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Musikfestspelen Korsholm 25.7-1.8.2018
Musikfestspelen är inne på sin slutspurt och festivalens sista dag, onsdagen den 1:a augusti, innehåller tre
spännande konserter.
Onsdagen börjar med salladslunch i Vasas stadshus följt av en konsert där den tyska Faurekvartetten står i
centrum. De spelar kvartetter av leipzigarna Felix Mendelssohn och Robert Schumann och en kvartett av
esten Lepo Sumera. Sumera innehade en mycket central position i det estniska musiklivet under 1900talets slut. Han studerade under Heino Ellers, Veljo Tormis och Heino Jürisalus ledning och trädde in i en
bredare allmänhets medvetande år 1972 med verket In Memoriam, komponerat till Ellers minne. Han var
under många år lärare på musikhögskolan i Tallinn och undervisade snart sagt alla yngre estniska
tonsättare. Under de sjungande revolutionsåren 1988-92 var han också kulturminister
Musikfestspelen fortsätter med ett gästspel till Sverige där Chiaroscurokvartetten ger en egen konsert i
Sjungaregården i Granö, 75 km utanför Umeå. På programmet står kvartetter av Beethoven och
Mendelssohn samt arrangemang av Bachs Die Kunst der Fuge. Under det sista decenniet av Bachs liv
arbetade han med en monumental samling fugor, som ett slags studie och genomgång av de
variationsmöjligheter fugan erbjuder ett enda tema. Bach torde ha inlett processen snart efter att han
avslutat den andra volymen av Die Wohltemperierte Klavier, omkring år 1740, och en första komplett version
från år 1742 existerar i manuskript. Bach fortsatte emellertid att bygga på helheten med nya satser men
hann inte överse det slutliga sammanställandet i tryck före sin död.
Musikfestspelen avslutas traditionsenligt i Korsholms kyrka med Vasa stadsorkester. Dirigerar gör
estniskan Kristina Poska som har en imponerande karriär. Poska har dirigerat Estlands Nationella
Symfoniorkester, Berns Symfoniorkester, HR Sinfonieorchester Frankfurt och Münchens
Filharmoniker. Kristiina Poskas talang erkändes också av dirigentforumet vid Deutscher Musikrat, som
tilldelade henne det prestigefylda Tyska Dirigentpriset i april 2013. På konserten spelar också
Musikfestspelens konstnärliga ledare Cecilia Zilliacus som violinsolist i Brahms berömda violinkonsert. På
programmet står också ”Den skotska” symfonien av Mendelssohn samt verket ”Insula desperat” av esten
Erkki-Sven Tüür. Bland de många estniska nutida tonsättare som nått internationell berömmelse är ErkkiSven Tüür en av de mest kameleontiska. Hans musikaliska bakgrund kan kanske förklara något: hans
tidigaste karriär skedde inom den progressiva rockens område, där han med sitt band In Spe framförde
musik inspirerad av bl.a. Genesis, King Crimson och Yes. Från detta var steget inte långt när han i mitten av
1980-talet slog in på den explicit konstmusikaliska kompositionens område och Tüürs rockbakgrund kunde
tydligt höras i många av hans tidigare verk. Sedan dess har han ägnat sig åt att utforska en stor mängd av
de kompositionstekniker som sett dagens ljus under 1900-talet och hans uttalade avsikt har varit att genom
att kombinera dessa skapa ett eget "metaspråk". Insula deserta skrevs på beställning av Mellersta
Österbottens Kammarorkester och uruppförandet var startskottet för Tüürs stora internationella genombrott

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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