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Kohtaamisen aika / The time to come together
Oulu Sinfonian syyskausi on odotuksia täynnä.  Mitä elämästä 
on jäänyt puuttumaan ilman kulttuurielämyksiä? Nyt tiedämme. 
Niin orkesteri kuin yleisökin kaipaavat yhteisiä konserttikoke-
muksia.
 
Yleisö on toimintamme kulmakivi ja saavutettavuus avain- 
sana. Orkesterin elokuu tarjoaakin kaikelle yleisölle avoi-
mia konsertteja. Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä luvassa 
on  Eläinten karnevaali perheille, yhteislauluja juhlavuottaan 
viettävän Mikko Alatalon kanssa ja Pieni yösoitto illan päätteek-
si. Puhaltajat vierailevat kahdesti Rotuaarin lavalla, ja Itämeri-
päivän ohjelmassa on kuulokuvia Virosta. Iin IlmastoAreenan 
ohjelmiston on suunnitellut kapellimestari Johanna Almark, ja 
pienryhmät kiertävät Oulun palvelutaloissa ja kouluissa.
 
Kausikonsertit avaa käyrätorven äänenjohtajamme  Lauri  
Vasala. Syyskaudella kuullaan useita nuoria suomalaisia valo-
voimaisia solisteja, esimerkkeinä sellisti Senja Rummukainen, 
pianisti Janne Oksanen  ja viulisti Kasmir Uusitupa. Kansain-
välisistä vieraista ensivisiitin Ouluun tekevät viulisti  Clara- 
Jumi Kang sekä kapellimestarit Gabriella Teychenné, Michal 
Nesterowicz ja Christopher Warren-Green. Uuden Musiikin 
Lokakuu tuo lavalle maailman ensimmäisen sähkösoittimen, 
thereminin, solistina Carolina Eyck. Suomalaisen oopperan 
maailmaan sukellamme itsenäisyyspäivän alla.
 
Erikoiskonserteissa juhlimme Ismo Alangon levyn julkaisua, 
saamme vieraiksemme kansainvälisesti menestyneen kansan-
musiikkiyhtye Friggin sekä suomirockin kruununjalokiven Mil-
joonasateen ja vietämme pikkujoulua The Fabulous Bäckström 
Brothersin kanssa.   Jouluklassikko Pähkinänsärkijä kuullaan 
Oulussa ja Kajaanissa.
 
Syksyn myötä hyvästelemme haikein mielin pitkäaikaisen yli-
kapellimestarimme Johannes Gustavssonin, jonka läksiäiskon-
serttiin solistiksi saapuu tähtisopraano  Camilla Nylund. Uusi 
ylikapellimestarimme Rumon Gamba esittelee monipuolisen Sir 
Malcolm Arnoldin  musiikkia kiertueella, joka ulottuu Oulun  
lisäksi Ylivieskaan ja Raaheen.
 
Lämpimästi tervetuloa konsertteihin, joista jokainen löytää var-
masti omansa!

Maija Kuusisto
intendentti / General Manager

The fall season of the Oulu Symphony Orchestra is full of  
expectations. What has been missing from our lives in the  
absence of cultural thrills? The orchestra and our audience  
are longing for mutual concert experiences.

The audience is the cornerstone and accessibility the key 
word in what we do. In August the orchestra will offer ad-
mission-free concerts for everyone. During the National Local 
Heritage Days we’ll have a program offering The Carnival of 
the Animals for the whole family, a singalong with Mikko Ala- 
talo celebrating his 70th anniversary, and concluding with  
Eine kleine Nachtmusik. Our wind players perform at the Rotu-
aari stage twice, and at the Baltic Sea Day concert at Madetoja 
Hall we present sounds from Estonia. At the Climate Arena in 
Ii, we present a programme designed by conductor Johanna 
Almark, and chamber groups of the orchestra tour the housing 
facilities and schools of Oulu.

Our season series opens with our own principal horn Lauri 
Vasala as soloist. In the fall season, several luminous, young 
Finnish soloists take the stage, including cellist Senja Rum-
mukainen, pianist Janne Oksanen and violinist Kasmir Uusi-
tupa. Of our international guests violinist Clara-Jumi Kang 
and conductors Gabriella Teychenné, Michał Nesterowicz and 
Christopher Warren-Green pay their first visits in Oulu. The 
October New Music Festival brings on stage the world’s first 
electronic instrument, the theremin, with Carolina Eyck as the 
soloist. Before the Independence Day, we dive into the world 
of Finnish opera.

In special concerts we celebrate our record release with Ismo 
Alanko, meet the internationally renowned folk music group 
Frigg as well as Miljoonasade, a crown jewel of Finnish rock. 
Towards Christmas, we welcome The Fabulous Bäckström 
Brothers, and present a Christmas classic, The Nutcracker, in 
Oulu and Kajaani.

In the fall we also bid an emotional farewell to our longtime 
chief conductor Johannes Gustavsson when he is joined by 
renowned soprano Camilla Nylund in his final concert as chief. 
Incoming chief conductor Rumon Gamba presents a diverse 
offering of music by Sir Malcolm Arnold, on a tour from Oulu 
to Ylivieska and Raahe.

You are warmly welcome to our concerts – there’s something 
there for everyone!
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to 12.8. klo 17, 19, 22 Valtakunnalliset kotiseutupäivät Hupisaarten kesäteatteri - vapaa pääsy s. 4–5

to 19.8. klo 16 Oulu Sinfonia After Work Rotuaarin lava - vapaa pääsy s. 6

pe 20.8. klo 16 Oulu Sinfonia After Work Rotuaarin lava - vapaa pääsy s. 6

pe 20.8. klo 19.30 Myrskyvaroitus Iin kirkko - vapaa pääsy s. 9

to 26.8. klo 13 Itämerihetki Madetojan sali - vapaa pääsy s. 9

to 9.9. klo 19 Frigg & Oulu Sinfonia Madetojan sali  Erikoiskonsertti 35/29/19 € s. 10

pe 10.9. klo 13 Frigg & Oulu Sinfonia Madetojan sali Koululaiskonsertti - s. 10

to 16.9. klo 19 Ismo Alanko & Oulu Sinfonia:
Kaiken maailman kehtolauluja Madetojan sali  Erikoiskonsertti 42/32/22 € s. 13

pe 17.9. klo 19 Ismo Alanko & Oulu Sinfonia:
Kaiken maailman kehtolauluja Madetojan sali  Erikoiskonsertti 42/32/22 € s. 13

su 19.9. klo 15 Oulu Sinfonian Kamarimuusikot Tulindbergin sali Kamarikonsertti vapaa pääsy s. 7

to 23.9. klo 19 Tuulen morsian Madetojan sali  Kausikonsertti I 29/24/14 € s. 14

to 30.9. klo 19 Sähköinen luonto Madetojan sali  Kausikonsertti II 29/24/14 € s. 17

pe 1.10. klo 20 Miljoonasade & Oulu Sinfonia Club Teatria Oulu  Erikoiskonsertti
38/28/18 €
VIP 52 € s. 19

su 3.10. klo 15 Kamarikonsertti Poiju-sali, OAMK Kamarikonsertti vapaa pääsy s. 7

to 7.10. klo 19 Pintaa syvemmältä Madetojan sali  Kausikonsertti III 29/24/14 € s. 21

to 14.10. klo 19 Konsertto kuin unelma Madetojan sali  Kausikonsertti IV 29/24/14 € s. 23

pe 15.10. klo 19 Konsertto kuin unelma Luleå - - s. 23

la 16.10. klo 15 Konsertto kuin unelma Piteå - - s. 23

to 21.10. klo 19 Puolalainen ilta Madetojan sali  Kausikonsertti V 29/24/14 € s. 25

to 4.11. klo 19 Wagner, ikuisesti Madetojan sali  Kausikonsertti VI 29/24/14 € s. 26

ke 10.11. klo 19 The Fabulous Bäckström Brothers Madetojan sali  Erikoiskonsertti 35/29/19 € s. 29

to 11.11. klo 19 The Fabulous Bäckström Brothers Madetojan sali  Erikoiskonsertti 35/29/19 € s. 29

to 18.11. klo 19 Sir Malcolm Arnold 100 Madetojan sali  Kausikonsertti VII 29/24/14 € s. 30

pe 19.11. klo 19 Sir Malcolm Arnold 100 Ylivieska - - s. 30

la 20.11. klo 15 Sir Malcolm Arnold 100 Raahe - - s. 30

ke 24.11. klo 13 Sininen pallo Madetojan sali Koululaiskonsertti 7/0 € s. 33

ke 24.11. klo 18 Sininen pallo Madetojan sali  Perhekonsertti 11 € s. 33

to 25.11. klo 10 Sininen pallo Madetojan sali Koululaiskonsertti 7/0 € s. 33

pe 26.11. klo 18 Kamarikonsertti Poiju-sali, OAMK Kamarikonsertti vapaa pääsy s. 7

la 27.11. klo 15 Kamarikonsertti Tulindbergin sali Kamarikonsertti vapaa pääsy s. 7

su 28.11. klo 15 Kamarikonsertti Tulindbergin sali Kamarikonsertti vapaa pääsy s. 7

to 2.12. klo 19 Suomi, oopperamaa Madetojan sali  Kausikonsertti VIII 29/24/14 € s. 35

to 9.12. klo 19 Pähkinänsärkijä Madetojan sali  Kausikonsertti IX 29/24/14 € s. 36

la 11.12. klo 16 Pähkinänsärkijä Kajaani - - s. 36

to 16.12. klo 19 Beethoven 7 Madetojan sali  Kausikonsertti X 29/24/14 € s. 39

su 19.12. klo 18 Kamarikonsertti Tyrnävän kirjasto Kamarikonsertti vapaa pääsy s. 7

Keskustelu illan konsertista  
Ravintola Preludissa klo 18.30.
Discussion of the forthcoming concert,  
Restaurant Preludi at 18.30.
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Syksyn 2021 kausiesite: Toimitus: Maija Kuusisto, Heli Perkkiö I Konserttien esittelyt: Jaani Länsiö  Kansi: Harri Tarvainen I Ulkoasu ja taitto: Minna Hentilä / Mainostoimisto Greystone Oy I Paino: Pohjolan Palvelut Oy, 2021

YHTEYSTIEDOT

Oulun Musiikkikeskus  

Käyntiosoite
Oulun Musiikkikeskus, 

Leevi Madetojan katu 1–3  

Postiosoite 
 PL 4, 

90015 Oulun kaupunki 

Ryhmämyynti
oulusinfonia@ouka.fi 

044 703 7220

MUUT 
MAKSUVÄLINEET

Smartum, Edenred, ePassi 
sekä EasyBreak 

käyvät maksuvälineinä 
useimmissa 

myyntipisteissä.

