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Musikfestspelen Korsholm 25.7-1.8.2018
Musikfestspelen är i skrivande stund nästan slut och i detta pressmeddelande finns information om hur det
har gått!
Festivalen har hållit en mycket hög konstnärlig standard. Vasabladet skrev ”mästerliga framföranden” om
Vokalharmonins framförande i Solf kyrka. Storkyrokonserten var “imponerande”, skrev Pohjalainen.
Huvudstadsbladet var imponerade över Cecilia Zilliacus programsättning som kombinerat Leipzig och
Estlands 100års-firande. Kända och mindre kända kompositörer har mötts och publiken har fått höra många
verk av kvinnliga kompositörer som Amanda Meier och Clara Schumann.
Naturens krafter har påverkat festivalen både både positivt och negativt. Den extrema värmen har gjort
vissa konsertplatser väldigt varma men publiken och musiker har hållit ut och ibland svettat sig igenom
konserterna. Åskan har haft en dramatisk eﬀekt på konserterna i Ortodoxa kyrkan och i Replot kyrka,
musiken ackompanjerade vädret vilket skapade en mycket stämningsfull atmosfär enligt många i publiken.
Värmen har också dessvärre förmodligen påverkat besökarantalet en del. Inga exakta beräkningar av
publikantalet har hunnit göras än men det pekar åt att det varit färre besökare totalt i år jämförts med förra
året. Potentiella konsertbesökare har förmodligen valt att stanna hemma eller vid villan. Dock har ett flertal
konsertställen varit helt slutsålda bland annat konserten i salteriet i Björköby.
Nästa år hålls festspelen den 24 juli till den första augusti. På avslutningsdagen presenteras en ny opera av
Olli Kortekangas i Storkyro medeltidskyrka. Föreställningarna gör i samarbete med Vasa operastiftelse.
Vasa och Seinäjoki stadsorkestrar spelar på föreställningarna, dirigerar gör Ville Saukkonen.
Lotta Wennäkoski blir en av nästa års festivals huvudtonsättare. Redan nu bokade artister är Mellersta
Österbottens Kammarorkester, norska Vertavo-kvartetten som var i Korsholm senast 2009 samt Berlins
stadskapells harpist Stephen Fitzpatrick.
Nästa års tema kommer att presenteras under hösten. Pressavdelningen tackar för oss den här gången!

Mer information finns på: www.korsholmmusicfestival.fi
Musikfestspelen Korsholm sommaradress är i VÖS Culturum, Skolhusgatan 31 (innergården), Vasa. Byrån är öppen i juli kl. 9–16 och
från 25.7. kl. 9–19.
Biljetter fås från Studio Ticket (tel. +358 (0)700 96 525, www.studioticket.fi), från Musikfestspelens byrå (tel. +358 (0)6 322 23 90) eller
från dörren ifall det finns platser kvar.
Pressbilder finns på vår hemsida www.korsholmmusicfestival.fi > Media > Pressmaterial > Bildbank
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