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KUOPION MUSIIKKIKESKUS JA  
KUOPION KAUPUNGINORKESTERI

Kesä pukeutuu  
poplariin: 
syyskauden avaus
MA 14.8. KLO 18 
Kuopion kaupunginorkesteri 
Kapellimestari Toshifumi Kanai
Kauniin kesän jälkeen kutsu käy mieltä hivelevän musii-
kin äärelle. Loppukesän lämmössä suuntaamme katseen 
lempeästi pimeneviin iltoihin. Silloin asetumme kuulos-
telemaan, mitä syksyllä on meille tarjottavana. Kuopion 
kaupunginorkesteri toivottaa kaikki hyvän musiikin ystävät 
tervetulleiksi! Syyskauden avaukseen on vapaa pääsy. 

Kuopio juhlii:  
Tahtipuikon  
taikaa I-III
PE 25.8. KLO 19, 20 JA 21 
Jorma Panulan kapellimestarikurssin päätöskonsertit
Kuopion kaupunginorkesteria johtavat 
mestarikurssin osanottajat 
Solisteina Lu Zhang, piano & Rebecca Roozeman, viulu
Kuopio juhlii -viikonloppuna orkesterimusiikkia voi kuulla kol-
messa minikonsertissa. Eri maista saapuvien kapellimestarien 
johdolla orkesteri esittää kolmessa konsertissa eri teokset, 
mm. Šostakovitšin 2. pianokonserton ja Saint-Saënsin Rondo 
Capriccioson. Puolen tunnin minikonsertteihin on vapaa pääsy. 

3. Kuopion Musiikkikeskus ja Kuopion kaupunginorkesteri
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Mitenkäs tässä näin 
kävi? Tanssillisia 
kohtauksia arjesta

KE 20.9. KLO 18 
Kuopion kaupunginorkesteri
Kapellimestari Mikk Murdvee
Nykytanssijat Pauliina Aladin ja Ville Nylén
Esitys vie yleisön matkalle kohtauksesta, tunnetilasta ja klassi-
sen musiikin tyylilajista toiseen. Arkisista tilanteista kehkeytyy 
yllättäviä, arjesta poikkeavia tapahtumia. Suuren roolin saavat 
esityksen pienet yksityiskohdat, jotka heijastetaan lähikuviksi 
näyttämön valkokankaalle. Tutut musiikkikappaleet herättävät 
vahvoja mielikuvia ja tunnelmia. Mitä jos näyttämön tapah-
tumat kääntävätkin mielikuvat ylösalaisin ja tarjoavat uuden 
näkökulman tuttuun musiikkiin? Suositellaan yli 3-vuotiaille.
KESTO: n. 1h, ei väliaikaa
LIPUT: 38 € perhelippu (2 aikuista ja 2 lasta)/16 € aikui-
set/6,50 € lapset alle 16-v.

Herra Heinämäki 
ja Lato-orkesteri:  
Laulava latokoulu
SU 22.10. KLO 15 
Irja on kilo! Herra Heinämäki on löytänyt ullakolta vanhan 
kirjaston ja sieltä erityisen hienon kirjan. Hän haluaisi, että 
kaikki lukisivat sen. Niinpä hän alkaa opettaa eläimiä luke-
maan. Lehmä kuitenkin oppii vain M-kirjaimen ja kaksi Ö-
kirjainta, ja hevonen vain I-kirjaimen, H-kirjaimen ja muuta-
man A-kirjaimen. Siispä Lato-orkka kehiin! 
LIPUT: 15 € aikuiset/12 € lapset alle 16-v.