LIPPUJEN 
MYYNTIPAIKAT

Lipunmyynti, 
ei varauksia

Madetojan salin 
lippukauppa

Oulun Musiikkikeskus
Leevi Madetojan katu 1–3, 

90140 Oulu

Avoinna Oulu Sinfonian 
konserttipäivisin 

klo 11–19.30  
puh. 050 594 9704

•

Lipunmyynti ja varaukset 

Ticketmaster  
www.ticketmaster.fi –>  

Lippukaupat, 
puhelinmyynti: 
0600 10 800  

(1,98 € / min + pvm) 

Ticketmaster Suomella 
on yli 80 lippukauppaa 
joista voit ostaa lippuja 
sekä noutaa varauksesi.  

Varaudu 
esittämään 
alennukseen 
oikeuttava 
todistus 
konserttipai-
kalla.  

35 € 29 € 19 €

38 € 27 € 18 €

29 € 24 € 14 €

Opisk.
Työtön 
Lapsi 3–17 v.Norm. Eläk.

42 € 32 € 22 €

KAUSIKORTIT   Myyntiaika 6.8.–10.9.2021

Kausikortilla koko syksyn kausikonsertit edulli-
seen pakettihintaan, kausiasiakkaan huippuetuja 
unohtamatta!

• Vakiopaikka jokaisessa kausikonsertissa.
• Kausiesite kotiin postitettuna.
• Kertalippuihin verrattuna huomattava alennus 

konserttihintoihin.
• Maksuton narikka ja käsiohjelma  

kausikonserteissa.

NORMAALI HINTA 210 €
ELÄKELÄINEN 180 €
OPISKELIJA 120 €

72 € 63 € 33 €

• Kausikonserteissa leivoksen ostajalle kahvi 
kaupan päälle Ravintola Preludissa.

• Ravintola Preludin lounaasta 10 % alennus.
• Kanta-asiakastilaisuuksia ja oheistapahtumia.
• Yllätysetuja.

Minisarja on helppo tapa kokeilla säännöllistä 
konsertissa käymistä. Syksyllä 2021 tarjolla on 
vain yksi minisarja, johon voit valita kolme 
kiinnostavinta kausikonserttia. 

Kulttuurituutti ensimmäisen vuoden korkea-
kouluopiskelijoille. Lipun hinta 7 € perushintaisiin 
kausikonsertteihin. Lunastus ennakkoon Oulu10-
asiointipisteistä.

Oulun pääkirjastosta on lainattavissa neljä 
Oulu Sinfonian kausikorttia syyskaudelle 2021. 
Lisätiedot kirjastosta.

IRTOLIPUT    Myynnissä 6.8.2021 alkaen

 Kausikonsertit

 Frigg & Oulu Sinfonia 
 The Fabulous Bäckström Brothers

 Miljoonasade & Oulu Sinfonia

 Ismo Alanko & Oulu Sinfonia

MINISARJAT   Myyntiaika 6.8.–2.12. tai niin kauan kuin paikkoja on tarjolla.

Minisarja sisältää käsiohjelman ja narikkamaksun.

ETU- JA ALENNUSLIPUT

Kaikukortilla maksutta syksyn 2021 konsertteihin. 
Lippu sisältää käsiohjelman ja narikan. 
Kaikukorttiliput on noudettava etukäteen 
Oulu10-asiointipisteistä. Kaikukorttilippuja on 
rajoitettu määrä. Lisätiedot Kaikukortista 
osoitteessa www.ouka.fi/kaikukortti

RYHMILLE

Vähintään 20 hengen ryhmille 20 %:n alennus.

Koululaisryhmille (vähintään 20 henkeä) perus-
hintaiset kausikonsertit hintaan 7 €/oppilas. 
Kysy ryhmähintaa myös erikoiskonsertteihin.

Ryhmäliput on noudettava Madetojan salin aulan 
lippukaupasta viimeistään viikkoa ennen konsert-
tia lippukaupan aukioloaikojen puitteissa.

Tiedustelut ja ryhmävaraukset: 
oulusinfonia@ouka.fi tai 044 703 7220

CONTACTS

Oulu Music Center  

Street address
Oulun Musiikkikeskus, 

Leevi Madetojan katu 1–3  

Postal address 
 PL 4, 

90015 Oulun kaupunki 

Group sales
 oulusinfonia@ouka.fi

044 703 7220

OTHER METHODS 
OF PAYMENT

Most outlets accept 
Smartum, Edenred, ePassi 
and EasyBreak as methods 

of payment.

WHERE TO BUY

Tickets, 
no reservations

Madetoja Hall 
Ticket Booth

Oulu Music Center
Leevi Madetojan katu 1–3

90410 Oulu

Open on Oulu Symphony 
Orchestra’s concert days 
from 11 AM to 7.30 PM

Tel. 050 594 9704

•

Tickets 
and reservations

Ticketmaster  
www.ticketmaster.fi –>  
Ticketmaster outlets,
telephone service:

0600 10 800
(1,98 € / min + LNC)

Ticketmaster Finland has 
approx. 80 outlets where 

you can buy tickets or pick 
up and pay your reservation.  

Prepare 
to show 
documents 
that entitle 
you to the 
discount.
  

35 € 29 € 19 €

38 € 27 € 18 €

29 € 24 € 14 €

Student
Unemployed 
Child 3–17 yoAdult Pensioner

42 € 32 € 22 €

SUBSCRIPTIONS   On sale from 6th Aug 
 to 10th Sep 2021

Become a subscriber and enjoy all the season 
concerts and subscribers’ benefits for affordable 
package price! Benefits for subscribers:

• Your own personal seat to each season concert.
• Season brochure mailed to your home address.
• Significant discount compared to single ticket 
 prices.
• Cloak room and handout for free in season 
 concerts. 

ADULT 210 €
PENSIONER 180 €
STUDENT 120 €

72 € 63 € 33 €

• Subscribers’ discounts to selected special 
concerts.

• Free coffee for pastry buyers in season 
 concerts at Restaurant Preludi.
• Lunch -10% at Restaurant Preludi.
• Special events for subscribers.
• Surprise benefits.

Mini series offers you an easy way to try if visiting 
concerts regularly would be for you. In fall 2021 
you may build your own mini series by choosing 
three most interesting season concerts.

is 7 € for season concerts. Kulttuurituutti tickets 
must be purchased in advance from Oulu10 ser-
vice point.

Oulu City Library offers four tickets to each of 
Oulu Symphony Orchestra’s season concert on 
fall 2021. More information from the library.

SINGLE TICKETS    On sale from 6th of Aug 2021

 Season concerts

 Frigg & Oulu Sinfonia 
 The Fabulous Bäckström Brothers

 Miljoonasade & Oulu Sinfonia

 Ismo Alanko & Oulu Sinfonia

MINI SERIES   On sale from 6th Aug to 2nd Dec 2021, unless sold out earlier.

Mini series also includes cloak room and handout.

SPECIAL PRICED AND DISCOUNT TICKETS

Free entry for Kaikukortti holders in all concerts 
in fall season (limited amount). Kaikukortti tickets 
must be purchased in advance from Oulu10 ser-
vice point.

Kulttuurituutti for for freshmen both in universi-
ty and university of applied sciences. Ticket price 

FOR GROUPS

A group of 20 or more people gets a discount 
of 20%.

School groups (min. 20 people): 7 €/student 
for season concerts. Ask for a discount price 
to special concerts, too.

Group tickets must be purchased from the ticket 
booth at Madetoja Hall no later than one week be-
fore the concert date.

Inquiries and bookings for groups:
oulusinfonia@ouka.fi or 044 703 7220

  TICKETS

2 3

Hinnat sisältävät palvelumaksun. Huomaathan, että kaikkiin hintoihin lisätään Ticketmasterin tilausmaksu 
1 €/tilaus. Tilausmaksu ei koske Madetojan salin lippukaupasta ostettuja lippuja.

LIPUT

Prices include a service fee. Please notice, that order fee 1 €/order will be added, 
excluding tickets purchased at Madetoja Hall ticket booth.

http://www.ticketmaster.fi
mailto:oulusinfonia@ouka.fi
http://www.ouka.fi/kaikukortti
mailto:oulusinfonia@ouka.fi
http://www.ticketmaster.fi
mailto:oulusinfonia@ouka.fi
mailto:oulusinfonia@ouka.fi


ELÄINTEN 
KARNEVAALI
Oulu Sinfonia
Mikko Sorri liidaus  I  Virva Pietilä juontaja

Camille Saint-Saëns: Eläinten karnevaali

Eläinten karnevaali  (Le carnaval des animaux) on ranskalai-
sen säveltäjä Camille Saint-Saënsin  14-osainen sarja pienelle   
orkesterille. Eläinaiheisen humoristisen teoksen jokainen osa 
kuvaa eri eläintä. Saint-Saëns epäili teoksen vahingoittavan 
mainettaan vakavan musiikin säveltäjänä, joten hän kielsi esit-
tämästä teosta kantaesityksen jälkeen. Kielto raukesi säveltäjän 
kuoleman jälkeen ja teoksesta onkin tullut yksi hänen suosi-
tuimpiaan. Tervetuloa värikkääseen eläinten maailmaan Oulu 
Sinfonian seurassa!

Kesto noin 30 minuuttia.

Mikko Alatalo  I  Oulu Symphony Orchestra  
Jukka Myllys conductor

Mikko Alatalo, who comes from Alakylä in Kiiminki, has become 
the favourite of the whole nation over the decades. Alatalo is 
known as a long-term Member of Parliament and an entertain-
er familiar from television programs and performance stages. 
The versatile production of the artist, who is celebrating his 
anniversary, includes both rock music and children’s songs. 
At the Hupisaari sing-along evening, everyone is allowed to 
sing Alatalo’s well-known hits and other songs rooted in the 
soul landscape of Finns, accompanied by the Oulu Symphony 
Orchestra.

