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"Vuonna 2021 KesäKlassisen ohjelmisto esittelee useita merkittäviä

kamarimusiikkiteoksia. Tilavalinnoissa korostuvat Varkauden keskustan

alue, Vanhan Varkauden historia ja sen omaleimaisuus." 

Kuva: Jussi-Matti Haavisto



Tervetuloa!
Ihmiset kaipaavat kulttuuria ja musiikkia, kulttuuri ja musiikki tarvitsevat
myös kuulijoita ja tekijöitä.

Kulunut vuosi oli hyvin hämmentävä ja monet tapahtumat peruuntuivat
vuonna 2020. Myös KesäKlassisella oli välivuosi.
Tänä vuonna on kuitenkin sitäkin suurempi ilo järjestää festivaali!

Vuosi 2021 on KesäKlassisen toiminnan viides vuosi ja sitä voisi pitää jo
jonkinlaisena pienenä virstanpylväänä. Toiminta alkoi vuonna 2017,
jolloin festivaali järjestettiin ensimmäistä kertaa. Nyt on vuorossa siis 4.
kerta viime vuoden jäätyä väliin. KesäKlassisessa on ollut alusta lähtien
mahtava työryhmä ja on ollut ilo tehdä tätä yhdessä.

Tämän vuoden ohjelmisto koostuu muutamasta hyvinkin tunnetusta
teoksesta ja lisäksi mukana on monipuolisesti muuta soolo- ja
kamarimusiikkia. Festivaalin konsertit keskittyvät tänä vuonna keskustan
alueelle ja erityisesti juuri Vanhan Varkauden alueelle. 
Haluamme näillä valinnoilla korostaa tätä historiallista aluetta ja tuoda
sitä esille yhdessä musiikin kanssa.

Viiden päivän aikana on yhteensä 9 konserttia ja lisäksi myös kaksi
kävelykonserttikierrosta. On mahdollista siis kuulla paljon musiikkia!

Musiikki ja kulttuuri ovat olennaisia tekijöitä ja pandemia-aika on
korostanut niiden merkitystä entisestään. KesäKlassinen haluaa omalta
osaltaan jakaa tätä musiikin lahjaa ja välittää hyvää mieltä ja hienoja
elämyksiä!

Tänä kesänä myös alueen nuorten muusikoiden rooli on entistäkin
korostuneempi, olen siitä hyvin iloinen! Musiikki on kaikenikäisiä
yhdistävä tekijä ja on korvaamatonta saada esiintymismahdollisuuksia
varhain.

Internet-sivuilta löydät lisää tietoa konserttipaikkojen historiasta:
www.varkauden-kesaklassinen.fi

Toivottavasti nautit festivaalista ja kenties löydät jopa jotain
 uutta klassisesta musiikista!

Terveisin, Markus Hallikainen

taiteellinen johtaja ja tapahtuman 

perustaja

Kuva:  Sakari Hallikainen



Artistit 2021

Naoko Ichihashi valmistui vuonna 1981 Tohon musiikkilukiosta Tokiossa ja pääsi samana vuonna Indianan yliopistoon
opiskelemaan pianonsoittoa György Sebökin johdolla. Vuonna 1986 hänet palkittiin parhaana säestäjänä Tsaikovski-kilpailussa
Moskovassa. 1987 Ichihashi valmistui Indianasta, siirtyi Suomeen ja sai tuntiopettajan paikan Sibelius- Akatemiassa. Samana
vuonna hänestä tuli Avanti! Orkesterin jäsen. Ensikonsertin hän soitti Helsingissä vuonna 1990. 
Vuosina 1991-1992 Ichihashi opiskeli Pariisissa Ecole Normal koulussa, jossa hän suoritti "licence de concert - diplomin. Vuonna
1993 hän sai toisen palkinnon Oulun kamarimusiikkikilpailussa.
Ichihashi on toiminut lehtorina Sibelius-Akatemiassa vuodesta 2014 eteenpäin. Hän on arvostettu ja aktiivinen muusikko, joka
esiintyy jatkuvasti kamarimusiikkitapahtumissa ja toimii Jean Sibelius - viulukilpailun ja Paulon sellokilpailun pianistina.

Markus Hallikainen (s. 1987) on monipuolinen sellisti, joka on esiintynyt solistina, resitaalein ja kamarimuusikkona useissa
Euroopan maissa, USA:ssa ja Venäjällä. Hän on myös aktiivinen pedagogi ja Varkauden KesäKlassinen -festivaalin perustaja ja
taiteellinen johtaja.
Vuodesta 2002 hän opiskeli Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa Heikki Rautasalon ja Hannu Kiiskin oppilaana. Vuodesta 2007
hänet valittiin Sibelius-Akatemian solistilinjalle ja Markus suoritti vuonna 2013 kandidaatin tutkinnon Arto Noraksen johdolla ja
jatkoi maisterintutkintoa Martti Rousin oppilaana. Vuodesta 2015 hän opiskeli Zurichin Musiikkikorkeakoulun (Zürcher Hochschule
der Künste) arvostetulla Solistidiplomi-linjalla Raphael Wallfischin oppilaana ja valmistui Sveitsistä kesällä 2017. Vuonna 2020
Markus suoritti diplomin ja valmistui Sibelius-Akatemiasta saaden myös pedagogisen pätevyyden.
Markus on osallistunut mestarikursseille opettajinaan Tsyuoshi Tsutsumi, Ivan Monighetti, Frans Helmerson, David Geringas,
Robert Cohen, Michel Strauss, Marko Ylönen, Antonio Meneses, Niklas Schmidt.
Markus on esiintynyt solistina Turun kaupunginorkesterin, Kuopion kaupunginorkesterin, Karlovy Varyn Sinfoniaorkesterin
(Tsekki) kanssa ja lukuisien pienempien orkesterien/kamariorkesterien solistina. Markus on esiintynyt mm. Santa Fen
kamarimusiikkifestivaalilla (USA), White Nights -festivaalilla (Mariinsky-teatteri, Venäjä), Amsterdam CelloBienalessa (Hollanti),
Apeldoornin kamarimusiikkitapahtumassa (Hollanti), Encounter of Music and Academy of Santander (Espanja), International
Mendelssohn-festivaalilla (Saksa), Musiikin aika-festivaalilla, Naantalin musiikijuhlilla, Sysmän suvisoitossa, Mikkelin
musiikkijuhlilla, KesäVirratSoi - festivaalilla, Musica Nova -festivaalilla, Kamarikesä-festivaalilla, Kodaly-viikoilla ja Sibafest -
tapahtumassa.
Markus oli vuoden 2014 Turun sellokilpailun finalisti ja sai 2. palkinnon vuonna 2015 ZHDK- nykymusiikkikilpailussa, Sveitsissä.
Markukselle myönnettiin vuodelle 2016/2017 Sveitsin valtion taideapuraha (Swiss Government Excellence Scholarship for fine arts).
Markusta ovat tukeneet myös Suomessa Alfred Kordelinin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
Tunnustuspalkintoja tai muuta tukea hänelle ovat antaneet mm. Rotaryt Ry, Pro Musica -säätiö, Metsähallitus, Espoon
Musiikkiopisto, Sibelius-Akatemia, Zurichin Musiikkikorkeakoulu, For Young Musicians-säätiö Sveitsissä.
Tällä hetkellä hän työskentelee Keski-Helsingin musiikkiopistossa. 
Markus soittaa J. Derazeyn vuonna 1875 rakentamalla instrumentilla.

www.markushallikainen.com

http://www.markushallikainen.com/


Laulaja Eeva Saarenpää (os. Kähärä) on opiskellut klassista laulua Kuopion konservatoriossa (Muusikko 2. aste, 2008), Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa (Muusikko AMK, 2012) sekä Hochschule Luzernissa Sveitsissä (Master of Arts in Music Performance, 2016).
Vuonna 2018 Eeva valmistui laulunopettajaksi niin ikään Hochschule Luzernista.
Eeva on esiintynyt lukuisissa musikaaleissa, opereteissa ja oopperoissa. Sveitsissä hän työskenteli Luzernin teatterin
oopperakuorossa sijaisena sekä teatterin solistiharjoittelijana v. 2014 - 2018.
Vuonna 2019 Eeva palasi juurilleen Etelä-Savoon ja opettaa laulua yksityisesti laulustudiossaan Kangasniemellä sekä
etäopetuksena.
Vuodesta 2017 saakka suuren suosion saavuttanut laulukomedia "Tauno ja Ansa", jossa Eeva nähdään Ansa Ikosena, vastaparinaan
Tauno Palona esiintyy tangokuningas Tommi Soidinmäki, jatkaa korona-välivuoden jälkeen kiertuetta eripuolilla Suomea. Eevan
tämän hetken rakkaimpiin projekteihin kuuluu "Muina Naisina Duo": kaksi sydänystävystä Eeva Saarenpää ja Tuuli Korpisalo
laulavat kaksiäänisesti säestäen itseään pianolla ja mandoliinilla, luoden poppia ja iskelmää klassisella twistillä.
 www.eevasaarenpaa.com 

Kristiina Salmi on tamperelainen freelance-oboisti ja algoritmi-intoilija. Kristiina valmistui maisteriksi Jean-Louis Capezzalin
oboeluokalta Lausannen musiikkikorkeakoulusta kesällä 2016. Hän on myös opiskellut Jorma Valjakan, Anni Haapaniemen,
Vincent Gay-Balmazin ja Jérôme Guichardin luokilla, joista viimeksi mainitun oppilaana hän oli vaihtovuonnaan Lyonissa,
Ranskassa.

