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Musikfestspelen Korsholm 25.7-1.8.2018
Chiaroscuro på Monitori
Festivalen är redan inne på sin andra vecka och tisdagens konserter inleds i Monitori i Vasa med
Chiaroscurokvartetten och Kati Raitinen. De spelar ett varierat program med musik av Georg Philipp
Telemann, Arvo Pärt och Ethel Smyth. Som dotter till en hög oﬃcer i brittiska armén var det inte
föräldrarnas önskan att Ethel Smyth skulle bli en professionell musiker. Fadern motsatte sig hennes planer å
det bestämdaste, men hon satte hårt mot hårt och gick rentav i hungerstrejk tills hon fick tillstånd att inleda
studier i Leipzig. Konserten avslutas med Smyths stråkkvintett som skrevs under åren i Leipzig.
Faurékvartetten i Munsala
Tisdagen fortsätter i Munsala kyrka med Faurékvartetten, Katrina Karneus och Cecilia Zilliacus. På
konserten spelar de Eduard Tubins pianokvartett, ur Amanda Maiers stycken för violin och piano samt
Richard Wagners berömda Wesendoncklieder. Amanda Maier är en doldis med en spännande historia.
Efter studier vid Musikaliska Akademien, utexaminerades hon år 1872 som den första kvinnliga
musikdirektören i Sverige, varpå hon fortsatte sina studier i Leipzig. Bland hennes lärare fanns Carl
Reinecke och Friedrich Richter, samt violinisten Engelbert Röntgen, med vars son Julius hon sedermera
gifte sig. Under åren i Leipzig blev hon också bekant med Edvard Grieg och de förblev goda vänner livet ut.
Under 1880-talet var paret Maier-Röntgen bosatta i Amsterdam. men medan Julius blev professor vid
konservatoriet var Amandas oﬀentliga karriär i och med äktenskapet i allt väsentligt över.
Lauri Porra Flyover Ensemble
Tisdagens konserter avslutas med Lauri Porra Flyover Ensemble på Ritz kl. 20. Lauri Porra Flyover
Ensemble är ett femmannaband ledd av Lauri Porra, som på Ritz framför främst opublicerad musik från
Lauris kommande femte soloalbum. Musikens stämningar går från exploderande rockjazztolkningar till rena
solistiska utföranden, från underordnande av nyanserad filmmusik till i vissa ögonblick t.o.m. minimalistiska
eftertänksamma tolkningar. En musik där inga gränser finns mellan lyssnaren och musikgenrer, musik för
alla musikvänner.

Mer information finns på: www.korsholmmusicfestival.fi
Musikfestspelen Korsholms sommaradress är i VÖS Culturum, Skolhusgatan 31 (innergården), Vasa. Byrån är öppen från
25.7. kl. 9– 19.
Biljetter fås från Studio Ticket i Rewell Center (tel. +358 (0)700 96 525, www.netticket.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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