Duration about 60 minutes.

OULU 
SINFONIA

HUPISAARTEN 
KESÄTEATTERISSA 

TORSTAINA
12.8.2021

Konsertteihin on vapaa pääsy.

Kolmen konsertin kokonaisuus on 
osa Valtakunnallisia kotiseutupäiviä. 

Lue lisää: ouka.fi/oulu/kotiseutupäivät

THE CARNIVAL 
OF THE ANILMALS
Oulu Symphony Orchestra
Mikko Sorri leader  I  Virva Pietilä presenter

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals

The Carnival of the Animals (Le Carnaval des animaux) is a 14-
part series by the French composer Camille Saint-Saëns for 
a small orchestra. Each part of an animal-themed humorous 
work depicts a different animal. Saint-Saëns suspected the 
work would damage his reputation as a composer of serious 
music, so he banned the performance of the work after its 
premiere. The ban expired after the composer’s death and the 
work has become one of his most popular. Welcome to the 
colourful world of animals with 
the Oulu Symphony Orchestra!

Duration about 30 minutes. 

PIENI 
YÖSOITTO 

Oulu Sinfonia  I  Mikko Sorri liidaus 

Claude Debussy: Clair de Lune 
Béla Bartók: Romanialaisia kansantansseja

George Gershwin: Lullaby 
Wolfgang Amadeus Mozart: Pieni yösoitto

Elokuun tummeneva ilta ja Oulu Sinfonian jousisto tarjoavat 
tunnelmallisen iltahetken kuulijoilleen. Myöhäisillan konsertin 
avaa Claude Debussyn Claire de Lune. Kansanmusiikin maa-
ilmassa vieraillaan Béla Bartókin romanialaisten kansantans-
sien myötä. Amerikkalaisen George Gerswinin Lullaby kuullaan 
vielä ennen illan päätösnumeroa, Wolfgang Amadeus Mozartin 
Pientä yösoittoa.

Kesto noin 50 minuuttia. 

OULU SINFONIA & MIKKO ALATALO: 

ALLSÅNG 
PÅ HUPISAARI
Mikko Alatalo  I  Oulu Sinfonia  I  Jukka Myllys kapellimestari

Kiimingin Alakylästä kotoisin oleva Mikko Alatalo on vuosikym-
menien aikana tullut koko kansan omaksi. Alatalo tunnetaan 
pitkäaikaisena kansanedustajana ja televisio-ohjelmista sekä 
esiintymislavoilta tuttuna viihdetaiteilijana. Juhlavuottaan viet-
tävän taiteilijan monipuolinen tuotanto käsittää niin rockmusiik-
kia kuin lastenlaulujakin. Hupisaarten yhteislauluillassa kaikilla 
on lupa laulaa Alatalon tunnettuja hittejä ja muita suomalaisten 
sielunmaisemaan juurtuneita kappaleita Oulu Sinfonian säes-
tyksellä.

Kesto noin 60 minuuttia. 

  Torstai 12.8. klo 19 / Thursday 12.8. at 19

EINE KLEINE 
NACHTMUSIK 
Oulu Symphony Orchestra   
Mikko Sorri leading (concertmaster) 

Claude Debussy: Clair de Lune 
Béla Bartók: Romanian Folk Dances
George Gershwin: Lullaby 
Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik

The darkening evening of August and the Oulu Symphony Or-
chestra’s strings offer an atmospheric evening for their listen-
ers. The late night concert will be opened by Claude Debussy’s 
Claire de Lune. The world of folk music is visited through Béla 
Bartók’s Romanian folk dances. American George Gerswin’s 
Lullaby will also be heard before the evening’s closing issue, 
Wolfgang Amadeus Mozart’s Eine Kleine Nachtmusik.

Duration about 50 minutes.

  Torstai 12.8. klo 22 / Thursday 12.8. at 22  Torstai 12.8. klo 17 / Thursday 12.8. at 17
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Sa%C3%ABns
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sarja_(musiikki)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Orkesteri


facebook.com/ 
OuluSinfonianKamarimuusikot

#oulusinfoniankamarimuusikot

OULU 
SINFONIA

ROTUAARIN LAVA / ROTUAARI STAGE

OULU SINFONIA AFTER WORK

  Torstai 19.8. klo 16 ja perjantai 20.8. klo 16 / Thursday 19.8. at 16 and Friday 20.8. at 16

Oulu Symphony Orchestra’s winds
Marjo Riihimäki conductor

The summery Rotuaari pedestrian street 
invites you to enjoy music downtown in 
Oulu, when the Oulu Symphony After 
Work brings popular hits and and melo-
dies loved by Finns. If you feel like danc-
ing, there will be fiery tango and Latin 
American rhythms. The Oulu Symphony 
winds are conducted by Marjo Riihimäki, 
who’s also in charge of programming this 
event.

Duration about 60 minutes.  
Free entry.

Ilmaistapahtumat 
Oulussa ja lähialueilla. 

Tule mukaan!

#oulusinfonia   #kuuluusinulle

open

Oulu Sinfonian puhallinorkesteri
Marjo Riihimäki kapellimestari

Kesäinen Rotuaari kutsuu nauttimaan 
musiikista Oulun ytimeen. Oulu Sinfonia 
After Work tuo kuultavaksi tuttuja iskelmiä 
ja suomalaisille rakkaita melodioita. Tans-
sikärpäsen puremaan tarjoillaan kuumaa 
tangoa ja latinalaisamerikkalaisia rytmejä. 
Oulu Sinfonian puhaltajia johtaa konsertin 
koostanut Marjo Riihimäki. 

Kesto noin 60 minuuttia. 
Vapaa pääsy.

OULU SINFONIAN
Kamarimuusikot

Oulu Sinfonian Kamarimuusikot on perustettu muusikoiden toi-
veesta työskennellä kamarimusiikillisessa vuorovaikutuksessa 
niin kollegoiden kuin yleisönkin kanssa. Konsertit muodostavat 
intiimin, jaetun ja kokonaisvaltaisen musiikillisen hetken.
 
Syyskauden ohjelmiston taiteellisesta suunnittelusta vastaavat 
Emiliano Travasino ja Fanni Hoppari. Marraskuussa vieraaksi 
on kutsuttu pianisti Juho Alakärppä.
 
Oulu Sinfonian Kamarimuusikoiden toimintaa tukevat Oulu Sin-
fonia ja Orkesterin Pulssi ry. Syyskauden konserteista kaksi 
järjestetään yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja yksi 
Tyrnävän kunnan sekä paikallisten sponsoreiden kanssa.

Syksyn 2021 kamarikonsertit:

Su  19.9.  klo 15  Oulun Musiikkikeskus, Tulindbergin sali
Su  3.10.  klo 15  Oulun ammattikorkeakoulu, Poiju-sali
Pe  26.11.  klo 18  Oulun ammattikorkeakoulu, Poiju-sali
La  27.11.  klo 15  Oulun Musiikkikeskus, Tulindbergin sali
Su  28.11.  klo 15  Oulun Musiikkikeskus, Tulindbergin sali
Su  19.12.  klo 18  Tyrnävän kirjasto

Konsertteihin on vapaa pääsy.

Oulu Symphony Orchestra’s Chamber Musicians are estab-
lished to answer the musician’s desire to work together in a 
chamber music kind of dialogue between colleagues and au-
dience. The concerts offer an intimate, shared and inclusive 
musical moment.
 
The artistic direction for this fall is entrusted to Emiliano 
Travasino and Fanni Hoppari. Pianist Juho Alakärppä is invit-
ed for a visit in November.
 
Oulu Symphony Orchestra’s Chamber Musicians are support-
ed by the Oulu Symphony Orchestra and Orkesterin Pulssi ry. 
Two of the concerts this fall are organized in co-operation with 
Oulu University of Applied Sciences, and one in co-operation 
with the Municipality of Tyrnävä and local sponsors.

Chamber music concerts, fall 2021:

OULU SINFONIAN 
KAMARIMUUSIKOT
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OULU SYMPHONY 
ORCHESTRA’S 
CHAMBER MUSICIANS

Sun  19.9.  at 3 PM  Oulu Music Center, Tulindberg Hall
Sun  3.10.  at 3 PM  Oulu University of Applied Sciences, Poiju Hall
Fri  26.11.  at 6 PM  Oulu University of Applied Sciences, Poiju Hall
Sat  27.11.  at 3 PM  Oulu Music Center, Tulindberg Hall
Sun  28.11.  at 3 PM  Oulu Music Center, Tulindberg Hall
Sun  19.12.  at 6 PM  Tyrnävän library

Free entry.
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  Perjantai 20.8. klo 19.30 / Friday 20.8. at 19.30

IIN KIRKKO

MYRSKYVAROITUS
Oulu Sinfonian jousiorkesteri
Johanna Almark kapellimestari, sopraano

Trad.: La follia
Henry Purcell/trad. (sov. J. Almark): Rondeau oopperasta 
Abdelazer – Uljas polska från Vårdö – Rondeau 
Antonio Vivaldi: ”Tra le follie diverse...Siam navi all’onde 
algenti” resitatiivi ja aaria oopperasta L’Olimpiade
Johanna Almark: Myrskyvaroitus jousiorkesterille
Edvard Grieg: Holbergin ajoilta, op. 40

Oulu Sinfonia vierailee IlmastoAreenan ilmastofestivaalilla 
Iissä, joka on noussut yhdeksi Suomen merkittävimmistä il-
mastokeskuksista. Jousiorkesterin Myrskyvaroitus-konsertin 
ohjelmiston Iin kirkkoon on koonnut useita ilmastoaiheisia kon-
sertteja suunnitellut Johanna Almark, joka toimii myös konser-
tin kapellimestarina ja laulusolistina.

Kesto noin 60 minuuttia, ei väliaikaa. Vapaa pääsy.

  Torstai 26.8. klo 13 / Thursday 26.8. at 13

MADETOJAN SALI

ITÄMERIHETKI
Oulu Sinfonian jousiorkesteri
Lasse Joamets liidaus

Vaikka Viro ei pysynyt itsenäisenä valtiona, sen musiikki ei 
koskaan menettänyt ominaislaatuaan. Virolainen slaavilaisuus 
ei soi melankoliaa, vaan patoutunutta optimismia. Siinä, missä 
Lepo Sumeran Musica Profana soi kuin Prokofjev ja Šostako-
vitš ilman sarkastista sivumakua, Ester Mägin Vesperiä värit-
tävät barokkiajan muistumat. Aikamme tunnetuimpiin kuuluvan 
säveltäjän Arvo Pärtin harras minimalismi on niin omaperäis-
tä, että sen voisi vaikka patentoida.