Kristiina on kokenut orkesterimuusikko, joka on työskennellyt pitkiä pätkiä mm. Suomen Kansallisoopperan orkesterissa, Lahti
Sinfoniassa ja Joensuun kaupunginorkesterissa, jossa hän toimi jonkin aikaa oboen varaäänenjohtajana. Kristiina on myös
kiinnostunut tekoälystä ja tietotekniikasta ja syksystä 2019 lähtien hän on opiskellut koodausta Hive Helsinki -koulussa.

Annemarie Åström (s. 1977) on monipuolinen viulisti, joka toimii aktiivisesti kamari- ja orkesterimuusikkona, solistina, sekä
opettajana. Annemarie on opiskellut viulunsoittoa Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa vuosina 1992-1997. Sen jälkeen
hänen opiskelunsa ovat jatkuneet ulkomailla: Göteborgissa, Kööpenhaminassa ja Kölnissä. Hänen opettajinaan ovat toimineet
viulisti-kapellimestari John Storgårds, prof. Tuomas Haapanen, prof. Milan Vitek, prof. Mihaela Martin sekä prof. Kaija
Saarikettu. Annemariella on loppututkinnot sekä Göteborgin Musiikkikorkeakoulusta (myös solistidiplomi) että Tanskan
Kuninkaallisesta Konservatoriosta. 
Keväällä 2016 Annemarie valmistui musiikin tohtoriksi Sibelius-Akatemiasta. Annemarien jatkotutkinto konserttisarja käsitteli
pohjoismaista viulumusiikkia 1826-2014 ja kirjallisessa työssään hän tarkasteli viulunsoiton alkeisopetusta ja niiden
soveltuvuutta eri temperamentteihin. Vuosina 2002-2006 Annemariella oli virka Helsingborgin Sinfoniaorkesterissa 2. viulun
äänenjohtajana. Hän on myös toiminut ensimmäisenä konserttimestarina mm. Orkester Nordenissa vuosina 2002 & 2003
johtajinaan Susanna Mälkki, Esa-Pekka Salonen sekä Okko Kamu ja Kokkola Oopperan orkesterissa Sakari Oramon johdolla
vuosina 2008- 2009. Lisäksi Annemarie on tehnyt äänenjohtajan ja konserttimestarin sijaisuuksia Göteborgin Sinfonikoissa,
Vaasan kaupunginorkesterissa sekä Radion Sinfoniaorkesterissa. Annemarie toimii Wegelius Kamarijousien taiteellisena
johtajana ja on Suomalaisen kamariorkesterin jäsen.
 Annemarie on esiintynyt monilla kamarimusiikkifestivaaleilla mm. Kammarmusikfestivalen i Stenungsund Ruotsissa, Katrina-
kamarimusiikki festivaalilla Ahvenanmaalla, sekä Suomessa; Musiikkia! Ruovesi, Sibafest, Sibelius & Korpo Music Festival ja
Riihimäen Kesäkonsertit. Kesällä 2007 Annemarie oli yksi Kuhmon musiikkifestivaalin nuorista taiteilijoista. Annemarie soittaa
vakituisesti yhdessä pianistien Sonja Fräkin ja Emil Holmströmin kanssa, RSO:n Ackord-kvartetissa sekä KAAÅS-triossa pianisti
Tiina Karakorven ja sellisti Ulla Lampelan kanssa. Lisäksi hän on aktiivinen oman kotikuntansa Kirkkonummen musiikkielämän
vilkastuttajana ja on KICK-ensemblen perustajajäsen. 
Annemarien kaikki kolme levyä (Alban Nordic Violin Music 2011, NCA:n Brahms levy 2012 sekä Alban Finnish Violin Music 2017)
ovat herättäneet huomiota ja saaneet ylistäviä arvioita. 
www.annemarieastrom.fi

http://www.eevasaarenpaa.com/
http://www.annemarieastrom.fi/


Ida Tunkkari on kokkolalaislähtöinen viulisti. Tällä hetkellä Ida toimii Mikkelin Kaupunginorkesterin toisena
konserttimestarina. Ida aloitti viulunsoiton Keski-Pohjanmaan konservatoriossa Kokkolassa. Musiikin kandidaatin tutkinnon
hän suoritti kamarimusiikkipainotteisessa Edsbergin musiikki-instituutissa Tukholmassa Per Enokssonin ja Mats Zetterqvistin
johdolla. Musiikin maisteriksi Ida valmistui Sibelius Akatemiasta joulukuussa 2019, jossa hän opiskeli Merit Palaksen luokalla.
Ida on soittanut mm. Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterissa ja osallistunut Spira Mirabilis -orkesterin produktioihin Italiassa.
Kevääksi 2019 Ida valittiin Helsingin Kaupunginorkesterin kisällikoulutukseen. Solistina Ida on esiintynyt Keski-Pohjanmaan
Kamariorkesterin, Mikkelin Kaupunginorkesterin, Edsbergin kamariorkesterin ja Sibelius-Akatemian kapellimestariluokan
orkesterin kanssa.

Johanna Koponen (s.1993) on tamperelainen viulisti ja viulunsoitonopettaja. Hän valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-
Akatemiasta vuonna 2020 Tero Latvalan luokalta. Vuoden 2014-2015 Johanna vietti Wienin valtiollisessa yliopistossa vaihto-
oppilaana Ulrike Danhoverin luokalla. Pääaineen lisäksi Johannan opintoihin kuului aktiivinen orkesteri- ja
kamarimusiikkitoiminta sekä laajat pedagogiset opinnot. Hänen aiempia opettajiaan ovat olleet Sibelius-Akatemiassa Merit
Palas, Tampereen Konservatoriossa Nikolai Fadeev sekä Tampereen Suzukikoulussa Tuuli Talvitie.
Tällä hetkellä Johannaa puhuttelee vahvasti orkesterimuusikkona toimiminen. Hän on työskennellyt vakituisesti Lappeenrannan
kaupunginorkesterissa vuosina 2018-2020, kunnes palasi kotiseudulleen Tampereelle, jossa hän on toiminut sijaisena Tampere
Filharmoniassa vuoden 2020-2021. Muusikkona toimimisen rinnalla viulunsoiton opettaminen on Johannalle suuri inspiraation
lähde, ja hän on opettanut mm. Tampereen Suzukikoululla sekä Itä-Helsingin musiikkiopistossa. 
Johannaa ovat tukeneet Suomen kulttuurirahasto, Paulon säätiö, Pro Musica-säätiö sekä Sibelius-Akatemian tukisäätiö.
Vapaa-aikanaan Johanna viettää paljon aikaa perheen ja ystävien kesken, harrastaa rally-tokoa koiransa kanssa ja on aktiivinen
urheilija. Hän liikkuu mielellään luonnossa ja nauttii erityisesti vaelluksista Lapin tuntureilla.

Elias Nyman on opiskellut huippuviulisti Ilja Gringoltsin luokalla Zürichin taidekorkeakoulussa, jossa hän on menestyksekkäästi
suorittanut musiikin maisterin tutkinnon lisäksi solistin erikoisopinnot. Hän on myös valmistunut Sibelius-Akatemiasta, jossa
hänen opettajinaan toimivat Antti Tikkanen ja Merit Palas, sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, jossa opettajana toimi
Anatoli Melnikov. 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. Viime syksynä Nyman toimi Lapin kamariorkesterin 1. konserttimestarina, ja hän on
esiintynyt solistina mm. Lounais-Saksan filharmonian, Hradec Královén filharmonian (Tshekki) sekä monien pienempien
orkesterien kanssa Suomessa. Nyman on konsertoinut mm. Raphael Wallfischin, Jonathan Stockhammerin, Marc Kissóczyn, Erkki
Korhosen, Kari Kriikun, Helena Juntusen, Sasha Boldachevin, Jaakko Kortekankaan ja Ari Angervon kanssa. Hänet on nähty
festivaaleilla kuten mm. Espoon Urkuyö & Aaria sekä Zürichin Focus Contemporary - Zürich West -festivaalilla.

