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Coronan stoppar inte Musikfestspelen Korsholm 
 
Den fortsatta förhöjda coronasituationen i Finland samt öppnandet av samhället för sommaren 
gör att planeringen av Musikfestspelen Korsholm fortsätter idogt och avsikten är att arrangera 
kammarmusikfestivalen enligt förhandsplanen 28.7 - 5.8. På grund av pandemin görs en hel del 
special arrangemang,  men festivalledningen försäkrar att den konstnärliga nivån förblir hög.  
 
I sommar arrangeras under festivalperioden 12 konserter, av vilka nästan alla strömmas direkt till 
den egna hemmasoffan, terrassen eller bryggändan. Varje festivaldag sänds en cirka entimmes 
lång konsert kl. 20.00. Sändningarnas huvudsäte är Vasa stadshus, men tre kvällar hörs 
sändningarna från Stockholm, där festspelens konstnärliga ledare Cecilia Zilliacus musiserar 
tillsammans med sina  kolleger. Dessutom så påbörjas några kvällar sändningen redan kl. 18.00 
från lockande konsertplatser runtom i Vasa och Korsholm. De direktsända konserterna kan man 
avnjuta avgiftsfritt via festivalens hemsida.  
 
I Laihela kyrka, där man inte varit så snål med storleken när den byggdes, arrangeras tisdagen den 
4.8. kl. 21.00 en nästan normal aftonkonsert med publik, dock med beaktande av 
säkerhetsavstånd och med särskild försiktighet. I kyrkan uppträder den finska celloensemblen 
Total Cello Ensemble, bestående av några av de främsta cellisterna i Finland. På programmet finns 
musik från  Arvo Pärts och Jean Sibelius´ till Lasse Mårtensons och Kaj Chydenius´ mest omtyckta 
melodier.  
 
På festivalens öppningsdag tisdagen den 28.7. i Trefaldighetskyrkan i Vasa hörs en konsert där 
man kan ta in begränsat antal publik. Denna konsert sänds också direkt. Konserten arrangeras i 
samarbete med församlingarna i Vasa och deras konsertserie Aftonmusiken. På konserten 
uppträder flöjtisten Erica Nygård  och organisten Niels Burgmann.  
 
Av förståeliga skäl kommer konstnärerna i sommar till största delen från Finland och Österbotten. 
Förutom de redan nämnda, konserterar på denna sidan av Bottenviken Mellersta Österbottens 
Kammarorkester under ledning av violinisten Jan Söderblom, sopranen Mari Palo med sitt band 
av framstående finska jazzmusiker, Vasa stadsorkester under ledning av kapellmästarkometen 
Emilia Hoving, violinisten Erik Nygård och pianisten  Anton Ylikallio, Vasa stadsorkesters 
blåskvintett samt unga artisterna;  violinisten Albert Sahlström och pianisten Ahti Alavillamo. I 
Stockholm har Cecilia Zilliacus som gäster violinisterna Malin Broman och Jannika Gustafsson, 
cellisten Torleif Thedéen, pianisten Simon Crawford-Phillips, altviolinisten Emilie Hörnlund och 
valthornisten Chris Parkes. Miriam Forsberg och Lasse Hjelt  fungerar som recitatörer i några 
konserter och den betydande Beethoven-forskaren Åke Holmquist berättar om just Beethoven 
från sin biografi.   
 
Festivalens tema är fortsättningsvis Ludwig van Beethoven och musik från det glada 1920-talet. 
Det har förflutit 250 år senda Beethovens födelse och hans produktion presenteras  från olika 
tidsepoker samt i avslutningskonserten hörs Symfoni nr. 1 i C-dur med Vasa stadsorkester. 1920-
talet syns och hörs i festivalprogrammet bl.a. från begynnelsen av Finlands självständighet i form 



av violinmusik, Mari Palo och hennes jazz-ensemble framför George Gershwin - sånger, 
kammarmusikverk av  Paul Hindemith och  Arthur Honegger uppförs. Hela programmet kan ses 
från Musikfestspelen Korsholms förnyade hemsidor på addressen www.korsholmmusicfestival.fi. 
Länkarna till konserternas sändningar kommer också att finnas under festivalen på hemsidan. 
Konsertsändningarna kan man  se gratis.  
 
Ifall pandemin under sommaren avtar, är det även möjligt att några konserter öppnas för 
begränsad mängd publik. Arrangören för Musikfestspelen följer noggrannt med situationen under 
sommaren och gör beslut med prioritet på säkerhet och hälsa för festivalens målpublik och 
musiker. Uppgifter om de praktiska konsertarrangemangen meddelas under sommaren och under 
festivalen. Färska nyheter fås från vår hemsida och på de sociala medierna.  
Pressbilder finns i bildbanken under https://www.korsholmmusicfestival.fi/media  
 
Ha en skön och avslappnad musiksommar i hängmattan och på sjön. 
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