Oulu Sinfonian konserttimestari Lasse Joametsin suunnittele-
ma konserttikokonaisuus esittelee viime vuosisadan tärkeimpiä 
virolaissäveltäjiä ja sisältää terveisiä Itämeren tuolta puolen.

Kesto noin 60 minuuttia, ei väliaikaa. Vapaa pääsy.

II CHURCH

STORM WARNING
Oulu Symphony Orchestra’s strings
Johanna Almark conductor, soprano

Trad: La follia
Henry Purcell/trad. (arr. J. Almark): Rondeau from the opera 
Abdelazer – Uljas polska från Vårdö – Rondeau 
Antonio Vivaldi: Tra le follie diverse…Siam navi all’onde algenti. 
Recitative and Aria from the opera L’Olimpiade
Johanna Almark: Myrskyvaroitus (Storm Warning) 
For A String Orchestra
Edvard Grieg: From Holberg’s Time, Op. 40

Oulu Symphony pays a visit to the Climate Arena festival in 
Ii, which has become one of Finland’s most important climate 
centers. The Storm Warning concert in Ii church, presented 
by Oulu Sinfonia strings, is programmed by Johanna Almark, 
who also serves as conductor and vocal soloist of this concert.

Duration about 60 minutes. No intermission. Free entry.

MADETOJA HALL

BALTIC SEA MOMENT
Oulu Symphony Orchestra’s strings
Lasse Joamets lead (concertmaster)

Although Estonia did not remain an independent state, its mu-
sic never lost its distinctive character. The Estonian Slavic-
ness does not sound melancholic, but is filled with pent-up 
optimism instead. Where Lepo Sumera’s Musica Profana 
sounds like Prokofiev and Shostakovich without the sarcastic 
aftertaste, Ester Mägi’s Vesper is tinted by recollections of the 
Baroque era. The devotional minimalism of one of the most 
famous composers of our time, Arvo Pärt, is so original that it 
could even be patented.

The Oulu Symphony Orchestra’s strings, conducted by con-
certmaster Lasse Joamets, will present the most important 
Estonian composers of the last century in a concert at the 
Baltic Sea Festival.

Duration about 60 minutes. No intermission. Free entry.
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Perjantai 10.9. klo 13 Madetojan sali (koululaiskonsertti) / Friday 10.9. at 13 Madetoja Hall (for school groups)

Frigg:
Tommi Asplund viulu I Tero Hyväluoma viulu    
Alina Järvelä viulu I Esko Järvelä viulu I Juho Kivivuori basso    
Petri Prauda mandoliini, säkkipilli, cittern I Anssi Salminen kitara
Oulu Sinfonia  
Jaakko Kuusisto kapellimestari

Kansanmusiikkiyhtye Frigg on eloisuudellaan ja riemastuttavilla keikoillaan levittänyt ener-
giaa ympäri maailman ja tullut laajalti tunnetuksi yhtenä Suomen kaikkien aikojen menesty-
neimmistä kansanmusiikkiyhtyeistä. Friggin länsimaisia kansanmusiikkeja ja pohjoismaista 
pelimannimusiikkia yhdistävä tyyli on saanut maailmanmusiikkimedialta täysin oman ter-
minsä: nordgrass.

Konsertissa kuullaan yhtyeen repertuaarin kulmakiviä, jotka on hiottu sileäpintaisiksi, säih-
kyviksi helmiksi. Kun sinfoniaorkesteri kohtaa pelimanniyhtyeen, niin energiaa sinkoilee ja 
törmäys saa aikaan täysin uusia, ennenkuulumattomia muotoja!

Kesto noin kaksi tuntia sisältäen väliajan. 
Koululaiskonsertti 60 minuuttia, ei väliaikaa. 

Liput 35/29/19 € (sis. käsittelykulut). 
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy (lippuja rajoitettu määrä, noudettava etukäteen  
Oulu10-asiointipisteistä).
Konserttikummit tarjoavat liput koululaiskonserttiin. 
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet osoitteessa www.oulusinfonia.fi

FRIGG & OULU SINFONIA
 ERIKOISKONSERTTI / SPECIAL CONCERT

Torstai 9.9. klo 19 Madetojan sali / Thursday 9.9. at 19 Madetoja Hall

Frigg:
Tommi Asplund violin I Tero Hyväluoma violin    
Alina Järvelä violin I Esko Järvelä violin I Juho Kivivuori contrabass    
Petri Prauda mandolin, bagpipes, cittern I Anssi Salminen guitar
Oulu Symphony Orchestra 
Jaakko Kuusisto conductor

Frigg are known for their energetic and hilarious gigs around the world thus having be-
come a household name as one of the most successful folk music bands ever in Finland. 
Frigg combines in their unique way western folk musics and Scandinavian tradition. The 
world music media has given this style a unique name: Nordgrass.

The concert will include the cornerstones of the band’s repertoire, which have now been 
polished into smooth, shiny beads. When a symphony orchestra meets a folk music band, 
energy bursts forth and collisions will create new, unheard-of outcomes.

Duration about two hours including intermission.
Concert for school groups 60 minutes, no intermission.

Tickets 35/29/19 € (including service fee). 
Free entry to the concert for Kaikukortti holders (limited amount, must be purchased in 
advance from Oulu10 service point).
Tickets to the school group concert are sponsored by OP Oulu and Oulun Energia. 
More information and enrolment: www.oulusinfonia.fi

< FRIGG © ULLA NIKULA

Konserttikummit
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Perjantai 17.9. klo 19 Madetojan sali / Friday 17.9. at 19 Madetoja Hall

ISMO ALANKO & OULU SINFONIA:

KAIKEN MAAILMAN 
KEHTOLAULUJA

Torstai 16.9. klo 19 Madetojan sali / Thursday 16.9. at 19 Madetoja Hall

 ERIKOISKONSERTTI /  SPECIAL CONCERT

< ISMO ALANKO © TERO AHONEN

Ismo Alanko I Oulu Sinfonia
Jaakko Kuusisto kapellimestari

Ismo Alanko levytti uuden albumin Oulu Sinfonian kanssa keväällä 2021, ja nyt on levyn 
julkaisemisen aika! Kaiken maailman kehtolauluja on hurja, villi ja estoton musiikillinen seik-
kailu, joka sisältää aiemmin julkaisemattomia kappaleita sekä poimintoja Alangon pitkän 
uran varrelta. Nyt kuultavat versiot esittelevät solistin ja orkesterin tasavahvoina kumppa-
neina. Sovittajien väkevät ja rohkeat versiot tuovat kappaleisiin täysin uuden ilmeen kapel-
limestari Jaakko Kuusiston johdolla.

Kesto noin 1 tunti 50 minuuttia sisältäen väliajan.
Liput 42/32/22 € (sis. käsittelykulut). 
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy (lippuja rajoitettu määrä,  
noudettava etukäteen Oulu10-asiointipisteistä).

Ismo Alanko I Oulu Symphony Orchestra
Jaakko Kuusisto conductor

Ismo Alanko recorded a new album with Oulu Symphony Orchestra during the spring of 
2021. Now it is time to release it! Kaiken mailman kehtolauluja (All Kinds Of Lullabies) is 
a fierce, ferocious and uninhibited musical adventure including milestones from Alanko’s 
long career, as well as previously unreleased songs. The versions we hear now present 
the singer and the orchestra as equal partners. Conducted by Jaakko Kuusisto, the strong 
and bold arrangements give totally new appearance to the music.

Duration about 1 hour 50 minutes including intermission.
Tickets 42/32/22 € (including service fee).  
Free entry to the concert for Kaikukortti holders (limited amount, 
must be purchased in advance from Oulu10 service point).

Kaiken maailman kehtolauluja 
-levyjä on myynnissä konserttien 

yhteydessä. Saatavilla vinyyli ja CD.

 JAAKKO KUUSISTO © JUSSI SNICKER >
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Torstai 23.9. klo 19 Madetojan sali / Thursday 23.9. at 19 Madetoja Hall

TUULEN
MORSIAN

 KAUSIKONSERTTI I

< LEO MCFALL © JULIA LEIJOLA

 LAURI VASALA © HARRI TARVAINEN >

Leo McFall kapellimestari I Lauri Vasala käyrätorvi

Alissa Firsova: Die Windsbraut, op. 34
Richard Strauss: Käyrätorvikonsertto nro 2 Es-duuri, op. 132
Sergei Rahmaninov: Sinfonia nro 3 a-molli, op. 44

Lokakuussa 1942 Richard Strauss päätti lopettaa säveltämisen. 
Hän oli parhaat päivänsä nähnyt entinen suuruus. Masennus ja 
sairastelu pitivät luovuuden loitolla, sota oli syönyt motivaa-
tion. Kuukausi myöhemmin valmistui käyrätorvikonsertto, en-
simmäinen saksalaissäveltäjän myöhäisistä mestariteoksista. 
Virtuoosisia vaskikuvioita vilisevän konserton solistina esiintyy 
orkesterin oma käyrätorven äänenjohtaja Lauri Vasala.

Kun nuoren venäläissäveltäjän Alissa Firsovan Die Windsbraut 
muuttaa taidemaalari Oskar Kokoschkan ekspressionistisen 
muotokuvan soiviksi säveliksi, Sergei Rahmaninovin kolman-
nessa sinfoniassa soi sveitsiläismaisemiin uppoutunut jälki- 
romantikko.  

Kesto noin kaksi tuntia sisältäen väliajan.
Liput 29/24/14 € (sis. käsittelykulut).
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy (lippuja rajoitettu määrä, 
noudettava etukäteen Oulu10-asiointipisteistä).

 SEASON CONCERT I

BRIDE 
OF THE WIND
Leo McFall conductor I Lauri Vasala French horn

Alissa Firsova: Die Windsbraut, Op. 34
Richard Strauss: Horn Concerto No. 2 in E-Flat Major, Op. 132
Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in A minor, Op. 44

In October 1942, Richard Strauss decided to quit compos-
ing. He was a former great man who had seen his best days.  
Depression and illness kept creativity at bay, war had eaten  
up motivation. A month later, he completed the French Horn 
Concerto, the first of the German composer’s late masterpiec-
es. Lauri Vasala, the orchestra’s own principal horn, will per-
form as the soloist of the virtuoso brass concert.