Nymania ovat tukeneet mm. Martin Wegeliuksen muisto -säätiö, 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.
www.eliasnyman.com

http://www.eliasnyman.com/


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 työskentelee Tampere Filharmoniassa selloryhmän äänenjohtajana. Hänen opettajinaan ovat toimineet
Marko Ylönen, Roi Ruottinen ja Timo Törmä. Lukuvuoden2016-2017 Kalle-Pekka vietti vaihdossa Lontoon Royal Academy of
Music -koulussa professori Robert Cohenin luokalla ja hän valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta kesällä 2020.
Mestarikursseilla opettajina ovat olleet mm. Frans Helmerson, Arto Noras, Ivan Monighetti, Colin Carr, Enrico Dindo ja Lluis
Claret.
Kalle-Pekka on esiintynyt solistina Turun Filharmonisen Orkesterin, Kuopion kaupunginorkesterin, Lappeenrannan
kaupunginorkesterin, Sibelius-Akatemian Sinfoniaorkesterin sekä Tahdistin -orkesterin kanssa. Muita esiintymisiä on ollut
mm. Kauniaisten ja Naantalin Musiikkijuhlilla, Varkauden Kesäklassinen-festivaalilla sekä Lake District Summer Music -
festivaalilla Englannissa. Kevään 2018 Turun SellokilpailussaKalle-Pekka saavutti 2. palkinnon sekä erikoispalkinnon.
Kalle-Pekan instrumentit ovat H.C Silvestre -sello (1872) sekä Pierre Simon -jousi (1855) .

Alttoviulisti Helinä Nissin musiikillinen matka alkoi hänen kotiseudullaan Muhoksella, paikallisen musiikkikoulun piano- ja
viulutunneilla. Viulu vaihtui pian alttoviuluun, ja opinnot etenivät Oulun Konservatorion kautta Helsinkiin, Sibelius-
Akatemiaan, ja myöhemmin matka jatkui Sveitsiin, missä Helinä valmisti maisterintutkinnon keväällä 2016. Tärkeitä opettajia
matkan varrella ovat olleet mm. Johanna Leponiemi, Helge Valtonen, Diemut Poppen ja Corinne Contardo. Lisäoppia Helinä on
saanut mestarikursseilta mm. Yuval Gotlibovichin, Anna Kreetta Gribajcevicin, Rainer Moogin ja Teemu Kupiaisen
ohjauksessa.Helinä on soittanut Turun filharmonisen orkesterin alttoviuluryhmässä syksystä 2016 lähtien. Orkesterityön ohella
Helinä esiintyy aktiivisesti eri kamarimusiikkikokoonpanojen kanssa Turussa ja myös muualla Suomessa.

Katariina Almgren valmistui musiikin maisteriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemialta vuonna 2020. Kotkalaissyntyinen viulisti
aloitti opintonsa Kotkan seudun musiikkiopistossa Eija Vilkin johdolla ja jatkoi opintojaan Seppo Tukiaisen ohjauksessa
Sibelius-Akatemialla. Katariina on täydentänyt opintojaan lukuisilla mestarikursseilla. Solistitehtävien lisäksi hän nauttii
kamarimusiikin soittamisesta, orkesterityöstä sekä opettamisesta. Hän on toiminut vakituisena opettajana Kotkan Nuorten
Jousten jousileirillä vuodesta 2011 ja on viime vuosina soittanut useissa Suomen orkestereissa. Esiintymiskokemusta on kertynyt
kotimaassa ja ulkomailla musiikkifestivaaleilta, kuten Turun musiikkijuhlat, Musica Nova, SibaFest, Janáček International Music
Festival, Summit Music Festival, Heinäveden musiikkipäivät ja Loviisan Sibeliuspäivät. Katariina on myös tehnyt lukuisia
konsertteja eri artistien kanssa yli genrerajojen. Opintojen varrella tärkeitä vaikuttajia ovat olleet Gabrielle Lester, Timo
Koskinen, Teemu Kupiainen, Keijo Aho ja Johannes Meissl. Suomen Kulttuurirahasto on ystävällisesti tukenut Katariinaa hänen
opinnoissaan.



Alisa Methuen on Varkaudesta kotoisin oleva pianisti ja pianopedagogi. Klassisessa pianomusiikissa Alisaa kiehtoo aika ja sen
muovaaminen, liike ja gestiikka. Pianismin lisäksi Alisa on innostunut elektronimusiikista, sen säveltämisestä, ja
poikkitaiteellisesta työskentelystä ja onkin tehnyt yhteistyötä mm. kuvataiteilijoiden ja tanssijoiden kanssa.
Alisa aloitti pianonsoiton Keski-Savon musiikkiopistossa opettajanaan Leelo Kippa, jonka jälkeen hän siirtyi Kuopion
konservatorioon Ella Untamalan oppilaaksi. Opinnot jatkuivat Sibelius-Akatemiassa Margit Rahkosen ja myöhemmin Niklas
Pokin johdolla. Skotlannin vuosina Alisaa opetti professori Aaron Shorr, myös lied- ja kamaripianistina tunnettu Graeme
McNaught sekä kapellimestari-pianisti Norman Beedie. Sibelius-Akatemian maisteriohjelmassa Alisa opiskeli Teppo Koiviston
ohjauksessa. Alisa on täydentänyt opintojaan mestarikursseilla mm. Paavali Jumppasen, David Dolanin ja Petras Geniusas'n
johdolla. Alisa valmistui musiikin maisteriksi Royal Conservatoire of Scotland'sta kesällä 2018 ja Taideyliopiston Sibelius-
Akatemiasta joulukuussa

Sanni Tirronen on huilisti ja huilunsoiton opettaja Kuopiosta, joka on valmistunut Joensuun konservatoriolta sekä Savonia-
ammattikorkeakoulusta. Opinnoissaan Tirronen soitti muun muassa Kamus-kvartetin kanssa sekä Kuopion kaupunginorkesterin
riveissä. Yhteissoitto on ollut hänelle aina tärkeää keikkailun jännittävyyden sekä uusien teoksien oppimisen tuoman innon
vuoksi. Tällä hetkellä Tirronen opettaa sijaisena huilunsoittoa Soisalo-opistossa Varkaudessa sekä Pieksämäellä.

Helmi Järvenpää on 18-vuotias klarinetisti Varkaudesta. Hän on soittanut klarinettia vuodesta 2011 Soisalo-opistossa. Opettajana
hänellä toimii Aki Saira. Helmillä on kamarimusiikkikokemusta Soisalo-opistosta ja hän soittaa myös Varkauden soittokunnassa. 
Hän on osallistunut useita kertoja Hankihönkäys -puhallinmusiikkileirille ja myös Partaharjun puhallinmusiikkikursille, jossa
opettajana on toiminut mm. Anni Ollila-Nordström sekä Elina Pyykkönen.
Helmi esiintyy Varkauden KesäKlassinen 2021 - festivaalilla ensimmäistä kertaa ja soittaa mukana 10.7. C. Saint-Saënsin Eläinten
karnevaali -teoksessa.

Ville Koponen (s. 1988) on kuopiolaislähtöinen musiikin monitoimimies, pedagogi ja musiikin maisteri. Ville on valmistunut
Kuopion ja Joensuun konservatorioista, Metropolia-Ammattikorkeakoulusta ja Sibelius-Akatemiasta. Tällä hetkellä hän
työskentelee käyrätorven ja kontrabassonsoiton opettajana sekä puhallinorkesterien johtajana Pohjois-Kymen ja Lauttasaaren
musiikkiopistoissa. Opetustyönsä ohella hän keikkailee freelancerina, säveltää ja sovittaa musiikkia ja on kapellimestaroinut
vuodesta 2014 lähtien jo perinteeksi muodostuneen Villeimmät joululaulut -konserttinsa. Kesäisin Ville häärii Leppävirralla
Harjulan musiikkileirillä opettajana ja leirinjohtajana. Kontrabassonsoittoa Ville on opiskellut mm. Kari Räsäsen, Pia Pirtinahon,
Lassi Hiltusen ja Juho Martikaisen valvovan silmän alla.



Venla Kosunen on 18-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 D-
tutkinnon viulunsoitossa alkuvuodesta 2020 itse järjestetyn konsertin muodossa. Hän soittaa jousikvartetissa ja triossa, joissa hänen
soittimensa on alttoviulu. Alttoviuluun Venla tarttui syksyllä 2018.
Venla on osallistunut monenlaisiin orkesteriprojekteihin, kuten Savon soitannollisen seuran sinfoniakonsertteihin. Hän on päässyt
myös Yvonne Fryen oppiin tämän mestarikurssilla Kuopiossa. Venla soittaa klassisen musiikin ulkopuolella innokkaasti erilaisissa
kokoonpanoissa, ja on keikkaillut aktiivisesti kitaristiystävänsä kanssa. Venla haaveilee opinnoista musiikin parissa.
Hän oli vuonna 2019 Varkauden KesäKlassisen "Nuori Muusikko".

