. 80 jäi Mendelssohnin viimeiseksi kokonaiseksi
teokseksi. Hän sävelsi sen vuonna 1847, vain muutama
kuukausi ennen kuolemaansa. Teos on omistettu hänen
rakkaalle sisarelleen Fannylle, joka menehtyi samana vuonna
aiemmin. Kvartetosta kuulee säveltäjän suuren surun ja tuskan.
Se kuuluu musiikissa niin melankolisina teemoina kuin
uhkaavina ja levottomina motiiveina. Mendelssohn on
säveltäjänä tunnettu kauniista melodialinjoistaan, joita kuullaan
tässäkin kvartetosta. Niitä kuitenkin varjostaa jatkuva ahdistus
rytmisten kuvioiden ja harmoniakulkujen muodossa. Teos sai
julkisen ensiesityksensä vasta vuosi kappaleen valmistumisen
jälkeen marraskuussa 1848. Arvostettu viulisti Joseph Joachim
oli mukana kantaesityksessä.
 
Teoksessa on neljä osaa: Allegro vivace assai, Allegro assai,
Adagio, Finale: Allegro molto 
 

J. Sibelius (1865-1957): Andante Festivo
Andante festivo jousille ja ad lib. timpanille on sovitus
samannimisestä jousikvartettiteoksesta. Teos valmistui 1938 ja
sen ensiesitys tapahtui Radio-orkesterin toimesta. 
Ensiesitystilaisuus oli merkittävä tapahtuma musiikin historiassa,
sillä esitys radioitiin suorana lähetyksenä New Yorkiin Sibeliuksen
itse toimiessa kapellimestarina. Tämä radiolähetys on ainoa
säilynyt äänite Sibeliuksen kapellimestaritaiteesta. Teoksen
alkuperäisversio jousikvartetille valmistui vuonna 1922
juhlakantaatiksi Säynätsalon vaneritehtaan 25-vuotisjuhliin.
Teoksen tilasi tuolloin Walter Parviainen. Andante festivo on hyvin
juhlallinen teos ja sisältää suomalaisuuteen liitettyjä musiikillisia
sävyjä.
 

Antonio Vivaldi (1678-1741): Gelido in ogni vena
Vivaldin säveltämistä useista kymmenistä oopperoista vain noin 
parinkymmenen partituurit ovat säilyneet nykypäivään asti, joko 
kokonaisina tai osittain. Ooppera Il Farnace vuodelta 1703 alkaa 
synkeissä tunnelmissa. Kuningas Farnace on kokenut suuren tappion ja 
käskee vaimoaan ensin surmaamaan heidän yhteisen poikansa ja sen
jälkeen itsensä, jotteivät he joutuisi sotavangeiksi. Monien
juonenkäänteiden jälkeen ooppera kuitenkin päättyy onnellisesti.
Farnace on housurooli, eli sen perinteisesti laulaa nainen. 
Aaria on hyvin tunnettu ja tyypillinen Vivaldin teos monessa mielessä.
 
 
Toivo Kuula (1883-1918): Purjein kuutamolla
"Purjein kuutamolla" on alunperin osa teosta: kaksi yksinlaulua pianon
tai orkesterin säestyksellä Op. 31a. Laulu on sävelletty Kalle Vuokosken
tekstiin vuonna 1917.
 
 
Yrjö Kilpinen (1892-1959): Laululle & Kesäyö
"Laululle" on osa V.E. Törmäsen runoihin sävellettyä 
Tunturilauluja-sarjaa. Teksti ylistää musiikin ja laulun voimaa sekä 
niiden laulajalleen tuottamaa iloa, ja näin luokin vahvan mielleyhtymän 
Franz Schubertin liediin "An die Musik." 
"Kesäyö" V.A. Koskenniemen tekstiin taas maalailee kaihoisampaa,
kansallisromanttista tunnelmaa. 
Säestyksessä kuultava teema voidaan tulkita kesäyössä vedenpintaa
pitkin kantautuvaksi haitarinsoitoksi.
 