When Die Windsbraut, the work of the young Russian compos-
er Alissa Firsova, transforms the expressionist portrait of the 
painter Oskar Kokoschka into sounding tones, Sergei Rach-
maninov’s Third Symphony features a post-romanticist im-
mersed in Swiss landscapes. 

Duration about two hours including intermission.
Tickets 29/24/14 € (including service fee).  
Free entry to the concert for Kaikukortti holders (limited 
amount, must be purchased in advance from Oulu10 
service point).
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Torstai 30.9. klo 19 Madetojan sali / Thursday 30.9. at 19 Madetoja Hall

SÄHKÖINEN LUONTO
 KAUSIKONSERTTI II

< CAROLINA EYCK © ANANDA COSTA

< GABRIELLA TEYCHENNÉ © SIMON PAULY  

Gabriella Teychenné kapellimestari
Carolina Eyck theremin

Osmo Tapio Räihälä: Stream jousiorkesterille
Minna Leinonen: Kaarne 
Kalevi Aho: Kahdeksan vuodenaikaa, konsertto thereminille

Jos soitin on keksitty, Kalevi Aholla on sille konsertto. Sata 
vuotta sitten Leo Theremin kehitteli maailman ensimmäisen 
sähkösoittimen, yhden tunnistettavimmista, erikoisimmista ja 
hankalimmin hallittavista instrumenteista. Thereministi Caro-
lina Eyckille omistettu teos kuvaa saamelaista vuodenkiertoa, 
ja palkitsee uteliaan kuulijan ainutkertaisella, hämmästyttävällä 
äänimaailmalla. 

Nykymusiikkiin erikoistunut Gabriella Teychenné johtaa kiin-
nostavan kattauksen aikamme äänimaailmaa, jota on innoit-
tanut niin luonnon hupeneva monimuotoisuus kuin hyvän 
ystävän yllättävä kuolema. Konsertti on osa Uuden Musiikin 
Lokakuu -festivaalia.

Kesto noin 1 tunti 40 minuuttia sisältäen väliajan.
Liput 29/24/14 € (sis. käsittelykulut).
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy (lippuja rajoitettu määrä, 
noudettava etukäteen Oulu10-asiointipisteistä).

ELECTRONIC
NATURE

 SEASON CONCERT II

Gabriella Teychenné conductor
Carolina Eyck theremin

Osmo Tapio Räihälä: Stream for string orchestra
Minna Leinonen: Kaarne 
Kalevi Aho: Eight Seasons, Concerto for Theremin

If an instrument has been invented, Kalevi Aho has a concerto 
for it. One hundred years ago, Leo Theremin developed the 
world’s first electronic instrument, one of the most recogniz-
able, extraordinary, and most difficult-to-manage instruments. 
Dedicated to theremin player Carolina Eyck, the work depicts 
the Sámi cycle of the year, and rewards the curious listener 
with a unique, amazing world of sound. 

Gabriella Teychenné, who specializes in contemporary music, 
conducts an interesting setting of the sound world of our time, 
inspired by both the dwindling diversity of nature and the sud-
den death of a good friend. The concert is part of the New 
Music October festival.

Duration about 1 hour 40 minutes including intermission.
Tickets 29/24/14 € (including service fee). 
Free entry to the concert for Kaikukortti holders (limited 
amount, must be purchased in advance from Oulu10 service 
point).

Keskustelutilaisuus:
Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa?
Klo 18.00–18.30, Ravintola Preludi

 
Yleisradion musiikkiohjelmista 

tuttu toimittaja, säveltäjä 
Osmo Tapio Räihälä pohtii 

uudessa kirjassaan nykymusiikin 
kuuntelemisen haasteita. 

Kimmo Pihlajamaa haastattelee.
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< © JAAKKO MANNINEN PHOTOGRAPHY

Perjantai 1.10. klo 20 Club Teatria Oulu / Friday 1.10. at 20 Club Teatria Oulu

MILJOONASADE
& OULU SINFONIA

 ERIKOISKONSERTTI / SPECIAL CONCERT

Miljoonasade 
Oulu Sinfonia
Jukka Myllys kapellimestari 

Miljoonasade julkaisi ensimmäisen hittinsä, Lapsuuden sanka-
rille, elokuussa 1986. Siitä lähtien yhtye on kiertänyt Suomea 
niin ahkeraan, että eipä taida löytyä suomalaista, joka ei bän-
diä tuntisi. Hitit Marraskuu, 506 ikkunaa ja Olkinainen kuuluvat 
kansalliseen laulukartastoon niin vahvasti, että luonnehdinta 
Miljoonasateesta Suomirockin kruununjalokivenä lienee oikea.

Konsertissa kuullaan lauluja neljältä eri vuosikymmeneltä: läpi-
leikkaus yhtyeen kuuluisimmista hiteistä sekä makupaloja tuo-
reimmasta tuotannosta. Heikki Salon tekstit ja koko orkesterin 
yhdessä luoma sävelmaailma liittoutuvat perinteisten soitinten 
kanssa kertoen suurta tarinaansa entistä ilmeikkäämmin ja 
mahtipontisemmin.

Kesto noin kaksi tuntia sisältäen väliajan.
Ovet klo 19.00. Konsertti alkaa klo 20.00.

Liput
Permanto: 38/28/18 €. 
Permantoliput sisältävät numeroimattomat istumapaikat. 
VIP-liput: 52 €, sis. narikka, oma sisäänkäynti, 
numeroitu istumapaikka VIP-katsomon pöydässä.
Hinnat sisältävät käsittelykulut. 
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy permantopaikoille 
(lippuja rajoitettu määrä, noudettava etukäteen Oulu10-
asiointipisteistä). 

Huom! Konsertti on siirretty kaksi kertaa koronapandemiasta 
johtuen. Huhtikuulle 2020 Madetojan saliin ja huhtikuulle 2021 
Oulun Club Teatrialle ostetut liput käyvät konserttiin sellaise-
naan. VIP-liput oikeuttavat ennakkoon varattuun pöytäpaikkaan 
VIP-alueella.

Miljoonasade 
Oulu Symphony Orchestra
Jukka Myllys conductor

Miljoonasade released their first hit Lapsuuden sankarille (To 
a Childhood Hero) in August 1986. Since then, the rock band 
has toured Finland so thoroughly that there probably is no Finn 
who would not know them. Hit songs Marraskuu (November), 
506 ikkunaa (506 Windows) and Olkinainen (Straw Woman) are 
ingrained in the Finnish song atlas to such a degree that calling 
Miljoonasade a jewel in the crown of the Finnish Rock music 
cannot be incorrect.

The concert covers songs from four decades: the band’s most 
famous hits as well as their most recent productions. Heikki 
Salo’s lyrics and the world of sounds and tunes they create 
with the orchestra ally with traditional instruments telling their 
magnificent story with eloquence and grandiose.

Duration about two hours including intermission.
Doors open at 19.00. Concert starts at 20.00.

Tickets
Floor: 38/28/18 €. Floor tickets include unnumbered seats. 
VIP: 52 € including cloakroom, VIP entrance, numbered seat 
in the VIP-area.
Prices include service fee.
Free entry to floor for Kaikukortti holders (limited amount, 
must be purchased in advance from Oulu10 service point).

Oulu tour date was postponed twice due to the coronavirus 
pandemic. Tickets bought to Madetoja Hall in April 2020 as 
well as tickets bought to Oulu Club Teatria Oulu in April 2021 
are valid on a new date. VIP tickets include numbered table 
seats on the VIP area.

K-18
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JANNE OKSANEN © NATALIA KHOLODOVA

Torstai 7.10. klo 19 Madetojan sali / Thursday 7.10. at 19 Madetoja Hall

PINTAA 
SYVEMMÄLTÄ
Emilia Hoving kapellimestari  
Janne Oksanen piano   
Visualisointi Tukka Ylönen & Petri Ruikka

Leevi Madetoja: Kullervo, op. 15
Selim Palmgren: Pianokonsertto nro 2, op. 33 ”Virta”
Einojuhani Rautavaara: Lintukoto
Uuno Klami: Merikuvia

Suomalaisen musiikin kulta-ajan säveltäjistä Sibelius oli suu-
rin, vaan ei ainoa. Niin Leevi Madetoja kuin Uuno Klamikin 
rakensivat kotimaista säveltaidetta maahantuomalla aistikkai-
ta sointeja suoraan Ranskasta. Porista maailmalle lähteneen 
Selim Palmgrenin toisesta pianokonsertosta ”Virta” tuli val-
mistuttuaan vientituote kansainvälisille konserttiareenoille. 
Konserton taustalla koetaan ensiesityksensä Tuukka Ylösen 
ja Petri Ruikan videotaideteos, jonka upeat jokimaisemat he-
rättävät sekä ihastusta että kysymyksiä. Mitä teemme luon-
nolle, teemme myös itsellemme.

Sibeliuksen jälkeen suosituin suomalaissäveltäjä oli Einoju-
hani Rautavaara. Hänen teoksensa Lintukoto vie nostalgisel-
le matkalle Aleksis Kiven kuvailemaan fantasiaan, utopiaan, 
jossa ihmiset on vapautettu kaikista huolista ja harmeista.

Suomalaisia klassikkoteoksia tulkitsevat nopeaa nousua kon-
serttilavoille tekevät Emilia Hoving ja Janne Oksanen.

Kesto noin kaksi tuntia sisältäen väliajan.
Liput 29/24/14 € (sis. käsittelykulut).
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy (lippuja rajoitettu määrä, 
noudettava etukäteen Oulu10-asiointipisteistä).

 KAUSIKONSERTTI III / SEASON CONCERT III

<  EMILIA HOVING © LAURA OJA

DELVING 
DEEPER

 SEASON CONCERT III

Emilia Hoving conductor  
Janne Oksanen piano   
Visualization Tukka Ylönen & Petri Ruikka 

Leevi Madetoja: Kullervo, op. 15
Selim Palmgren: Piano Concerto No. 2, op. 33 “The River”
Einojuhani Rautavaara: Isle of Bliss
Uuno Klami: Sea Pictures

Sibelius was the greatest, but not the only, composer of the 
golden age of Finnish music. Both Leevi Madetoja and Uuno 
Klami created domestic musical art by importing sensual 
sounds directly from France.