 Paulus Rannankari on 18-vuotias lyömäsoittaja Kuopiosta. Hän valmistui tänä keväänä ylioppilaaksi Kuopion Taidelukio
Lumitista.
Paulus opiskelee lyömäsoitinten soittamista Kuopion Konservatoriossa Sho Kubotan johdolla. Hänellä on orkesterikokemusta
mm. Haapaniemen nuorisopuhallinorkestereista, joissa hän soitti yhdeksän vuoden ajan. Tuona aikana hän esiintyi myös
ulkomailla, Unkarissa, Sveitsissä sekä viimeisimpänä Kanadassa kesällä 2019. Paulus oli mukana orkestereissa niiden voittaessa
kahdesti puhallinorkestereiden Suomen mestaruuden C-sarjassa vuosina 2014 ja 2017.
Paulus on ollut lisäksi mukana useissa projektiluontoisissa muusikon tehtävissä mm. AMK-sinfonian että Savon Soitannollisen
Seuran kanssa. Kokemusta on kertynyt myös Kuopion Kaupunginorkesterin periodeilla. Hän on soittanut Sinfoniaorkesteri
Vivossa vuodesta 2018 lähtien.

Aini Jankko on 19-vuotias joroislainen viulisti. Hän aloitti viulunsoiton opiskelun vuonna 2008 Varkauden Soisalo-Opistossa.
Häntä ovat opettaneet musiikkiopistossa Marjo Suhonen ja Piia Tuohino. Aini suoritti viulunsoiton D-tutkinnon vuoden 2020
keväällä. Hän on soittanut myös pianoa sivuaineena muutaman vuoden ajan Leelo Kipan johdolla. Yhteismusisointi on ollut
Ainin mielestä aina mielekästä ja merkityksellistä, koska musiikki soi niin kauniisti, kun soittajien taidot yhdistyvät. Tänä vuonna
hän on soittanut viulua pianokvartetissa ja jousitriossa. Hän on soittanut myös jousikvartetissa ja erilaisissa orkestereissa, kuten
Savon soitannollisen seuran sinfoniaorkesterissa, musiikkileireillä ja musiikkiopiston orkestereissa. Aini on osallistunut myös
Janne Malmivaaran ja Yvonne Fryen mestarikursseille Kuopiossa. Hän oli Varkauden KesäKlassisen "Nuori Muusikko" vuonna
2019.

Justiina Paasonen on 20-vuotias viulisti Varkaudesta. Viuluun hän tarttui ensimmäisen kerran jo 6-vuotiaana. Hän on opiskellut
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolla vuodesta 2020 lähtien, opettajanaan Yvonne Frye. Aiemmin
hänen opettajanaan Varkauden Soisalo-opistossa toimi 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.  
Hän oli vuonna 2019 Varkauden KesäKlassisen "Nuori Muusikko". 



Eerika Nissilä on 19-vuotias pianisti, joka on kotoisin Varkaudessa, mutta asuu tällä hetkellä Oulussa ja käy Madetojan
musikkilukion toista vuotta. Eerika on aloittanut pianonsoiton 6-vuotiaana ja pianonsoitto on vuosien varrella tullut yhä
tärkeämmäksi harrastukseksi. Eerikalla on ollut monia opettajia vuosien aikana: Juhani Aro, Leelo Kippa, Ella Untamala, Hannu
Hirvelä, sekä vuoden Kanadassa ollessaan Sandy Stevenson. Näistä pisimpään häntä on opettanut Leelo Kippa.
Eerikalla on kahvila, Musiikkikahvila Kukkakeidas Varkaudessa, jossa hän pääsee toteuttamaan intohimojaan yrittäjyyttä ja
pianonsoittoa.
Eerika on osallistunut Mikkelin pianokatselmuksiin ja esiintynyt paljon erilaisissa konserteissa ja tapahtumissa. Koronan takia
suunnitellut aikataulut ovat venyneet, joten Eerika tekee D-tutkinnon vuoden päästä keväällä.

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.   

Varkauden KesäKlassisen 2021 "Nuori muusikko"

Lisätietoja: www.varkauden-kesaklassinen.fi



Festivaalin ohjelma

To 8.7.   klo 10 ”AamuKlassinen - trion viemää” / Luttilan kappeli 

               klo 14 Kävelykonserttikierros Varkauden Museot kanssa
               Lisätietoja: www.varkauden-kesaklassinen.fi

               klo 18 "Fantasiaa" / Ravintola Kaks Ruusua
               klo 17:15 Professori Eero Tarasti: konsertin esittely ja puhe

 Pe 9.7.  klo 21 ”YöKlassinen” / Tehtaan koulu

 La 10.7. klo 13  Elias Nymanin sooloviuluresitaali /
               Taipaleen kanavamuseo
               
                klo 14 Sopraano Eeva Saarenpää ja pianisti Alisa Methuen /        
                Musiikkikahvila Kukkakeidas

                klo 18 "Nuorten voimaa" / Soisalo-opisto

 Su 11.7. klo 11 ”Aamun rauhaa” / Rauhalan kartano               
                Lippuvaraus vain ennakkoon 20,00 €
                Lisätietoja: www.varkauden-kesaklassinen.fi

                klo 15:30 Kävelykonserttikierros - yhteistyössä Varkauden   
                 museot, Vanha Varkaus - Uusi suunta- hanke, Wartalo Kodit Oy
                Lisätietoja: www.varkauden-kesaklassinen.fi

                klo 18 Päätöskonsertti / Varkauden pääkirkko

Viihtyisää konserttiviikkoa!

Ke 7.7.  klo 18 Avajaiskonsertti  ”Slaavilainen ilta”  
              Warkaus-sali
              Liput 25,00 € 



L. Janáček: Pohádka (Satu)

 

D. Šostakovitš: Piano trio nro 1 c-molli, op. 8

 

F. Chopin: Nocturne F-duuri,op. 15 nro 1

                     "Minuuttivalssi" op. 64 nro. 1

                                 "Vallankumousetydi" op. 10 nro 12

 

---väliaika-----

 

P. Tšaikovski: Jousisekstetto d-molli, op. 70 "Muistoja Firenzestä"

Allegro con spirito

Adagio cantabile e con moto

Allegretto moderato

Allegro con brio e vivace

 

Kahvio palvelee väliajalla

Ke 7.7. klo 18 Avajaiskonsertti 
"Slaavilainen ilta"

Warkaus-sali

Kauppatori 6, Varkaus 

Muusikot:
Naoko Ichihashi, piano

, Annemarie Åström, viulu 
Johanna Koponen, viulu 

Helinä Nissi, alttoviulu
Jussi-Matti Haavisto, alttoviulu

Markus Hallikainen, sello 
Kalle-Pekka Koponen, sello



Leoš Janáček (1854-1928) Pohádka (Satu) sellolle ja
pianolle (1900-1915)
Teos pohjautuu Vasily Andreyevich Zhukovskyn (1783-1852)
kirjoittamaan runoon nimeltään ”Tarina tsaari Berendyeystä”.
Säveltäjän kiinnostus venäläistä kulttuuria ja kieltä kohtaan on
ollut tunnettua. 
Janacekin mielenkiintoinen tapa säveltää vie kuulijan erityiseen
ja hyvin omanlaiseenkin maailmaan. Kappaleessa kuuluu
slaavilaiselle sävelkielelle tuttuja kaihoisia melodioita ja
sonoriteettia. Vastapainona on rytmikästä pianon ja sellon
välistä, hyvin kompleksistakin kamarimusiikillista notaatiota ja
kansanmusiikillisia välähdyksiä.
Kappale koostuu kolmesta osasta ja jokainen osa edustaa
tarinan eri vaiheita. Tarinan mukaan tsaaria ja hänen
puolisoaan ei oltu siunattu jälkikasvulla, mikä tuotti suurta
surua. Ensimmäinen osa edustaa surua ja perheen kaipuuta.
Toinen osa edustaa epäilyjä ja toivoa. Tsaari lähti kiertämään
valtakuntaansa, tilanteestaan hämillään hän pyrki keskittymään
toimeensa. Kolmas osa kuvaaa tarinan vaihetta, jolloin tsaari
palaa kotiinsa. Hänen poisolleessaan vaimo oli synnyttänyt
hänelle lapsen. Hän kokee lapsen elämän suurimmaksi
aarteeksi.
Tämä syväluotaava teos käy läpi laajan tunneskaalan ja se on
taitavasti sävelletty. Teos hyödyntää sellon ja pianon
ilmaisuvoimaa.

Frédérik Chopin (1810-1849) Nokturno F-duuri op. 15 nro 1
Chopinin Nokturno F-duurissa julkaistiin vuonna 1833 kahden muun opus
15:n nokturnon kanssa. Sana nokturno tulee ranskan yöllistä tarkoittavasta
sanasta. Nokturnojen isänä pidetään irlantilaista säveltäjää John Fieldiä,
vaikka nykyään Chopin lienee tunnetumpi 21:n nokturnon kokoelmallaan.
Alun valoisa A-osa taittuu myrskyisään väliosaan, jonka jälkeen seesteinen
teema palaa jälleen kuin auringonpaiste rajuilman jälkeen. 