Fantastic Fantasy  
–elokuvakonsertti 
TO 26.10. KLO 19 
Kuopion kaupunginorkesteri  
Kapellimestari  Pessi Levanto
Club For Five 
Sinfoniaorkesterin ja a cappella -lauluyhtyeen ainutlaa-
tuinen yhteisshow vie kuulijat fantasian maailmaan. Club 
For Five marssittaa lavalle fantasia- ja animaatioelokuvien 
supersuosittuja hittejä ja tunnussävelmiä, joita kuullaan 
sekä klassisen tunnistettavassa muodossa että aivan uusina 
tulkintoina. Estradilla vierailevat mm. Pinokkio, Liisa Ihme-
maassa, Maija Poppanen, Aladdin, Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä, Peter Pan, Frozenin Elsa, Haamujengi sekä urhea 
joukko super- ja avaruussankareita! 
LIPUT: 42 € permanto/39 € parvet ja ryhmät väh. 20 hlöä/28 € 
lapset alle 16-v., opiskelijat, varusmiehet ja työttömät,  
S-Etukortilla 39 € permanto/36 € parvet.

Orkesterin  
päivämatineat 
Kuopion kaupunginorkesterin päivämatineat tarjoavat 
mahdollisuuden seurata avoimissa kenraaliharjoituksis-
sa, miten teokset viimeistellään esityskuntoon illan kapel-
limestarin johdolla. 

PÄIVÄMATINEA I
TO 12.10. KLO 12 
Ohjelmassa Ludwig van Beethovenin 7. sinfonia
Kapellimestari Alberto Hold-Garrido
KESTO: n. 40 min. 
LIPUT: 6 €/ohjaajat veloituksetta

Beethovenin seitsemäs sinfonia on herättänyt lukuisia yri-
tyksiä tulkita, mistä sinfonia kertoo. Teos on tunnettu mu-
kaansatempaavista rytmeistä, joiden on tulkittu heijastele-
van mm. jatkuvaa ilon juhlaa.

PÄIVÄMATINEA II 
TO 9.11. KLO 12
Ohjelmassa Ludwig van Beethovenin 3. sinfonia ”Eroica”
Kapellimestari Ryusuke Numajiri
KESTO: n. 50 min. 
LIPUT: 6 €/ohjaajat veloituksetta
Beethovenin kolmatta sinfoniaa kutsutaan lisänimellä Eroi-
ca eli sankarillinen. Säveltäjä omisti teoksen ihailemalleen 
Napoleon Bonapartelle, mutta vihaisena poisti omistuksen 
Napoleonin kruunattua itsensä keisariksi.

PÄIVÄMATINEA III
TO 30.11. KLO 12
Ohjelmassa Jean Sibeliuksen 5. sinfonia
Kapellimestari Johannes Gustavsson
KESTO: n. 35 min. 
LIPUT: 6 €/ohjaajat veloituksetta
Huhtikuussa 1915 Sibelius näki luontoretkellään 16 jout-
senta ja kirjoitti välittömästi päiväkirjaansa musiikinpätkän, 
joka päätyi viidennen sinfonian viimeiseen osaan. ”Yksi 
elämäni suurista vaikutelmista!… Ne kiertelivät pitkään 
yläpuolellani. Katosivat auringon utuun välkehtivänä ho-
peanauhana”, hän kirjoitti päiväkirjaansa.

PÄIVÄMATINEA IV
TO 14.12. KLO 12
Ohjelmassa Johannes Brahmsin 4. sinfonia
Kapellimestari Ari Rasilainen 
KESTO: n. 40 min.
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LIPUT: 6 €/ohjaajat veloituksetta
Johannes Brahmsin neljäs sinfonia heijastaa säveltäjän 
elämänkokemusta ja käyttää materiaalina elämän ai-
kana saatuja oppeja ja sävellystekniikkaa. Vakavasävyi-
nen sinfonia jäi säveltäjän viimeiseksi.

LIPUNMYYNTI JA VARAUKSET: 
Kuopion Musiikkikeskus, palvelunumero 0600 
96100 (1,98 €/min. + pvm). Kuopion Musiik-
kikeskuksen ja Kuopion kaupunginorkesterin 
hinnat sis. Kuopion Musiikkikeskuksen palvelu-
maksun 2 €/lippu. Palvelumaksut vaihtelevat 
ostopaikasta riippuen.