The second piano concerto ”The River” by composer Selim 
Palmgren, who left Pori for the world, became an export 
product for international concert arenas when it was complet-
ed. A video art work by Tuukka Ylönen and Petri Ruikka will 
premiere in the background of the concerto, with its stunning 
river views arousing both admiration and questions. What we 
do to nature, we also do to ourselves.

After Sibelius, the most popular Finnish composer was Eino-
juhani Rautavaara. His work Isle of Bliss takes you on a nos-
talgic journey to a fantasy, a utopia, depicted by Aleksis Kivi, 
in which people are freed from all their worries and troubles.

The Finnish classical works are interpreted by Emilia  
Hoving and Janne Oksanen who are making a rapid entry to 
the concert stages.

Duration about two hours including intermission.
Tickets 29/24/14 € (including service fee). 
Free entry to the concert for Kaikukortti holders  (limited 
amount, must be purchased in advance from Oulu10 service 
point).
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Michal Nesterowicz kapellimestari
Senja Rummukainen sello

Fanny Mendelssohn: Alkusoitto C-duuri
Robert Schumann: Sellokonsertto a-molli, op. 129
Jean Sibelius: Sinfonia nro 1 e-molli, op. 39

Vuonna 1899 Jean Sibelius oli kansainvälisen läpimurtonsa 
kynnyksellä. Se tapahtui ensimmäisen sinfonian myötä. Teok-
sesta tuli siihen asti suurin suomalaisteos ja täysipainoinen 
vastaus venäläisen musiikin hallitsemalle tyylille. 
 
Robert Schumann sävelsi sellokonserton maineensa kukku-
loilla, muttei koskaan kuullut sitä esitettynä – konsertto nousi 
suosioon vasta säveltäjän kuoltua. Nuoren sukupolven yliste-
tyimpiin suomalaisiin kuuluvan Senja Rummukaisen sellosointi 
pääsee runollisten, unenomaisten sävyjen teoksessa parhaim-
milleen. Oopperallisesti kuohuva orkesterialkusoitto on paljas-
tava esimerkki veljensä varjoon jääneen Fanny Mendelssohnin 
taidoista. Kapellimestari Michal Nesterowicz tekee odotetun 
debyyttinsä Ouluun.

Kesto noin kaksi tuntia sisältäen väliajan
Liput 29/24/14 € (sis. käsittelykulut). 
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy (lippuja rajoitettu määrä, 
noudettava etukäteen Oulu10-asiointipisteistä).

<< SENJA RUMMUKAINEN © HEIKKI TUULI
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Lauantai 16.10. klo 15 (Ruotsin aika) Piteå / Saturday 16.10. at 15 (Swedish time) Studio Acusticum Piteå

KONSERTTO
KUIN UNELMA

 KAUSIKONSERTTI IV

Michal Nesterowicz conductor
Senja Rummukainen cello

Fanny Mengelssohn: Overture in C Major
Robert Schumann: Cello Concerto in A minor, Op. 129
Jean Sibelius: Symphony No 1 in E minor, Op. 39

Back in 1899 Jean Sibelius was at the edge of his internation-
al breakthrough. It happened with his first symphony, which 
became the greatest Finnish musical work theretofore, and a 
full-blooded answer to the genre ruled by Russian music.

Robert Schumann composed his first cello concerto at the 
peak of his career, but never heard it played live – the concer-
to peaked only after the death of the composer. Senja Rum-
mukainen is one of the most praised young Finnish musicians. 
Schumann’s concerto with poetic, dreamlike tones presents 
Rummukainen’s cello tones at their best.

Operatic, sparkly Overture is a revealing example of the com-
poser by Fanny Mendelssohn’s skills – a composer, who 
was left in the shadow of his brother. Conductor Michal  
Nesterowicz makes an awaited debut in Oulu.

Duration about two hours including intermission.
Tickets 29/24/14 € (including service fee).
Free entry to the concert for Kaikukortti holders (limited 
amount, must be purchased in advance from Oulu10 service 
point).

CONCERTO
LIKE A DREAM

 SEASON CONCERT IV

Perjantai 15.10. klo 19 (Ruotsin aika) / Friday 15.10. at 19 (Swedish time) Kulturens hus Luleå

Torstai 14.10. klo 19 Madetojan sali / Thursday 14.10. at 19 Madetoja Hall

< MICHAL NESTEROWICZ © LUKASZ RAJCHERT SYKSYN 2021 KONSERTIT    23



Torstai 21.10. klo 19 Madetojan sali / Thursday 21.10. at 19 Madetoja Hall

PUOLALAINEN
ILTA

Mihhail Gerts conductor  I  Clara-Jumi Kang violin

Grażyna Bacewicz: Overture
Karol Szymanowski: Violin Concerto No. 1, Op. 35
Pjotr Tšaikovski: Symphony No. 3 D Major, Op. 29, “Polish”

The forgotten great power of music, the centre of Slavic 
melancholy, the focal point of modern music. Poland is all 
of this and more. The evening’s program offers music from 
both the heart of romance and its fringes, from Pyotr Tchai-
kovsky’s rarely heard Third Symphony to the overture to the 
20th-century landmark composer Grażyna Bacewicz. Karol 
Szymanowski, who composed the first “modern” violin con-
certo, is considered perhaps the greatest Polish master since 
Frédéric Chopin.

The star violinist Clara-Jumi Kang has already spent the last 
ten years touring the globe, performing with some of the 
world’s top orchestras – and now we can hear her as a soloist 
of the Oulu Symphony.

Duration about 2 hours 10 minutes including intermission.
Tickets 29/24/14 € (including service fee).
Free entry to the concert for Kaikukortti holders (limited 
amount, must be purchased in advance from Oulu10 service 
point).

POLISH 
NIGHT

 KAUSIKONSERTTI V  SEASON CONCERT V

< CLARA-JUMI KANG © MARCO BORGGREVE

< MIHHAIL GERTS

Mihhail Gerts kapellimestari  I  Clara-Jumi Kang viulu

Grażyna Bacewicz: Alkusoitto
Karol Szymanowski: Viulukonsertto nro 1, op. 35
Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 3 D-duuri, op. 29, ”Puolalainen”

Säveltaiteen unohdettu suurvalta, slaavilaisen melankolian 
keskus, modernin musiikin polttopiste. Puola on kaikkea tätä 
ja enemmän. Illan ohjelma tarjoaa musiikkia sekä romantiikan 
sydämestä että sen reunoilta, aina Pjotr Tšaikovskin harvoin 
kuullusta kolmannesta sinfoniasta 1900-luvun merkkisäveltä-
jän Grażyna Bacewiczin alkusoittoon. Ensimmäisen ”moder-
nin” viulukonserton tehnyttä Karol Szymanowskia pidetään 
ehkä suurimpana puolalaismestarina sitten Frédéric Chopinin.

Viulistikomeetta Clara-Jumi Kang on jo kymmenen vuotta kier-
tänyt maailmaa kärkiorkestereiden vieraana – nyt häntä saa 
kuulla myös Oulu Sinfonian solistina.

Kesto noin 2 tuntia 10 minuuttia sisältäen väliajan.
Liput 29/24/14 € (sis. käsittelykulut).
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy (lippuja rajoitettu määrä, 
noudettava etukäteen Oulu10-asiointipisteistä).
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Johannes Gustavsson kapellimestari
Camilla Nylund sopraano

Richard Wagner: 
Alkusoitto oopperasta Nürnbergin mestarilaulajat
Preludi ja lemmenkuolo oopperasta Tristan ja Isolde
Aamun sarastus ja Siegfriedin Reininmatka oopperasta 
Jumalten tuho
Siegfriedin surumarssi oopperasta Jumalten tuho
Brünnhilden uhraus, loppukohtaus oopperasta Jumalten tuho

WAGNER, 
IKUISESTI

CAMILLA NYLUND © ANNA S. >

Torstai 4.11. klo 19 Madetojan sali / Thursday 4.11. at 19 Madetoja Hall

 KAUSIKONSERTTI VI

 SEASON CONCERT VI

Johannes Gustavsson conductor  I  Camilla Nylund soprano

Richard Wagner: Overture from the opera The Mastersingers of Nuremberg
 Prelude and Love-Death from the opera Tristan and Isolde
 Dawn and Siegfried’s Rhine Journey from the opera Götterdämmerung
 Siegfried’s funeral march from the opera Götterdämmerung
 Brunhild’s Immolation, final scene, from the opera Götterdämmerung

Richard Wagner’s music divided the art world of the 19th century into two camps. On 
one hand, there were those who connected ecstatic quivers to its mammoth power, while 
others flinched from the composer’s revolutionary visions. The most famous scenes in his 
gigantic operas refused to leave even the most callous music lover cold at the time – not 
today, either. 

The arias of Wagner’s powerful heroines, Isolde and Brunhild, are performed by one of the 
most distinguished Wagnerians in the world, a Finnish soprano Camilla Nylund. With this 
concert ends Johannes Gustavsson’s long and meritious period as the Chief Conductor of 
the Oulu Symphony Orchestra.

WAGNER, FOREVER

JOHANNES GUSTAVSSON © LINDA, KLEMNERSTUDIO

Richard Wagnerin musiikki jakoi 1800-luvun taidemaailmaan 
kahteen leiriin. Yhdet liittivät sen mammuttimaiseen voimaan 
hurmoksellisia väristyksiä, toiset kavahtivat säveltäjän vallan-
kumouksellisia visioita. Jättimäisten oopperoiden kuuluisimmat 
kohtaukset eivät jättäneet paatuneintakaan musiikinystävää 
kylmäksi silloin – eivätkä jätä nytkään. 

Wagnerin vahvojen naissankareiden, Isolden ja Brünnhilden 
aariat esittää maailman arvostetuimpiin wagneriaaneihin kuu-
luva suomalaissopraano Camilla Nylund. Konsertin myötä 
Johannes Gustavsson päättää pitkän ja ansiokkaan kautensa 
Oulu Sinfonian ylikapellimestarina.

Kesto noin kaksi tuntia sisältäen väliajan.
Liput 29/24/14 € (sis. käsittelykulut).
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy (lippuja rajoitettu määrä, 
noudettava etukäteen Oulu10-asiointipisteistä).