Valssi Des-duuri op. 64 nro 1 ”Minuuttivalssi”
Kerrotaan, että tämä viehkeä valssi on saanut alkunsa Chopinin seuratessa
George Sandin koiran leikkejä. Kappaleen lisänimi olikin alun perin Valse du
petit chien eli Pienen koiran valssi. Marquis jahtasi häntäänsä ja juoksenteli
iloisena ympäri taloa pieni kello kaulassaan Chopinin säveltäessä. Kellon
kilinästä muistuttaa valssin väliosan As -sävelten korkeat helähdykset.
Vaikka teos tunnetaankin nykyisin nimellä Minuuttivalssi, ei Chopinin
tarkoitus liene ollut tehdä soitosta sekuntikellolla ajastettua suoritusta. Pitkät
trillit, rubato ja eloisa melodia kuuluvat tämän valssin tuntomerkkeihin ja
kappaleen esityspituus on tavallisesti noin puolestatoista kahteen minuuttia. 

Vallankumousetydi op. 10 nro 12
Chopinin opus 10 etydit julkaistiin 1833 säveltäjän ollessa vasta 23-vuotias
nuorukainen. Vallankumousetydin synty ajoittuu Puolan epäonnistuneeseen
kapinaan Venäjän keisarikuntaa vastaan vuosina 1830-1831. Isänmaalliselle
Chopinille tuotti tuskaa olla osallistumatta kansansa taisteluihin huonon
terveytensä vuoksi ja ajanjakson aikana syntyikin useita synkkiä ja kiihkeitä
teoksia. Kappale alkaa kuin aseen laukauksella, jonka jälkeen myrskyisät
vasemman käden kulut säestävät oikean käden intohimoista melodiaa.
Taistelu vaikuttaa tyyntyvän, mutta nouseekin vielä viimeisen kerran ja
loppuu yhtä nopeasti kuin alkoikin.

Dmitri Shostakovich (1906-1975) Pianotrio nro 1 op. 8
Shostakovich sävelsi ensimmäisen piano trion vuonna 1923
opiskellessaan vielä Pietarin konservatoriossa. Hän oli
tuolloin vain 16-vuotias, mutta teoksesta voi jo tunnistaa
Shostakovichin oman tyylin syvällisine harmonioineen ja
puhuttelevine melodioineen. Teosta ei julkaistu vielä
säveltäjän elinaikana eikä siitä ollut jäänyt jäljelle kokonaista
partituuria. Teoksen loppu oli kokonaan kadonnut, jonka
vuoksi Shostakovichin oppilas, Boris Tischenko, sävelsi
teoksen loppuun. Triolle on annettu lisänimeksi ”Poème”. 
Toisin kuin monet pianotriot, tämä teos on yksiosainen, se
koostuu kylläkin useista jaksoista. 

Pjotr Tsaikovski (1840-1893) jousisekstetto ”Muistoja Firenzestä” op. 70
Tsaikovskin ”Muistoja Firenzestä” on yksi kamarimusiikkikirjallisuuden
rakastetuimpia teoksia. Teoksen
lisänimi tulee siitä, että Tsaikovski keksi yhden keskeisimmistä teemoista
vieraillessaan Italian
Firenzessä, jossa myös ooppera Patarouva on sävelletty. Teos on sävelletty
vuonna 1890, vain muutama
vuosi ennen säveltäjän kuolemaa, mikä on havaittavissa kappaleessa
kypsänä kokonaisuutena. Sekstetto
koostuu neljästä osasta, joista ensimmäinen on yhdistelmä draamaa ja
haikeutta, toisessa osassa kylvetään
romanttisissa melodioissa ja kolmannessa sekä neljännessä osassa on
kuultavissa venäläisen
kansanmusiikin henkeä vauhdikkaissa teemoissa.



Voimatie 3, Varkaus

G. P. Telemann: Sooloviulufantasia nro 7 Es-duuri, TWV 40:20

 

Dolce

   Allegro 

Largo

 Presto

 

 

M. Weinberg: Soolosellosonaatti Nro. 1, op. 21

 

Adagio

Allegretto

Allegro

 

L. Fuchs: Sonata Pastorale alttoviululle

 

F. Schubert: Jousitrio B-duuri, D. 471

 

Muusikot:
Annemarie Åström, viulu

Jussi-Matti Haavisto, viulu
Kalle-Pekka Koponen, sello

 
Aamu sarastaa ja KesäKlassinen

herää uuteen päivään!

To 8.7. klo 10 "AamuKlassinen -
trion viemää" 

Luttilan kappeli



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 ja klassismin
rajamailla.

Mieczysław Weinberg (1919-1996) soolosonaatti sellolle nro 1,  op.
72 (1960)  
Weinberg oli Puolan juutalainen säveltäjä, joka monien vaiheiden
jälkeen päätyi asettumaan Moskovaan. Weinbergin teoksia varjostaa
hänen henkilökohtaiset tragediansa liittyen juutalaisuuteen, jonka myötä
hän menetti vanhempansa sekä nuoremman siskonsa keskitysleirillä.
Myös ystävyys Dimitri Shostakovichin kanssa on antanut oman
vaikutteensa Weinbergin musiikille ja heidän sävellyksissään onkin
paljon samankaltaisia piirteitä. Kerrotaan että Shostakovichilla ja
Weinbergillä oli tapana esitellä valmiit teokset toisilleen.
Ensimmäinen soolosonaatti sellolle Op. 72 (1960) alkaa
tummasävyisellä pohdiskelulla, jota seuraa leikittelevän pehmeä toinen
osa. Räiskyvässä finaalissa koetellaan ilmaisun äärirajoja ja dissonoivat
intervallit tuovat mukanaan rauhattoman tunteen. 

Lillian Fuchs (1901-1995)  Sonata Pastorale alttoviululle
Fuchs oli Amerikkalainen alttoviulisti, opettaja ja säveltäjä. Hän
oli alttoviulistina erittäin tunnettu lämpöisestä ja kauniista
soinnista, mestarillisesta musikaalisuudesta, sekä teknisestä
virtuositeetista. Niin kuin myös alttoviulunsoitonopettajana, oli
hän myös merkittävä kamarimusiikin opettaja. Hänen
oppilaistaan mainittakoon Isaac Stern, Pinchas Zukerman ja
Dorothy DeLeay. Fuchs on levyttänyt lukuisia
alttoviulukirjallisuuden merkkiteoksia ja on hän myös innoittanut
monia säveltäjiä kirjoittamaan uusia teoksia alttoviululle. Fuchs
sävelsi teoksen Sonata Pastorale vuonna 1956.

 Georg Philip Telemann (1681-1767) Sooloviulufantasia nro
7 Es-duuri, TWV 40:20 Tämä saksalainen barokin ajan
säveltäjä julkaisi 12 sooloviulufantasiaa Hampurissa vuonna
1735. Hän sävelsi myös soolohuilulle 12 soolofantasiaa sekä 36
sooloteosta cembalolle ja 12 viola da gamballe. Telemann oli
itseoppinut viulisti ja sooloviulufantasioissa hän osasi hyvin
hyödyntää viululle teknisesti sopivaa sävellystyyliä. Telemannin
sooloviulufantasioissa on kuultavissa vaikutteita barokin ajan
italialaisista sonaateista ja konsertoista mutta niissä on myös
paljon moniäänisiä fuugia jotka olivat tyypillisiä saksalasille
barokinajan säveltäjille. Telemannia ylistettiin hänen
elinaikanaan ”Saksan musiikin kruunuksi” ja hän oli paljon
suositumpi kuin esimerkiksi J.S.Bach. Yksi syy Telemannin
suureen suosioon voi kenties olla että esimerksi Bachin
sooloviuluteokset olivat teknisesti paljon vaativampia kuin
Telemannin soolofantasiat. Sanotaankin että Telemannilla oli
merkittävä rooli kotimusisoinnin edistäjänä. 



To 8.7. klo 14 ja Su 11.7. klo
15:30  Kävelykonsertti--

kierrokset

Opastetut kävelykierrokset kertovat varkautelaisten historiasta

Vanha Varkaus-alue on Varkauden historian ydinalueita, kaupungin historia elää Vanhan
Varkauden kaduilla, rakennuksissa, tehtaissa ja puistoissa. Kierroksella tutustutaan Vanhan
Varkauden tarinoihin ja henkilöihin rakennusten kautta.

Musiikilliset kierrokset yhteistyössä Varkauden museot kanssa:
Varkauden KesäKlassisen vuoden 2021 tapahtuma sijoittuu tänä vuonna pääosin Vanhan
Varkauden alueelle. Olemme luoneet yhteistyössä kävelykonsertti-kierroksen, jossa tutustutaan
Vanhan Varkauden puutaloalueeseen ja asumisen historiaan musiikin myötä. 