 
Jean Sibelius (1865-1957): Se'n har jag ej frågat mera & Men min
fågel märks dock icke
Nämä kaksi J.L. Runebergin runoihin sävellettyä laulua kertovat
kaipauksesta, menetyksestä ja surusta ja ammentavat metaforansa
luonnosta. Se'n har jag ej frågat mera (Sitten en enää kysynyt) -laulussa
kertoja pohtii, miksi kevät lipuu ohi niin nopeasti eikä kesäkään viivy
kauaa; aivan kuten rakastetun lämpö muuttuu kylmyydeksi ja rakkaus
uskottomuudeksi. Men min fågel märks dock icke (Lintuani vain ei näy) -
laulussa taas ihastellaan, kuinka kevät herättää luonnon henkiin ja
kutsuu muuttolinnut takaisin Pohjolaan: yksi onneton tyttö vain istuu 
suruissaan ja turhaan odottaa omaa lintuaan.



 
 
Leevi Madetoja (1887-1947): Itkisit joskus illoin
Madetoja sävelsi tämän hyvin kansanlaulunomaisen laulun Larin-Kyöstin 
tekstiin. Teos kuuluu tunnettujen suomalaisten laulujen joukkoon.
 
Erkki Melartin (1875-1937): Mirjamin laulu II
Melartin sävelsi musiikin Eino Leinon kirjoittamaan näytelmään Meiram. 
Tarinassa leskeksi jäänyt kuningas iskee silmänsä vaatimattomista 
oloista lähtöisin olevaan Meiramiin, ja niinpä Meiram siskonsa Mirjamin 
kanssa muuttaa hallitsijaan jylhään linnaan asumaan. Kaipaus entiseen, 
yksinkertaiseen elämään kuitenkin elää vahvana Mirjamissa ja
tapahtumien edetessä hän laulaa kolme kaihoisaa laulua, joista
ohjelmassa on mukana toinen.
 
Oskar Merikanto (1868-1924): Omenankukat & Pai, pai, paitaressu
Oskar Merikanto oli aikansa rakastetuimpia säveltäjiä. Lisäksi hän toimi 
myös urkurina, pianistina, kapellimestarina ja musiikkikriitikkona sekä 
oli perustamassa Kotimaista oopperaa, josta myöhemmin kehittyi
Suomen Kansallisooppera. Merikanto sävelsi kaikkiaan 91 yksinlaulua ja
nämä kaksi laulua kuuluvat hänen esitetyimpään tuotantoonsa.
Kehtolaulun Pai, pai, paitaressu teki aikanaan kaikelle kansalle
tunnetuksi laulajatarlegenda Aino Ackté.
 
Perttu Hietanen (1950-) & Taisto Wesslin (1941-2010): Nocturne
Tämä koskettava Eino Leinon runo sävellettiin kahden säveltäjän
toimesta Vesa-Matti Loiri / Eino Leino levylle, joka julkaistiin vuonna
1978. 
Levy oli alun pitäen kaavailtu ainokaiseksi, mutta saavuttikin niin 
valtaisan suosion, että muusikot jatkoivat yhdessä Loirin kanssa 
Leino-teemaa vielä usean levyn verran.
 
Giacomo Puccini (1858-1924): O mio babbino caro
Laurettan iki-ihana aaria on varmasti yksi oopperakirjallisuuden 
kaikkein kuuluisimmista sopraanoaarioista. Lauretta haluaa mennä 
naimisiin rehdin mutta köyhänpuoleisen Rinuccion kanssa, mutta tämä ei 
miellytä Laurettan isää. Tässä aariassa, Oi isä kulta kallis, Lauretta 
anelee isältään lupaa lähteä ostamaan sormuksia rakkaansa kanssa.
Hän uhkaa jopa heittäytyä sillalta jokeen, mikäli isä ei helly ja anna 
siunaustaan avioliitolle. Ooppera Gianni Schicchi on osa Puccinin kolmen 
oopperan triptyykkiä, johon kuuluvat lisäksi oopperat Il Tabarro 
(Viitta) ja Suor Angelica (Sisar Angelica).
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KesäKlassinen kiittää kaikkia tukijoita!



Tervetuloa!
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Terassikahvila Tornissa voi ostaa
maukkaan, festivaalin nimikkotuotteen:
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