Duration about two hours 
including intermission.

Tickets 29/24/14 € 
(including service fee). 

Free entry to the concert for 
Kaikukortti holders (limited amount, 

must be purchased in advance 
from Oulu10 service point).
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< TOMAS DJUPSJÖBACKA © ANTTI HANNUNIEMI

Jouni Bäckström I Petri Bäckström
Oulu Sinfonia
Tomas Djupsjöbacka kapellimestari

Hillittömistä musiikkikomedioistaan ja Uudesta Kipparikvartetista tunnetut 
laulajaveljekset Jouni ja Petri Bäckström tarjoilevat orkesterin kanssa kon-
sertillisen jalat alta pyyhkäisevää musikaalia, oopperaa ja muuta suurten la-
vojen musiikkia. Näyttämökomiikan hallitsevat lavaleijonat liikkuvat sulavasti 
tyylilajista toiseen. 

Konsertti sopii mainiosti pikkujouluaikaan, ja illan voit halutessasi täydentää 
Ravintola Preludin herkullisen buffet-illallisen parissa. Buffet-illallinen yksi-
tyishenkilöille ennen konserttia klo 17.30–19, ryhmille joko ennen konserttia 
tai konsertin jälkeen. Voit myös ostaa pelkän ruokailun ilman konserttilippua. 
Ryhmävaraukset ja pelkän ruokailun varaukset: oulusinfonia@ouka.fi

Kesto noin 70 minuuttia, ei väliaikaa.

Liput 
Konserttilippu: 35/29/19 €. 
Konserttiliput sisältävät numeroidut 
istumapaikat Madetojan salissa. 
Konserttilippu + TFBB-buffet: 
56/50/39 €. 
TFBB-buffet ilman konserttilippua 
(vain ennen konserttia): 22,90 €/hlö 
tai viinilasillisen kera 25,90 €/hlö. 
Hinnat sisältävät käsittelykulut.
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy 
(lippuja rajoitettu määrä, noudettava 
etukäteen Oulu10-asiointipisteistä).

THE FABULOUS 
BÄCKSTRÖM BROTHERS

< PETRI JA JOUNI BÄCKSTRÖM © ALEJANDRO LORENZO

Torstai 11.11. klo 19 Madetojan sali / Thursday 11.11. at 19 Madetoja Hall

 ERIKOISKONSERTTI / SPECIAL CONCERT

• sillikaviaaria ja pikkelöityjä juureksia
• loimutettua lohta ja ryytisinappi- 

suolakurkkutartaria
• quinoa-hernefrigadelleja ja 
 fenkoli-kaurafraichea
• paahdettua bataattia
• lehtikaali-coleslaw’ta

Keskiviikko 10.11. klo 19 Madetojan sali / Wednesday 10.11. at 19 Madetoja Hall
• raikasta provence-omenasalaattia
• mozzarella di bufalaa tuore- 

yrttitomaateilla ja granaattiomena-
 balsamicolla
• härän petite tender sherrykastikeessa
• cous cous-rapusalaattia
• valikoima juustoja
• minipannareita ja vaahterasiirappia
• suklaaleivoksia
• vadelma-kuohuviinivaahtoa

Jouni Bäckström I Petri Bäckström
Oulu Symphony Orchestra
Tomas Djupsjöbacka conductor

Singer brothers Jouni ja Petri Bäckström, well 
known for their musical comedies and New 
Skipper Quartet, serve up with an orchestra a 
concertful of musicals, opera and music of grand 
metropolitan stages that will sweep the audience 
off their feet. Masters of comic art, these two 
stage lions shift from one genre to another.

This concert is a perfect show for pre-Christ-
mas party. You may also complete the evening 
with Restaurant Preludi’s delicious buffet din-
ner. The dinner is served for private persons at 
5.30–7 PM, and for groups either before or after 
the concert. You can also buy only buffet with-
out concert ticket. Group reservations and buffet 
without concert: oulusinfonia@ouka.fi

Duration about 70 minutes, no intermission.

Tickets
Concert: 35/29/19 €. Concert tickets include 
numbered seats in Madetoja Hall. 
Concert + TFBB buffet: 56/50/39 €. 
TFBB buffet without concert ticket 
(only before the concert): 22,90 €/person or 
25,90 €/person including a glass of wine. 
Prices include service fee.
Free entry to the concert for Kaikukortti holders 
(limited amount, must be purchased in advance 
from Oulu10 service point).

TFBB-buffet
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Perjantai 19.11. klo 19 / Friday 19.11. at 19 Kulttuurikeskus Akustiikka, Ylivieska

Torstai 18.11. klo 19 Madetojan sali / Thursday 18.11. at 19 Madetoja Hall

Lauantai 20.11. klo 15 Raahesali, Raahe / Saturday 20.11. at 15 Raahe Event House, Raahe

< RUMON GAMBA © HARRI TARVAINEN

SYYSKIERTUE

SIR MALCOLM ARNOLD 100
Rumon Gamba kapellimestari
Craig Ogden kitara
Albert Stupak huilu (vain Ylivieska ja Raahe)

Oulu Sinfonia juhlistaa Sir Malcolm Arnoldin satavuotispäiviä. 
Vuonna 2006 kuollutta Arnoldia pidetään yhtenä 1900-luvun 
tärkeimmistä englantilaissäveltäjistä genreen katsomatta. Hä-
nen laaja tuotantonsa kattaa useita tyylejä konserttisaleista 
oopperaan, balettiin ja tietenkin elokuviin. Suuren yleisön tie-
toon hän nousi sävellyksillään klassikkoelokuvaan Kwai-joen 
silta, jonka musiikista hänet palkittiin vuonna 1957 sekä Osca-
rilla että Grammylla. 

Konsertti tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kuulla kattava läpi- 
leikkaus Malcolm Arnoldin monipuolisesta musiikista. Pohjois- 
Pohjanmaan paikkakuntia kattavan kiertueen myötä orkesterin 
seuraava ylikapellimestari Rumon Gamba ottaa varaslähdön 

kauteensa ohjelmalla, jonka parista hänet par-
haiten tunnetaan.

Kesto (Oulu) noin 2 tuntia 20 minuuttia 
sisältäen väliajan.

Kesto (Ylivieska ja Raahe) noin 1 tunti  
50 minuuttia sisältäen väliajan.

Liput (Oulu) 29/24/14 € 
(sis. käsittelykulut).

Kaikukortilla ilmainen sisään-
pääsy (lippuja rajoitettu 

määrä, noudettava 
etukäteen Oulu10-

asiointipisteistä).

 KAUSIKONSERTTI VII 18.11.   SEASON CONCERT VII 18.11.

18.–20.11.2021

Syyskiertue
SIR MALCOLM 
ARNOLD 100

Rumon Gamba conductor
Craig Ogden guitar
Albert Stupak flute (only in Ylivieska and Raahe)

The Oulu Symphony celebrates the centenary of Sir Malcolm 
Arnold. Arnold, who died in 2006, is considered one of the 
most important English composers of the 20th century, re-
gardless of genre. His extensive production covers a range of 
styles from concert halls to opera, ballet and of course films. 
He rose to the attention of the general public with his com-
positions for the classic film The Bridge on the River Kwai, for 
whose music he was awarded both an Oscar and a Grammy 
in 1957. 

The concerts of the Oulu Symphony and the Northern Ostro-
bothnia tour offer a unique opportunity to hear a comprehen-
sive cross-section of Sir Malcolm Arnold’s diverse music. With 
the Northern Ostrobothnia tour, the next Chief Conductor of 
the orchestra, Rumon Gamba, will take an early start to his 
season with the program for which he is best known.

Duration (Oulu) 
about 2 hours 20 minutes including intermission.
Duration (Ylivieska and Raahe) 
about 1 hour 50 minutes including intermission.

Tickets (Oulu) 29/24/14 € (including service fee).
Free entry to the concert for Kaikukortti holders (limited 
amount, must be purchased in advance from Oulu10 service 
point).
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Keskiviikko 24.11. klo 18 Madetojan sali / Wednesday 24.11. at 18 Madetoja Hall

 PERHEKONSERTTI / FAMILY CONCERT

Tuomo Rannankari kitara ja laulu
Teuvo Pakkalan koulun musiikkiluokat
Oulu Sinfonia
Jaakko Jauhiainen kapellimestari
Maiju Kovanen kuoron valmennus

Vuoden 2019 lastenmusiikintekijänä palkittu, television las-
tenohjelmista tuttu Tuomo Rannankari vie kuulijat tärkeiden 
asioiden äärelle. Sininen pallo on koko perheen konsertti, jonka 
aiheet liikkuvat ystävyydestä huolenpitoon ja ympäristöteemoi-
hin. ”Me lahjaksi saatiin sininen pallo, jolla yhdessä leikitään. 
Meillä ainoastaan on se sininen pallo, josta huolta nyt pide-
tään.”

Kapellimestari Jaakko Jauhiaisen johdolla Oulu Sinfonian ja 
Tuomo Rannankarin kanssa lavalle nousee Teuvo Pakkalan 
koulun musiikkiluokkien kuoro.

Kesto noin 50 minuuttia, ei väliaikaa.

Liput 11 € (sis. käsittelykulut) 
Perhelippu 38 €, sis. 4 lippua (sis. käsittelykulut)
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy (lippuja rajoitettu määrä, 
noudettava etukäteen Oulu10-asiointipisteistä).
Koululaiskonsertin liput 7 € / oppilas, 0 € / opettaja.

Tuomo Rannankari guitar and vocals
Teuvo Pakkala School’s music classes
Oulu Symphony Orchestra
Jaakko Jauhiainen conductor
Maiju Kovanen choir master

Tuomo Rannankari is famous from the TV and nominated as 
the children’s music artist of the year 2019. In this concert he 
covers important issues. Sininen pallo (The Blue Ball) is a fam-
ily concert with themes like friendship, care and environment. 
“We got this blue ball as a present, on which we play together. 
We only have this blue ball, so we’ll take care of it now.”

Together on the stage with the Oulu Symphony Orchestra and 
conductor Jaakko Jauhiainen we will see the choir from Teuvo 
Pakkala School’s music classes.

Duration about 50 minutes, no intermission.