Musiikillisen kierroksen hinta on 5,00 euroa. Liput voi ostaa Varkauden museoiden infosta
etukäteen tai kierrokselle lähtiessä, mikäli paikkoja on vapaana: Wredenkatu 5A, Varkaus,
museot@varkaus.fi

Musiikilliset kierrokset kesällä 2021:
To 8.7.2021 klo 14.00
Su 11.7.2021 klo 15.30 

Lähtö Tehtaan koulun parkkipaikalta, Savontie 4 (käynti pihaan Satakunnankadun puolelta)





Kontrasteja ja

elämyksiä

Vuodesta 2017





To 8.7. klo 18 "Fantasiaa" 
Ravintola Kaks Ruusua

B. Britten: "Fantasiakvartetto" oboelle

ja jousille, op. 2

K. Saariaho: Nocturne sooloviululle 

W.A. Mozart:  Oboe-kvartetto F-duuri,

K.370/368b

Allegro

Adagio

Rondeau: Allegro

A. Piazzolla:  Jorge adios ja Libertango

E. Morricone: Gabriels Oboe 

Muusikot:
Kristiina Salmi, oboe

 Annemarie Åström, viulu
Johanna Koponen, viulu
Helinä Nissi, alttoviulu

Jussi-Matti Haavisto, alttoviulu
 Kalle-Pekka Koponen, sello

 Markus Hallikainen, sello
Viulistit: Venla Kosunen, Aini Jankko ja

Justiina Paasonen.

  klo 17:15 Konsertin esittely ja puhe - Prof. Eero Tarasti

Ahlströminkatu 25, Varkaus

Professori Eero Tarasti

https://en.wikipedia.org/wiki/Rondo


Benjamin Britten (1913-1976) "Fantasiakvartetto"
op. 2
Fantasiakvartetto on sävellys oboelle ja jousitriolle.
Se on yksi Brittenin ensimmäisistä teoksista ja se on
sävelletty vuonna 1932. Teos on omistettu
kuuluisalle englantilaiselle oboistille Leon
Goossensille, joka oli myös mukana
kantaesityksessä vuonna 1933. Teos on yksiosainen
ja oboe on solistisessa roolissa. Kvartetto alkaa ja
loppuu hiljaisella marssimaisella teemalla, mikä
tekee teoksesta rakenteellisesti symmetrisen.
Teos avaa ravintola Kaks Ruusun konsertin
monipuolisen ohjelman.

Wolfgang Amadeus Mozartin (1756-1791
oboekvartetto F-duuri, K. 370/368b on
sävelletty alkuvuodesta 1781. Se omistettiin
hänen hyvälle ystävälleen Friedrich Ramm:lle,
joka oli yksi aikansa suurista oboisteista. Mozart
on onnistunut säveltämään teoksen siten, että se
esittelee oboen parhaat puolet ja mahdollisuudet
mestarillisesti.
Leikkisä ensimmäinen osa on luonteltaan
kuplivan iloinen, jonka jälkeen toisessa osassa
vakavoidutaan hetkeksi. Viimeisen osan kepeä
rondo jättää kuulijan hyvälle mielelle ja päättää
raikkaan kokonaisuuden tyylikkäästi. 

Astor Piazzolla (1921-1992) on yksi tunnetuimmista tangosäveltäjistä
kautta aikojen. Piazzolla uudisti koko tango-musiikkilajin sekoittamalla
perinteiseen argentiinalaiseen tangoon elementtejä jazzista ja
länsimaisesta taidemusiikista. Näin syntyi Piazzollan tango nuevo (suom.
uusi tango). Piazzollan musiikissa yhdistyy taidemusiikin intentionaalinen
ja harkittu mutorakenne ja harmoniasuunnittelu tangon tuliseen
intohimoon höystettynä jazzin improvisatoorisuudella ja rytmiikalla.
Piazzollan musiikkia ovat esittäneet ja esittävät monet huippumuusikot
ympäri maailman. Lisäksi hänen teostensa suosiosta kertoo myös se, että
hänen teoksiaan on sovitettu lukuisille eri kokoonpanoille.

Ennio Morricone (1928-2020) oli italialainen säveltäjä. Hänet tunnetaan
erityisesti elokuvasäveltäjänä. Morricone sävelsi musiikin yli 500
elokuvaan. Hänen tunnetuimmat elokuvasävellykset lienevät Sergio
Leonen 1960-luvulla ohjaamien spagettiwesternien, eli Italo
lännenelokuvien musiikit. Morricone varttui muusikkoperheessä, sillä
hänen isänsä oli trumpetinsoitaja, joka soitti jazzia, oopperaa ja
elokuvamusiikkia.

Kaija Saariaho (s. 1952) sävelsi Nocturnen sooloviululle vuoden
1994 alussa puolalaisen säveltäjän Witold Lutoslawskin kuoleman
muistolle. Nocturne on omistettu Lutoslawskille. Teos on eräänlainen
tutkiskelu ajatuksista ja ideoista vuonna 1995 sävelletystä
Viulukonsertosta Graal Theatre. Nocturne on herkkä, monisävyinen ja
rauhallinen teos.



Savontie 4, Varkaus

Muusikot:
Elias Nyman, viulu

Johanna Koponen, viulu
Helinä Nissi, alttoviulu

Jussi-Matti Haavisto, alttoviulu
Markus Hallikainen, sello

Kalle-Pekka Koponen, sello

J.S. Bach: Soolosellosarja nro 5, BWV 1011

(Sovitus alttoviululle)

 

Preludi

Allemande

Courante

Sarabande

Gavotit I ja II

Gigue

 

 

A. Schönberg: Verklärte Nacht. Op.4

(Sovitus jousisekstetolle)

 

 

Pe 9.7. klo 21 "YöKlassinen" 
Tehtaan koulu

Ainutlaatuinen tilaisuus kuulla konsertti Tehtaan koululla!



Johann Sebastian Bach (1685-1750): Soolosellosarja nro
5 c-molli:
J.S.Bachin soolosellosarjat ovat keskeinen osa
sellorepertuaaria ja niitä esitetään myös muilla soittimilla,
kuten Tehtaan koulun konsertissa alttoviululla. 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.

Viidennessä sarjassa käytetään nk. scordatura-viritystä, missä
ylin kieli viritetään tavanomaista alemmaksi. Alttoviulun
äänimaailma tuo tähän dramaattiseen teokseen vielä
uudenlaista sävyä ja mahdollisuuksia. C-mollissa soiva sarja
luo jännittäviä äänimaailmoja Tehtaan koulun uniikkiin
miljööhön.

Arnold Schönberg (1874-1951): Verklärte
Nacht (Kirkastettu yö), op. 4
Schönbergin varhaisinta tuotantoa edustava,
yksiosainen jousisekstetto Verklärte Nacht
valmistui vuonna 1899 ja on tyyliltään
myöhäisromanttinen. Se kokoaa kekseliäästi
yhteen monenlaisia 1800-luvun
sävellystekniikoita ja vaikutteita (esim.
Brahmsilta ja Wagnerilta) ja
edistyksellisyydessään viitoittaa tietä kohti uutta
vuosisataa. Teoksen lähtökohtana toimi Richard
Dehmelin samanniminen runo, jossa mies ja
nainen kulkevat pimeässä metsässä kirkkaassa
kuun valossa. Schönberg hyödynsi
sävellyksissään useita Dehmelin runoja, joiden
hän sanoi vaikuttaneen merkittävästi jopa
kehittymiseensä säveltäjänä. 

Tämä teos täydentää konsertin jännittävän
äänimaailman J. S. Bachin teoksen parina.

Konsertin yhteydessä
palvelee Fifty-fifty
kesäkahvila



La 10.7. klo 13 Elias Nymanin
sooloviuluresitaali

 Taipaleen kanavamuseo

F. Kreisler: Recitativo and Scherzo, op. 6

 

 

E.Ysaye: Soolosonaatti nro 4 e-molli, op. 27/4nro 4

 

Allemande (Lento maestoso) 

Sarabande (Quasi lento) 

 Finale (Presto ma non troppo)

 

 

 

J.S.Bach: Partita nro. 2 d-molli, BVW 1004 - osa 5

Chaconne

 

Kanavakatu, Varkaus

Konsertin yhteydessä
palvelee musiikkikahvila
kukkakeidas



Fritz Kreisler (1875-1962): Recitativo ja Scherzo, op. 6
Itävaltalais-amerikkalainen Kreisler oli yksi kaikkien aikojen
viulisteista ja tunnettu Wienistä ammentavan tyylinsä lisäksi
lukuisista viulusovituksistaan ja pikkukappaleistaan. Vuonna
1911 julkaistu Recitativo ja Scherzo on yksi hänen
värikkäimmistä ja viehättävimmistä teoksistaan, jossa
resitatiivimaisen ja pohdiskelevan ensimmäisen osan synkkä
yö kohtaa Scherzon elämää virtaavan päivän.