Musiikkilaatikot
Jos et pääse konserttiin, musiikkilaatikoiden avulla voit 
saada uusia näkökulmia musiikin maailmaan! Musiik-
kilaatikoissa on kolme eri teemaa: klassinen musiikki, 
suomalainen kansanmusiikki ja jazzmusiikki. Jokaisessa 
laatikossa on tietoa ja esimerkkejä sen esittelemästä mu-
siikinlajista, ideoita ja ohjeita musiikkiliikuntaan, soitta-
miseen, laulamiseen ja musiikin kuunteluun. Laatikot on 
suunniteltu erityisesti avointen varhaiskasvatuspalve-
lujen käyttöön, mutta niitä voi hyödyntää myös päivä-
kodeissa ja alakouluissa. Laatikoiden sisältöä esitellään 
mahdollisuuksien mukaan lainauksen yhteydessä.
LAINA-AIKA: max. 4 vk. Lainaaja huolehtii kuljetuksesta
VARAUKSET: musiikkikeskus.aulaisanta@kuopio.fi, 
puh. 044 7182 367

Viulunsoittaja  
katolla 

ENSI-ILTA 9.9. KLO 18, ENNAKKO 8.9. KLO 19
Minna-näyttämö
Köyhällä juutalaisella - maitomies Tevjellä - on viisi tytärtä, 
topakka vaimo ja välittömän suora suhde Jumalaan. Tyttäristä 
riittää ilon lisäksi myös päänvaivaa. Uudet tuulet puhaltavat, 
ja rakastuneiden tytärten naima-asiat eivät suju perinteiden 
mukaan. Huolta tuo myös lisääntyvä antisemitismi, jonka var-
jo heijastuu myös Tevjen pieneen kotikylään. Musikaalin tun-
netuimpia sävelmiä ovat Rikas mies jos oisin ja Nousee päivä, 
laskee päivä.  Esitys toteutetaan yhteistyössä Kuopion kau-
punginorkesterin ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. 
Pääosassa vierailee Kai Hyttinen, mukana myös lapsiavustajia.

Suomen hevonen

Minna-näyttämö
Sirkku Peltolan klassikoksi noussut Suomen hevonen on ab-
surdin hauska ja terävä kuvaus Suomen maaseudun rippeistä. 
Näytelmä kertoo kuvitteellisessa Kimasen kylässä asuvasta 
persoonallisesta uusioperheestä. He ovat hulluudessaan rakas-
tettavia ja tekevät epätoivoisina hetkinään epätoivoisia tekoja.
Näytelmä on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuo-
den ohjelmaa.

Tatu ja Patu  
työn touhussa 

LINNATEATTERIN VIERAILU 28.9. KLO 10.15, 
KLO 12.15 JA KLO 18.15 SEKÄ 
29.9. KLO 10.15 JA KLO 12.15
Maria-näyttämö
Veljekset Tatu ja Patu uppoutuvat erilaisten ammattien ihmeel-
liseen maailmaan ja määrittelevät, miten mikäkin työ pitäisi 
tehdä. Veljesten riemastuttava käsitys saattaa poiketa yleisesti 
hyväksytystä totuudesta, mutta kyllä työ tekijäänsä opettaa! 
Pätkä- ja silpputyön erityisasiantuntijat havainnollistavat 
ammattien synnyn ja kertovat juhlavasti arkisista työn sanka-
reista. Mitä saakaan harjaantunut ammattilainen aikaan Patun 
hiustyylistä, taivuttaako karski metallimies pitkään valssattu-
aan kaiken tangoksi? Vaikka Tatulla ja Patulla ovat peukalot 
jauhossa, heillä leikkaa aina todella hyvin, koska töyhtötuk-
kahan on sitä kuuminta hottia. Nämä oman elämänsä lähi- ja 
kaukohoitajat pärjäävät jopa terveydenhuollon parissa.

Maalaishiiri ja  
kaupunkilaishiiri 
VIERAILU 31.10. KLO 18.15 JA 
1.11. KLO 10.15 SEKÄ KLO 12.15 
Maria-näyttämö
Teatteri Hevosenkengän satumainen tulkinta maalais- ja 
kaupunkilaishiiren tarinasta rinnastaa uuden ja vanhan, vaa-
rallisen ja rauhallisen, tutun ja tuntemattoman. Siiri Maalais-

elinapr
Tekstiruutu
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