Tickets: 11 € (including service fee)
Family ticket: 38 € including 4 tickets (including service fee)
Free entry to the concert for Kaikukortti holders (limited 
amount, must be purchased in advance from Oulu10 
service point).
Tickets for school groups 7 € / student, 0 € /teacher.

SININEN PALLO
Torstai 25.11. klo 10 Madetojan sali (koululaiskonsertti) / Thursday 25.11. at 10 Madetoja Hall (for school groups)

Keskiviikko 24.11. klo 13 Madetojan sali (koululaiskonsertti) / Wednesday 24.11. at 13 Madetoja Hall (for school groups)
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SUOMI,
OOPPERA-
MAA

Torstai 2.12. klo 19 Madetojan sali / Thursday 2.12. at 19 Madetoja Hall

 KAUSIKONSERTTI VIII

< NICHOLAS SÖDERLUND © ARTO ARVILAHTI

Anna-Maria Helsing kapellimestari
Helena Juntunen sopraano
Nicholas Söderlund bassobaritoni

Erkki Melartin: Interlude oopperasta Aino
Aarioita ja duettoja suomalaisista oopperoista
Joonas Kokkonen: Sinfonia nro 4 

Suomi on oopperamaa. Sen jälkeen, kun Fredrik Pacius sävelsi 
maamme ensimmäisen oopperan vuonna 1852, ovat täkäläiset 
taiteilijat tehneet aarioita ja alkusoittoja kymmenistä kertomuk-
sista – Kalevalasta, historiallisista hahmoista, myyteistä ja ta-
vallisen kansan arkisista taisteluista elämässä ja rakkaudessa. 
Illan konsertissa Suomen oopperakentän keskeisiin laulajiin 
kuuluvat Helena Juntunen ja Nicholas Söderlund esittävät 
kohtauksia kotimaisen oopperan tunnetuimmista teoksista. 

Ooppera Viimeiset Kiusaukset teki vuonna 1975 Joonas Kokko-
sesta koko kansan säveltäjän. Neljä vuotta aiemmin valmistui 
Kokkosen neljäs sinfonia. Kokkosen elokuvalliset melodiat ja 
tunteikas tyyli oli aikalaissäveltäjien makuun jopa liian helppo-
tajuista. Neljäs on nykyään Kokkosen esitetyin sinfonia Kon-
sertin johtaksi palaa Oulu Sinfonian entinen ylikapellimestari 
Anna-Maria Helsing.

Kesto noin kaksi tuntia sisältäen väliajan.
Liput 29/24/14 € (sis. käsittelykulut).
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy (lippuja rajoitettu määrä, 
noudettava etukäteen Oulu10-asiointipisteistä).

  SEASON CONCERT VIII

FINLAND,
AN OPERA 
LAND
Anna-Maria Helsing conductor
Helena Juntunen soprano
Nicholas Söderlund bass-baritone

Erkki Melartin: Interlude from the opera Aino
Arias and duets from Finnish operas
Joonas Kokkonen: Symphony No. 4 

Finland is an opera land. Since Fredrik Pacius composed the 
first opera in our country in 1852, local artists have made arias 
and overtures from dozens of stories - the Kalevala, historical 
figures, myths and the everyday battles of ordinary people in 
life and love. In the evening’s concert, Helena Juntunen and 
Nicholas Söderlund, who are among the key singers in the 
Finnish opera field, will perform scenes from the most famous 
works of Finnish opera. 

In 1975, the opera The Last Temptations made Joonas Kokko-
nen a composer of the whole nation. Four years earlier, Kok-
konen’s Fourth Symphony was completed. According the taste 
of the contemporary composers, the cinematic melodies and 
emotial style of Kokkonen were even too easy to understand. 
Nowadays the fourth symphony is the most performed of Kok-
konen’s symphonies. Anna-Maria Helsing, former Chief Con-
ductor of the Oulu Symphony, will return to lead the concert.

Duration about two hours including intermission.
Tickets 29/24/14 € (including service fee).
Free entry to the concert for Kaikukortti holders (limited 
amount, must be purchased in advance from Oulu10 service 
point).

< HELENA JUNTUNEN  © RAIMO KOIRIKIVI

<< ANNA-MARIA HELSING © TIMO HEIKKALA
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PÄHKINÄNSÄRKIJÄ
 KAUSIKONSERTTI IX 9.12.

THE NUTCRACKER
 SEASON CONCERT IX 9.12.

Lauantai 11.12. klo 16 / Saturday 11.12. at 19 Kaukametsän sali, Kajaani

Jaakko Kuusisto kapellimestari I Madetojan musiikkilukion tyttökuoro I Elina Könönen kuoron valmennus

Pjotr Tšaikovski: Pähkinänsärkijä

Kynttilät, kuusi, pehmeät paketit ja Pähkinänsärkijä. Pjotr Tšaikovskin satumaisen kaunis baletti on erottama-
ton osa joulun taikamaailmaa. Tarina Klaara-tytöstä ja puisesta pähkinänsärkijänukesta jouluyönä perustuu 
E. T. A. Hoffmannin satuun Pähkinänsärkijä ja hiirikuningas. Alexandre Dumas laati sadusta mukaelman, johon 
Tšaikovski sävelsi rakastetuimpiin teoksiinsa lukeutuvan baletin. Mestariteoksen, joka tarjoaa suuren orkesterin 
hehkua sekä loputtoman virran unohtumattomia melodioita. Oulu Sinfonian joulukonsertissa Pähkinänsärkijä 
kuullaan kokonaisuudessaan konserttiversiona.

Kesto noin kaksi tuntia sisältäen väliajan.   
Liput 29/24/14 € (sis. käsittelykulut). 
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy (lippuja rajoitettu määrä, noudettava etukäteen Oulu10-asiointipisteistä).

Jaakko Kuusisto conductor I Madetojan musiikkilukion tyttökuoro I Elina Könönen choir master

Pjotr Tchaikovsky: The Nutcracker

Candles, a Christmas tree, beautifully wrapped presents, and The Nutcracker. The wondrously beautiful ballet 
by Pjotr Tchaikovsky is an inseparable part of the spirit of Christmas. The story of Clara and the wooden  
Nutcracker doll on Christmas night is based on Nutcracker and the Mouse King, a fairytale by E. T. A. Hoffmann. 
The ballet, one of Tchaikovsky’s most beloved works, is based on an adaptation of the story by Alexander  
Dumas. Tchaikovsky created a masterpiece that treats the audience to an endless stream of orchestral glory 
and unforgettable melodies. In this Christmas concert, the Oulu Symphony Orchestra performs the entire ballet 
score as a concert version.

Duration about two hours including intermission.
Tickets 29/24/14 € (including service fee). 
Free entry to the concert for Kaikukortti holders (limited amount, must be purchased in advance from Oulu10 
service point).

Torstai 9.12. klo 19 Madetojan sali / Thursday 9.12. at 19 Madetoja Hall
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Christopher Warren-Green kapellimestari
Kasmir Uusitupa viulu

Felix Mendelssohn: Hebridit
Sergei Prokofjev: Viulukonsertto nro 2 g-molli, op. 63
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 7 A-duuri, op. 92

Vuonna 1935 Sergei Prokofjev teki virheen, josta hän maksoi 
vapaudellaan. Hän palasi kotimaahansa katteettomien lupaus-
ten houkuttelemana. Jälkiromanttisten tunnevyöryjen täyttämä 
toinen viulukonsertto oli viimeinen teos, jonka hän sävelsi mat-
kailevana maailmankansalaisena – ja viimeinen, jonka taiteel-
lista painoarvoa ei ulosmitattu propagandalla.

BEETHOVEN 7

< KASMIR UUSITUPA

CHRISTOPHER WARREN-GREEN © CHRIS EDWARDS 

 KAUSIKONSERTTI X / SEASON CONCERT X

Torstai 16.12. klo 19 Madetojan sali / Thursday 16.12. at 19 Madetoja Hall

Christopher Warren-Green conductor  
Kasmir Uusitupa violin

Felix Mendelssohn: The Hebrides
Sergei Prokofjev: Violin concerto no. 2 in g minor, Op. 63
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92

In 1935, Sergei Prokofiev made a mistake for which he paid with his free-
dom. He returned to his homeland lured by false promises. The Violin Con-
certo No. 2, crammed with post-romantic emotion, was the last work he 
composed as a travelling cosmopolite – and the last, the artistic weight of 
which was not seized for propaganda purposes.

Of all Ludwig van Beethoven’s symphonies, the seventh is the most joyful, 
according to some even unbridled. The guest of Oulu Symphony will be the 
legendary British conductor Christopher Warren-Green.

Duration about two hours including intermission.
Tickets 29/24/14 € (including service fee).
Free entry to the concert for Kaikukortti holders (limited amount, must be 
purchased in advance from Oulu10 service point).

Kaikista Ludwig van Beethovenin sinfonioista seitsemäs on 
riemukkain, joidenkin mukaan jopa hillitön. Vieraaksi saapuu 
legendaarinen brittikapellimestari Christopher Warren-Green.

Kesto noin kaksi tuntia sisältäen väliajan.
Liput 29/24/14 € (sis. käsittelykulut).
Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsy (lippuja rajoitettu määrä, 
noudettava etukäteen Oulu10-asiointipisteistä).
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Tarina itseksi tulemisesta
Ensi-ilta 22.1.2022 Oulun teatterin suurella näyttämöllä. 

Liput tulevat myyntiin syksyllä.

Kulttuuri-ilmastonmuutos
on alkanut

Tule mukaan!

Euroopan kulttuuripääkaupunkiOulu2026Officialwww.oulu2026.eu

40

PRELUDIN IHANAT TARJOILUT  
KRUUNAAVAT KONSERTTIELÄMYKSESI!

Istahda nautiskelemaan oman kondiittorimestarimme 
loihtimia upeita herkkuja kahvin tai viinilasillisen  
ääreen ennen esitystä tai väliajalla.
 
Voit tilata ja maksaa tarjoilut kahta arkipäivää ennen 
konserttia www.uniresta.fi/Preludi_tilaus tai tehdä  
varauksen suoraan puhelimitse 044 7220 492.

Arkisin nautit meillä myös maukasta kotiruokalounasta!

Lämpimästi tervetuloa ravintola Preludiin!

http://www.oulu2026.eu
http://www.uniresta.fi/Preludi_tilaus
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