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Musikfestspelen Korsholm 25.7-1.8.2018
Snart är det helg och Musikfestspelen går upp i högvarv. Dagarna är sprängfyllda med konserter,
föreläsningar och exkursioner. Mästarkuserna har också kommit igång och den som vill kan gratis
följa dem i festivalcentret i Vasa.
SoziaLisztMus
Helgen startar på lördag kl 13 med konserten SoziaLisztmus i Korsholms kulturhus. Konserten ger
en inblick i de socialistiska högtider som firades i bland annat i Leipzig och andra städer bakom
järnridån. Hur lät tillexempel musiken till en socialistisk namngivningscermoni? På programmet står
självklart musik av Franz Liszt men också av Hanns Eisler och Richard Wagner. Stina Ekblad
reciterar texter av Bertold Brecht och ”Kommunismens vagga” av Zacharias Topelius. På
konserten medverkar nästan 20 musiker och sångare och däribland hovsångerskan Elin Rombo
och pianisten Heini Kärkkäinen.
Lördagen fortsätter med festspelens tredje Festival Café på Kaffehuset August där Iréne Heikius
Oskari Riihimäki, Albert Sahlström bjuder på musik av Sibelius, Bruce och Saint-Saëns.
Krig i Oravais
Lördagens program innehåller också en guidad utflykt till Oravais slagfält med middag på
restaurangen Ädelbragd efterföljt av konserten ”Krig och fred” i Oravais kyrka. Konserten innehåller
bland annat Hanns Eislers antikrigssång ”Gegen den Krieg” samt musik av Arvo Pärt, Ludvig
Norman och Elfrida Andrée. På konserten medverkar sångensemblen Vokalharmonin, Anders
Kjellberg Nilsson, Heini Kärkkäinen och Stina Ekblad.
Kvällsfirande i Storkyro
Lördagen avslutas i Storkyro kyrka med konserten ”Abendfeier”. Titeln refererar till Clara
Schumanns stycke ”Abendfeier in Venedig” som finns i programmet. Det gör också musik av
bland andra Georg Philip Telemann, Max Reger och Fanny Mendelssohn-Hensel. På
konserten medverkar Cecilia Zilliacus, Vokalharmonin, Johanna Persson, Kati Raitinen,
Anders Kjellberg-Nilsson och Sara Hammarström.
Musik och bildning
Söndagen startar i Villa Sandviken med en musikalisk brunch med titeln ”Är musik och bildning
annat än tonbildning?” Lektorn Bo Nilsson samtalar med prof. och pianisten Gustav
Djupsjöbacka och musikmag. och mezzosopranen Wivan Nygård-Fagerudd. Det framförs även
finska sånger på brunchen.
Kvarkens skärgård
Efter brunchen fortsätter dagen med den traditionsenliga och mycket populära utflykten till
UNESCOS världsnaturarv, Kvarkens skärgård. Utflykten innehåller både lunch på Bernys
restaurang, båttur eller vandring samt konsert i Salteriet. I konserten ”Salta toner” får vi höra trion
ZilliacusPerssonRaitinen för första gången under det här årets festival. De spelar tillsammans
med basisten Lauri Porra och uruppför hans verk The Gauntlet för elbas och stråktrio. På
konserten spelar även Chiaroscurokvartetten Fanny Mendelssohn-Hensels stråkkvartett i ess
dur.
På kaffehuset August spelar stråktrion ”Matassi” Beethovens undersköna serenad i för violin,
viola och cello.

Söndagen fortsätter med en bachosande konsert i Replot kyrka. Där bjuder
ZilliacusPerssonRaitinen på Bachs sinfonior arrangerade för stråktrio. På konserten spelar även
Johanna Persson Max Regers krävande svit för viola solo. ZilliacusPerssonRaitinen framför även
stråktrion Winter Island av Mirjam Tally på konserten.
Helgens konsertmaraton avslutas i Pedersöre kyrka med en konsert i orgelns tecken. Konserten
har namnet ”Ur djupet ropar jag till dig” och i den får vi höra organisten Mattias Wager visa vad
han går för med musik av bland annat Johann Sebastian Bach och Johann Kuhnau.
Mästarkurskonserter i stadshuset
Den nya veckan startar med att de studerande på festivalens mästarkurser uppträder med en
konsert kl. 12 i Stadshusets festsal i Vasa. Kl. 13.00 har barocksångeleverna till Kajsa Dahlbäck
en alldeles egen konsert i samma sal med ackompanjemang av Tea Polsk på cembalo.
Adalminas pärla
Måndagen fortsätter med två familjekonserter i kulturhuset Fanny, på svenska kl. 14 och på finska
kl. 15. Stina Ekblad (sv) och Kalle Halmén (fi) läser Zacharias Topelius spännande saga
Adalminas pärla. Till detta spelar Adalminakvartetten arrangemang av Nordiska folklåtar och
musik av Bach. Adalminakvartten består av musiker från Sverige, Ryssland och Estland.
Regnkonsert i Korsholms kyrka
Senare kl 18 intar nästan 20 musiker Korsholms kyrka för att genomföra konserten ”14 sätt att
beskriva regn”. Titeln hänvisar till Hanns Eisler stycke för klarinett, flöjt, violin, viola cello och
klaver med samma namn som inleder konserten. På programmet läser också Stina Ekblad dikter
av nobelpristagaren Harry Martinsson. Konserten avslutas med Richard Wagners berömda
Wesendonck-Lieder.
Bach på elbas
Måndagens avslutas kl 21 med den spännande konserten ”Deconstructing J. S Bach!” där Kati
Raitinens tolkningar av Bachs berömda cellosviter integreras med Lauri Porras elbas och med
modern elektronik.
-Tanken har varit att förena cellosviternas tradition med nutida teknik och instrumentering och att
granska några delar ur annorlunda synvinklar. Olika moderna grepp kompletteras av Kati Raitinens
virtuosa, traditionella tolkningar av verken. Det är spännande att både göra nya versioner av
bekanta verk och att låta de olika versionerna stå sida vid sida berättar Porra
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