
 

 
 

        MEDLEMSBREV  
 
Bästa medlemmar           02/2023 
  
 
Vintriga hälsningar från Musikfestspelen Korsholm! 
 
Vi gör de senaste finslipningarna på festspelsprogrammet inför sommaren 2023 och lanseringen i sin helhet sker 
om några veckor. Denna vecka hölls också det första presstillfället för den nya operan som får sitt uruppförande 
sommaren 2024, Tove Teuvalla (Tove i Teuva). Kompositör är Uljas Pulkkis och librettist är Gunilla Hemming. Ett 
fantastiskt projekt! Ni har kanske redan stött på detta i olika media. Mera uppgifter finns på får hemsida 
www.korsholmusicfestival.fi. Intressanta och snabba vändningar med allt möjligt på kontoret... 
Vi planerar även en medlemsresa till Umeå. Monica Johnson organiserar och fungerar som reseledare. Nedan mera 
uppgifter. Förhoppningsvis ses vi också på redan.  
 
I operastämning, med varma hälsningar 
 
Milla Virta 
Festivalledare 
milla.virta@korsholmmusicfestival.fi 
tel. 050–911 3902 
 
 
Medlemsresa till UMEÅ 30 – 31.3 
Operan ADRIANA MATER av Kaija Saariaho på Norrlandoperan 
 
I november 2022 diskuterades på årsmötet våra medlemsresor, som har haft ett långt uppehåll på grund av Corona-
pandemin. Resan till Hamburg och ELBPHILARMONIN inhiberades i april 2020.  
På årsmötet framfördes önskemål om att återuppta resandet. Undertecknad har enligt uppdrag varit i kontakt med 
HAMBURG, men inte förrän i juli 2023 tas gruppbokningar emot. Det betyder att Hamburg kan tidigast bokas till 
hösten 2023 eller våren 2024. På årsmötet kom även förslag på PARIS, där finns minst lika många konserthus och 
orkestrar som erbjuder fantastiska musikupplevelser. Vi kommer att återkomma till Paris och Hamburg ännu.  
 
Under tiden nu i vår, så ges Kaija Saariahos opera Adriana Mater i Umeå på NorrlandsOperan den 30.3. kl. 19.00. 
Nu inbjuds ni att delta i operaresa till Umeå to 30.3 - 31.3. Avresa 30.3. kl. 08.00 och tillbaka den 31.3. på kvällen 
kl. 20.15 med Wasaline. Vi hoppas på en grupp på 25 personer till denna resa.   
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Kaija Saariaho är en av vår tids mest hyllade finska kompositörer verksam i Paris men också aktuell i Finland med 
anledning av hennes 70-årsdag. Bland annat operan Innosence, som ges på Nationaloperan i Helsingfors har varit 
hyllad och skall ges på Metropolitan så småningom. Hennes musik exporteras flitigt till olika konserthus och  
festivaler runtom i världen. På Musikfestspelen Korsholm har vi inte hört mycket av hennes verk. Vi tycker att det 
vore dags att åka till Umeå uppleva detta.  
Finländske Ville Matvejeff är chefsdirigent för Norrlands utökade symoniorkester och leder föreställningen.     
https://norrlandsoperan.se/forestallning/adriana-mater/  
Operan utspelar sig i en diffus nutid, under ett inbördeskrig i ett icke namngivet land. Regi: Dan Turdén.  
 
Utresa torsdag 30.3 2023  
Kl. 08.00 Wasalines MS Aurora Botnia avgår från Vasa, ankomst Holmsund i Umeå kl. 10.30 (lokal tid). 
Frukost eller lunch ombord ingår i priset. 
Logi i dubbelrum eller enkelrum på Hotel Winn, Skolgatan 64 Umeå. Hotellrummen fås senast kl. 15.00. 
Möjlighet till Mat på Norrlandsoperan. * Biljett till Adriana Mater kl. 19.00 (ingår) 
 
Returresa fredag 31.3 2023 
Frukost på hotellet. Eget program hela dagen. Skärgårdsbord ombord direkt när ni kommer ombord. 
Kl. 20.15 (lokal tid) avgår MS Aurora Botnia från Holmsund och ankommer Vasa kl. 01.00. 
Ca 10 minuter efter ankomsten till hamnen kör bussen hemåt enligt uppsamlingsrutten. 
 
Resans pris: 278 €/ person i dubbelrum, singelrumstillägg 45 € (priset förutsätter minst 20 betalande passagerare) 
 
I priset ingår:  
Start från Vasklot hamn egen buss eller Vasa stadshus, meddelas vid anmälningen.  
Bussen, båtbiljetter (Wasaline) tur/retur samt chaufförens tjänster, operabiljett   
På utresan: Frukost (buffé i matsalen) eller lunch i cafeterian. På hemresan: skärgårdsbord – middag. 
Övernattning på Comfort Hotel Winn i dubbelrum, frukost på hotellet. 
   
I Priset ingår inte avbeställningsskydd, reseförsäkring. Anmälningen är bindande.  
Vänligen anmäl er senast den 20.2. med namn och födelsedatum samt telefon och e-postadress 
Researrangör: Oravais Trafik.  
 
En annan hemsida som det lönar sig att bekanta sig med är www.bothniaclassic.fi. Bothnia Classic är ett 
österbottniskt nätverk för klassisk musik. På sidan finns konserter för våren 2023 och planer för framtiden. 
Musikfestspelen Korsholm är en av producenterna och medlem i nätverket. Den gemensamma målsättningen är 
att lyfta fram utbudet av klassisk musik i Österbotten året om. En viktig målsättning är att locka besökare till 
Österbotten och lyfta fram våra aktörer.     
 
Välkommen med till Umeå! 
  
Monica Johnson  
Producent, enligt uppdrag  
monica.johnson@korsholmmusicfestival.fi 
Tel. 050 - 911 33 49 
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