
 
21.7.2020 

 
Bästa representater för press,  
Hälsningar från Musikfestspelen Korsholm! 
 
 
Musikfestspelen Korsholm arrangeras enligt planen 28.7 - 5.8, men på grund av coronaviruset på ett rätt så 
exceptionellt sätt. Festivalens konserter sänds hygieniskt och virusfritt genom strömningstjänster till  
vardagsrumssoffor, sommarstugor och bryggor. Varje festivaldag sänds en ca en timmes lång konsert kl. 20.00 och 
halv timme innan kl. 19.30 sänds en festivalstudio från och med den 29.7, där man kan möta artister med 
kapellmästaren Anna-Maria Helsing och musikvetaren, sångaren Mats Lillhannus, som agerande studiovärdar.  
 
Årets tema är Vild, fri och ensam och programmets fokus ligger på 250-års jubilerande Ludwig van Beethoven och 
det glada 1920-talet, av vars många olika konstriktningar man uppmärksammar dadaismen med hjälp av poesi och 
Tina Axelssons kortfilmer.   
 
Som huvudsäte för sändningarna fungerar Vasa stadshus, men tre kvällar sänds konserterna från Stockholm, där 
Musikfestspelen Korsholms konstnärliga ledare Cecilia Zilliacus musicerar med sina kollergor och vänner. Dessutom 
börjar vi några dagar redan kl. 18.00 med konserter från några av Korsholms och Vasas mest förtjusande 
konsertplatser. Alla konsertsändningar kan man se och höra gratis via festivalens egna hemsidor.  
 
Enligt de senaste uppgifterna kan man till de konserter som arrangeras på den finländska sidan, ta emot en 
begränsad mängd publik. Det tillåtna antalet personer i pubiken varierar från 20 platser till ett par hundra. Vi ber 
ändå publiken och pressen notera att konserterna filmas med en rätt stor apparatur och flera kameror och detta kan 
påverka synligheten och försvåra koncentrationen på musiken.  
 
Detta år har Musikfestspelen inte en heltäckande programbok, men festivalprogrammet samt presentationerna av 
musiker och musikstycken finns på Musikfestspelens förnyade hemsidor, addressen www.korsholmmusicfestival.fi.  
Konserttexterna har skrivits av musikvetaren Mats Lillhannus. Länkarna till de strömmade konserterna finns på 
festivalens hemsida, men också på HSS-Medias och I-Mediats internetsidor. Sundom-TV och Närpes När-TV skickar 
konserterna på sina kanaler. Radio Vaasa kommer i sitt program att sända en konsert per dag. Man kan helt fritt 
följa konsertsändningarna.   
 
Musikfestspelens sommar-/festivalkansli finns inte detta år på sin traditionesenliga plats i Vasa övningsskolas 
Culturum, utan i år finns Musikfestspelens festivalbestyr helt och hållet  i Vasa Stadshus, (Senatsgatan 1, Vasa). 
Detta påverkar även byråns öppethållningstider och man bör försäkra sig om att byrån är öppen. De senaste 
uppgifterna angående bl.a. corona restriktionerna och dess åtgärder finns även på vår hemsida och på våra sociala 
mediakanaler.  
 
Presspasset fordrar ackreditering, som kan göras via vår hemsida på addressen www.korsholmmusicfestival.fi eller 
på den blankett som fås från vår byrå. Man kan naturligtvis följa konserterna via nätet helt utan presspass. Tillgång 
till vår mediebank fordrar inga särskilda användarnamn eller lösenord. Pressmaterial och -bilder hittas på hemsidan, 
addressen www.korsholmmusicfestival.fi, under fliken media. Vår fotograf Johan Hagström sätter till i festivalens 
bildbank nya bilder dagligen.  
 
28.7 - 3.8. hålls det presstillfällen i Vasa stadshus spegelsal. Nedan finns den preliminära listan på deltagare i 
presstillfällena (ändringar kan vara möjliga).  
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Pressens representanter är hjärtligt välkomna till vårt medlemstillfälle i Vasa kyrkpark tisdagen den 28.7  kl. 21.00 
efter Aftonmusikens konsert i Trefaldighetskyrkan. Vid regn hålls tillfället i det angränsande Stadhusets trapphus. 
 

Vi ses på Musikfestspelen Korsholm! 
 
Panu Sivonen (fin & sve) 
Informatör 
 
Monica Johnson 
verksamhetsledare (sve & fin) 
 
press@korsolmmusicfestival.fi 
+358 50 9113902 

 
Musikfestspelen Korsholm 2020, deltagare i presstillfällena.  
 
 
Tillfällen för pressen hålls i Vasa stadhus spegelsal. (Senatsgatan 1, Vasa), förutom tisdagen den 28.7 då 
presstillfället hålls i Karleby i Snellmanssalen (Merkuriusgränden, Karleby).  
 
Må 27.7 kl.  10: Cecilia Zilliacus (konstnärlig ledare, deltar virtuellt), Monica Johnson (verksamhetsledare), årets 
unga artister, violinisten Albert Sahlström och pianisten Ahti Alavillamo samt flöjtisten Erica Nygård och 
organisten Niels Burgmann. 
 
Ti 28.7 kl. 09.00 Karleby, Snellmanssalen. Medverkande kapellmästern, violinisten Jan Söderblom, MÖK:s 
intendent Marjukka Puutio.  
 
Ons 29.7 kl. 10: Violinisten Erik Nygård, pianisten Anton Ylikallio, skådespelaren Lasse Hjelt, festivalstudions värd, 
kapellmästare Anna-Maria Helsing. 
 
Fre 31.7 kl.  11.30: Sopranen Mari Palo, pianisten Seppo Kantonen, valthornisten Vesa Ania och fagotisten Samuli 
Krohn från Waasa Quintet, festivalstudions värd, musikvetaren Mats Lillhannus. 
 
Må 3.8 kl. 11.20 (under pausen till orkesteröveningarna): kapellmästaren Emilia Hoving och ca. 11.50 cellisterna 
Hannu Kiiski och Samuli Peltonen från  Total Cello Ensemble. 
 
Vi förbehåller oss rätten till programändringar. 
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