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Ciaccona (Chaconne)
sooloviulupartitasta nro. 2 d-molli, BWV 1004
Bachin d-molli-partitan viides ja viimeinen osa pohjautuu
ranskalaiseen chaconne-barokkitanssiin, jonka juuret ovat 1600-
luvun Espanjassa. Chaconne on muodoltaan jatkuva variaatio, ja
tässä kyseisessä kappaleessa Bach on veistellyt alun teeman
pohjalta 64 erilaista variaatiota luoden hyvin vaihtelevia tunnelmia
synkimmästä murheesta ylimmille onnen kukkuloille. Sen kesto onkin
yhtä pitkä kuin partitan neljä edeltävää osaa yhteensä. Teosta on
myös luonnehdittu yhdeksi merkittävimmistä sävellyksistä, mitä

Eugène Ysaÿe (1858-1931):
Sooloviulusonaatti nro. 4 e-molli, op. 27
Belgialainen Ysaÿe, yksi historian
merkittävimmistä viulisteista, sävelsi kuusi
sooloviulusonaattiaan vuonna 1923. Hän oli
kovin innostunut Bachin soolosonaateista sekä
-partitoista ja halusi säveltää viuluteoksia, jotka
edustavat aikaansa musiikillisen ilmaisun
evoluutiossa. Hän omisti sonaatit aikansa
suurille viulisteille ja ammensi niihin vaikutteita
kunkin viulistin persoonallisuudesta,
syntyperästä, mieluisasta ohjelmistosta ja
yhteisistä muistoista. Neljäs sonaatti on
omistettu Fritz Kreislerille. Siinä on kuultavissa
viittauksia mm. Bachiin ja Kreislerin omiin
barokkia hyödyntäviin teoksiin.   



 

E. Grieg Jeg elsker dig

 

E. Grieg: En Svane, op. 25, No. 2

 

E. Grieg: Solveigs Song

 

A. Lloyd Webber: Wishing you were here

 

A. Lloyd Webber: The heart is slow to learn

 

C. Perri Thousand years

 

 

 

 

 

 

 

La 10.7. klo 14 Sopraano Eeva
Saarenpää ja pianisti Alisa

Methuen
Musiikkikahvila Kukkakeidas

Kanavakatu, Varkaus



Kahvikonsertissa kuullaan lauluja, joiden teemoja ovat romanttisen rakkauden erilaiset muodot ja vaiheet: ensikohtaaminen,
ihastuminen, epävarmuus rakkauden molemminpuolisuudesta; uskollisuus, joka voittaa kaikki esteet, sekä ikuinen rakkaus toiseen,
vaikka suhde onkin päättynyt. 

Griegin laulun Jeg elsker dig (Minä rakastan sinua) sanoitus perustui hänen hyvän ystävänsä, kirjailija Hans Christian Andersenin, säkeisiin.
Yksi Griegin innoituksen lähteistä oli tunnettu sopraano Nina Hagerup, jonka kanssa hän avioitui 1867. Nina rohkaisi Griegiä säveltämään
laulumusiikkia ja Grieg puolestaan omisti kauneimmat melodiansa hänelle.

Edward Grieg (1843-1907) En Svane (Joutsen) 
En Svane (Joutsen) on yksi Griegin tunnetuimmista lauluista. Henrik Ibsenin runo kuvaa kohtaamista ihastuksensa kanssa. Valkoinen joutsen on
kansallisromantiikassa symboloinut puhtautta ja joutsenen laulu kuolemaa. 

Solveigs Sang eli Solveigin laulu sisältyy Griegin Henrik Ibsenin Peer Gynt -näytelmään säveltämään näyttämömusiikkiin, op.23 v.1875.
Näytelmän ensiesitys oli Kristianiassa, Norjassa v.1875, ja se sai suuren suosion. Alkuperäisessä näytelmämusiikissa on 26 osaa, mukana on
lauluja ja kuoro-osuuksia. Grieg muodosti myöhemmin musiikista kaksi orkesterisarjaa, jotka ovat tunnetuimmat. Solveigin laulu sisältyy toiseen
sarjaan op. 55 (1891), joka on Griegin mukaan ”näytelmätön musiikki”. Runossa Solveig odottaa Peer Gyntiä uskollisesti, toivoo Jumalan
suojelevan häntä ja uskoo heidän kohtaavan vielä, viimeistään Taivaassa.

Wishing you were somehow here again on Christinen laulu kuolleelle isälleen, Andrew Lloyd Webberin tunnetuimmasta musikaalista The
Phantom of the opera. Musikaalin sanoituksista vastasivat Richard Stilgoe ja Charles Hart. Christine on epävarma tunteistaan ja kaipaa isäänsä
ja tämän lempeää johdatusta.
 
Andrew Lloyd Webber sävelsi kappaleen The heart is slow to learn 1990-luvulla musikaaliin Dracula. Kappaleen koskettava sanoitus on Don
Blackin käsialaa. Lloyd Webberin sävellys on melodista Puccini-tyyliä ja sen levytti Dame Kiri Te Kanawa. Lloyd Webber käytti melodian
uudelleen v.2000 musikaalissaan The Beautiful Game. Tuolloin kappaleen nimeksi tuli Our kind of love ja sanat kirjoitti Ben Elton. Kolmannen
kerran melodia kierrätettiin Phantom of the Operan jatko-osassa nimellä Love never dies v.2010.
 
A Thousand Years on yhdysvaltalaisen laulaja-lauluntekijä Christina Perrin ja David Hodgesin kappale. Se on osa The Twilight Saga: Breaking
Dawn – Part 1: Original Motion Picture Soundtrack-albumia. Kappale kertoo Edwardin ja Bellan rakkaustarinasta Twilight-saagan kirjoissa ja
niihin pohjautuvissa elokuvissa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sopraano
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nina_Grieg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Laulu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt
https://fi.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt_(n%C3%A4ytelm%C3%A4musiikki)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://fi.wikipedia.org/wiki/1875
https://fi.wikipedia.org/wiki/Christina_Perri
https://fi.wikipedia.org/wiki/David_Hodges
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Twilight_Saga:_Breaking_Dawn_%E2%80%93_Part_1:_Original_Motion_Picture_Soundtrack&action=edit&redlink=1


Introduction et marche royale du Lion

(Johdanto ja leijonan kuninkaallinen marssi) 

Poules et Coqs (Kanat ja Kukot) 

Hémiones (animaux véloces) (Villiaasit (nopeat

eläimet)

Tortues (Kilpikonnat) 

L’Éléphant (Norsut)

Kangourous (Kengurut)

Aquarium (Akvaario)

Personnages à longues oreilles (Pitkäkorvaiset

olennot)

Le coucou au fond des bois (Käki metsän

syvyydessä)

Volière (Lintuhäkki)

Pianistes (Pianistit, kuvaa sormiharjoituksia

harjoittelevia pianisteja)

Fossiles (Fossiilit) 

Le Cygne (Joutsen) 

Finale

Pjotr Tchaikovskin: Pezzo capriccioso Op. 62

 

 

F. Chopin (1810-1849) Balladi nro. 1, g-molli op. 23

 

 

C. Saint-Saëns (1835-1921): Eläinten karnevaali (Le

carnaval des animaux)

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

 

 

La 10.7. klo 18 "Nuorten voimaa"
Soisalo-opisto

Taipaleentie 24, Varkaus

Muusikot:
Elias Nyman, viulu

Johanna Koponen, viulu
Jussi-Matti Haavisto, alttoviulu

Markus Hallikainen, sello
Kalle-Pekka Koponen, sello

Sanni Tirronen, huilu
Helmi Järvenpää, klarinetti

Paulus Rannankari, lyömäsoittimet
Ville Koponen, kontrabasso

Eerika Nissilä, piano
Alisa Methuen, piano

https://fi.wikipedia.org/wiki/Leijona
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kana
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kukko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Aasi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kilpikonna
https://fi.wikipedia.org/wiki/Norsu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kenguru
https://fi.wikipedia.org/wiki/Akvaario
https://fi.wikipedia.org/wiki/Korva
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mets%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lintu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pianisti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Fossiili
https://fi.wikipedia.org/wiki/Joutsen


Pjotr Tchaikovskin (1840-1893) Pezzo capriccioso Op. 62 (1887) on alunperin sävelletty sellolle ja orkesterille, josta säveltäjä itse on
muokannut sovituksen sellolle ja pianolle. Teos koostuu laulavasta tunnelmoinnista sekä virtuoottisesta materiaalista, joka haastaa sellistin
tekniset taidot äärimmilleen. Vaikka Pezzo capriccioso luokitellaankin virtuoosikappaleeksi, se on suosittu ja usein kuultu teos, jossa
suuriltakaan tunteilta ei pystytä välttymään.

Frédérik Chopin (1810-1849) Balladi nro. 1, g-molli op. 23
Pianon runoilijaksi tituleerattu Chopin sai inspiraatiota sävellystyöhönsä kirjallisuudesta, vaikka hänen teoksiaan ei lueta ohjelmamusiikiksi
samalla tavalla kuin ikätoverinsa Schumannin musiikkia. Chopin aloitti Balladin nro. 1 säveltämisen Wienissä vuonna 1831 ja sai
sävellystyön päätökseen vuonna 1935 Pariisissa. Balladin on sanottu omaavan yhteisiä piirteitä puolalaisen Adam Mickiewiczin runon
Konrad Wallenrod (1828) kanssa. Runo kuvaa liettualaisten pakanoiden ja ristiritarien välistä taistelua. Balladin ensimmäinen teema ja
idearyhmä on sankarillinen, kerronnallinen. Sen vastakohtana kuulaan lyyrinen ja tunnelmallinen, henkilökohtaisempi teema.
Vastakkainasettelu laukeaa lopun koodan kiihkeässä toimintajaksossa – ei suinkaan seesteisesti vaan pikemminkin kohtalokkaan tuhoisasti.
Tässä balladissa voidaan kuulla romantiikan ajalle tyypillistä traagista sankarirunoutta Chopinin musiikin keinoin. 

