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Sånger ur Jorden

Musikfestspelen Korsholm arrangeras 28.7.–4.8.2021. Årets tema ”Sånger ur Jorden” har fått sin inspiration
från Gustav Mahlers ikoniska verk ”Das Lied von der Erde”. Musikfestspelen vill i år fästa uppmärksamheten
speciellt på klimatet och naturen. Ett sidotema är insekter, som är en viktig del av naturens mångfald och
som lider stort av klimatförändringen.

Den 39:e upplagan av Musikfestspelen Korsholm invigs officiellt i morgon, onsdag 28.7, men redan ikväll gör
vi en smygstart i Trefaldighetskyrkan. I samarbete med Vasa Kyrkliga Samfällighet och deras Aftonmusikserie
bjuder vi på orgelkonsert med den unga virtuosen Pétur Sakari. På programmet står musik av Johann
Sebastian Bach, Jehan Alain och som kronan på verket en orgelimprovisation, som naturligtvis skapas i
ögonblicket.

Lunchdiskussioner på Restaurang Loftet

Den egentliga öppningsdagen inleds med en Öppningslunch på Restaurang Loftet. Den här lunchen kommer
att förestås av årets tematonsättare Mats Larsson Gothe, som tillsammans med musikerna Jonathan
Stockhammer, Cecilia Zilliacus, Christina Daletska och Rick Stotijn kommer att diskutera kring dagens och
de närmast följande dagarnas musikutbud vid festivalen. Det kommer också att bjudas på mindre
musikaliska framföranden. Motsvarande lunchsamtal kommer att ordnas också senare under festivalen,
närmare bestämt på fredag 30.7, måndag 2.8 och onsdag 4.8, även dessa med Mats Larsson Gothe som
värd.  Diskussionerna går på svenska, finska och engelska.

Det är fritt inträde till dessa diskussionstillfällen.

Invigningskonsert Lied von der Erde

Invigningskonserten äger rum i Korsholms kyrka och presenterar bland annat ett verk som anknyter direkt
till årets tema ”Jordens sånger”, nämligen Mats Larsson Gothes orkesterkomposition Lied von der Erde.
Därutöver får vi höra den brittiska tonsättaren Sally Beamish stråkkvartett Opus California, argentinaren
Astor Piazzollas välkända orkestersvit Estaciones Porteñas (Buenos Aires fyra årstider) i ett arrangemang
baserat på Piazzollas ursprungliga tangokvintettversion, för violin- och kontrabassolo med orkester, samt
avslutningsvis Benjamin Brittens Variationer över ett tema av Frank Bridge. De som framför musiken är de
uppskattade stamgästerna vid festspelen Mellersta Österbottens Kammarorkester, ledda av Malin Broman,
som också är solist tillsammans med kontrabasisten Rick Stotijn.

Festspelen ordnar med busstransport till och från konserten, med avgång från Vasa Stadshus kl.18.15.
(bussbiljett à 10€)

Mästarkurserna kör igång

De populära mästarkurserna för längre hunna musikstuderande kör också igång i morgon. I år kan publiken
tyvärr inte följa med övningarna på grund av restriktioner, men en mästarkurskonsert ordnas måndagen den



2.8. i Vasa stadshus. Mästarkurseleverna framträder också på två kortare eftermiddagskonserter i Vasa
Stadshus den 30. och 31.7.

Musikfestspel i Covid19-tider

Det är fortsättningsvis osäkra och ovanliga tider, i Covid-19-pandemins tecken, men i år har Musikfestspelen
Korsholm ändå kunnat ta sikte på en festival som i ganska hög grad påminner om det vi kunnat njuta av
under tidigare år. Restriktionerna och säkerhetsåtgärderna är många, men redan det att vi preliminärt
kunnat öppna för 50-199 åhörare per konsert är för oss ett viktigt steg i rätt riktning.
Biljetter säljs kontinuerligt via netticket.fi eller från vår hemsida www.korsholmmusicfestival.fi. Biljetter säljs
även vid dörren, där vi önskar att man helst betalar med kort.

Musikfestspelens hela program finns på adressen www.korsholmmusicfestival.fi

Biljetter: http://www.netticket.fi, Musikfestspelens kontor (tel. +358 40 833 2022) eller vid dörren ifall det
finns platser kvar.
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