Camille Saint-Saëns (1835-1921): Eläinten karnevaali (Le carnaval des animaux) on sävelletty vuonna 1886, kun Saint-Saëns oli
lomailemassa pienessä itävaltalaisessa kylässä. Tämä humoristinen teos on eläinaiheinen ohjelmamusiikki, jossa jokainen osa kuvaa tiettyä
eläintä. Teoksen alaotsikko kuuluukin näin: ”Eläintieteellinen fantasia”. Humoristisen Eläinten karnevaali teoksen kanssa Saint-Saëns oli
hyvin huolissaan hänen maineestaan vakavasti otettavana säveltäjänä, ja niinpä hän laittoi teoksen esityskieltoon sen kantaesityksen
jälkeen. Ainoastaan Joutsen-osa sai säveltäjältä poikkeusluvan sen esittämiseen. Säveltäjän kuoltua teosta alettiin esittämään ja teoksesta
tulikin hänen yksi suosituimmista sävellyksistä. Teos on ollut hyvin suosittu lastenkonserttein ohjelmistossa. Teoksen musiikkia onkin
käytetty muun muassa Disneyn ja Warner Brothersin piirretyissä. Sarjasta on myös tehty elokuva nimeltään Le carnaval des animaux.



Su 11.7. klo 11:00 "Aamun rauhaa" 
Rauhalan kartano

Muusikot:
Markus Hallikainen, sello
Johanna Koponen, viulu

Alisa Methuen, piano

J.S. Bach: Soolosellosarja nro 4 Es-duuri, BVW 1010

 

Preludi

Allemande

Courante

Sarabande

Bourrée I ja II

Gigue

 

 

 

C. Debussy: Preludit, kirja 1 nro. 2 "Voiles"

 

 

F. Kreisler: Liebesleid

J. Sibelius: Tanz-idylle, op. 79 no. 5

C. Debussy Pellavatukkainen tyttö

 

 

Rauhalantie 35, Varkaus

Liput: 20,00 € (vahvistetulla ennakkovarauksella)
Lisätietoja internetsivuilla



Johann Sebastian Bach (1685-1750): Soolosellosarja nro 4 Es-duuri:
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.

Neljännessä sarjassa liikutaan Es-duurin voitokkaassa maailmassa. Arvostettu Christian
Schubart kuvaili aikanaan sävellajia seuraavasti teoksessaan Ideen zu einer Aesthetik der
Tonkunst (1806):Es-duuri on
rakkauden, omistautumisen sävellaji ja läheistä keskustelua Jumalan kanssa.

Sävellajit herättävät kuulijassa monenlaisia mielleyhtymiä, erityisesti Bachin musiikkia
pidetään myös esiintyjän kohdalla hyvin henkilökohtaisena. Nuoteissa ei ole varsinaisia
tulkintaan liittyviä merkintöjä.

Jean Sibelius (1865-1957) Tanz-Idylle op.79/5
Tanz-Idylle kuuluu Sibeliuksen kokoelmaan ”kuusi kappaletta viululle ja pianolle”. Kokoelma on sävelletty vuosina 1915-1917 ja se sisältää lyhyitä
ja herkkiä kappaleita viululle ja pianolle, joita esitetään sekä yhdessä että yksittäisinä osina. Tanz-Idylle on kaunis kappale, jossa on hetkittäin
kansanmusiikillisia vivahteita, mutta kaipuuta kuvastava melodia kantaa alusta loppuun.

Fritz Kreisler (1875-1962) Liebesleid
Liebesleid on pikkukappale viululle ja pianolle kokoelmasta ”Old Viennese Melodies” (vanhoja wieniläisiä melodioita). Kokoelman kaikki kolme
kappaletta kertovat rakkaudesta ja sen eri puolista; Liebesfreud (Love`s joy), Liebesleid (Love`s sorrow) ja Schön Rosmarin (Lovely 
Rosemary). Teoksen tarkkaa sävellysajankohtaa ei tiedetä, mutta se on julkiastu vuonna 1905.

Claude Debussy (1862- 1918) Pellavatukkainen tyttö
Pellavatukkainen tyttö (”La fille aux cheveux de lin”) on aluperin soolopianolle sävelletty teos ensimmäisestä kokelmasta ”Preludeja”, mutta siitä on
tehty lukuisia sovituksia eri soittimille. Debussy sai inspiraation sävellykseen aikansa runoilijan Leconte de Lislen samannimisestä runosta. Teos
valmistui vuoden 1910 alkupuolella ja on yksinkertaisuudessaan hyvin puhutteleva ja viehättävä kappale.

Claude Debussy (1862-1918)– Préludes
Livre 1, II Voiles
Tämän Claude Debussyn (1862-1918)
teoksen nimi ei ole yksiselitteinen, sillä Voiles
voi tarkoittaa sekä huntuja että purjeita.
Debussy sävelsi kaksi 12:n preludin sarjaa
vuosina 1909-1910 ja 1912-1913 ja Voiles
kuuluu niistä ensimmäiseen. Mielenkiintoista
on, että Debussy kirjoitti preludiensa nimet
vasta jokaisen kappaleen loppuun – kuin
tarjoten kuulijalle tilaa kokea kappale ennen
ulkoisia määrittelyjä. Debussyn kollega
Edgard Varèse uskoi, että nimi viittaa
amerikkalaisen tanssijan Louie Fullerin
koreografiaan, jossa tanssija tanssii suurten
silkkihuntujen kanssa.



Su 11.7. klo 18 Päätöskonsertti
Varkauden pääkirkko

Savontie 1, Varkaus 

J. Sibelius: Andante festivo

 

 

A. Vivaldi: Konsertto kahdelle sellolle ja orkesterille g-molli,

RV531

 

 

F. Mendelssohn Oktetto Es-duuri, op. 20

 

Allegro moderato ma con fuoco

Andante 

Scherzo: Allegro leggierissimo

Presto 

 

 

 

Solistit: Kalle-Pekka Koponen ja Markus Hallikainen
 

Muut muusikot: 
Johanna Koponen, viulu

Elias Nyman, viulu
Ida Tunkkari, viulu

Katariina Almgren, viulu
Aini Jankko, viulu

Venla Kosunen, viulu
Justiina Paasonen, viulu
Helinä Nissi, alttoviulu 

Jussi-Matti Haavisto, alttoviulu
Timo Törmä, sello

Jenni Olli, sello
Ville Koponen, kontrabasso

 
 



Antonio Vivaldin (1678-1741) kaksoissellokonsertto g-molli
RV 531 on tyyliltään Barokin aikakaudelle tyypillinen concerto
grosso, jossa solistiryhmän ja säestyksen vuorottelu nivoutuu
saumattomaksi kokonaisuudeksi. Kaksoissellokonsertto esittelee
sellon tummia sävyjä, jotka kiehtovalla tavalla tuovat
vakuuttavaa auktoriteettia soolosellojen vuoropuheluun.
Kiivaampien ääriosien väliin jäävä toinen osa Largo puhuttelee
kuulijaa puhtaudellaan ja vie ajatukset pois tästä maailmasta.

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.

Felix Mendelssohn (1809-1847) Oktetto op. 20
F. Mendelssohnin oktetto on yksi keskeisimpiä ja tunnetuimpia
kamarimusiikkiteoksia. Se on sävelletty vuonna 1825, jolloin
säveltäjä oli vain 16-vuotias. Tämä teos nosti nuoren säveltäjän
muiden arvostettujen säveltäjien joukkoon ja teki hänestä tunnetun.
Oktetto on sävelletty neljälle viululle, kahdelle alttoviululle ja
kahdelle sellolle, mikä oli siihen aikaan vielä melko vieras
kokoonpano, mutta mm. tämän teoksen myötä se sai suosiota
myös muiden säveltäjien keskuudessa. Teos on rakenteeltaan
hyvin perinteinen neliosainen teos, johon kuuluu laaja ensimmäinen
osa, hidas ja lyyrinen toinen osa, Scerzho kolmas osa sekä vikkelä
finaali.

Kuvat: Varkauden KesäKlassinen
Jussi-Matti Haavisto
Sakari Hallikainen
Venla Kosunen
Pasi Kosunen
Varkauden museot
Visit Varkaus

Tekstit: Festivaalin muusikot

Graafinen suunnittelu: Markus Hallikainen

Painatus: Scanseri Oy
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KesäKlassinen kiittää kaikkia tukijoita!

Kumppanit / Partners 2021
"Yhdessä voimme enemmän"



Tervetuloa!

Kuva: Sakari Hallikainen

Festivaalin
ohjelmakirja 20 €


