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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.

Fredagens programutbud anknyter i många olika avseenden till frågor om klimat och den mänskliga
tillvaron. I kvällens konsert i Trefaldighetskyrkan framförs det ovan nämnda verket Das Lied von der
Erde, men dagen innehåller också ett fokus på medborgarorganisationen Amnesty Internationals
verksamhet och ett besök i fjärilarnas flyktiga tillvaro, med mera.

Det mänskliga klimatet i fokus

Amnesty International har sedan grundandet för 60 år sedan arbetat till förmån för politiska fångar
och mänskliga rättigheter, mot tortyr, maktmissbruk och förföljelser världen över. Musikfestspelen
Korsholm får den 30.7 besök av verksamhetsledaren för Amnesty International i Finland, Frank
Johansson, som deltar både i lunchdiskussionen på Restaurang Loftet tillsammans med Mats Larsson
Gothe och i en separat träff i Culturum senare på kvällen, efter Mahler-konserten i
Trefaldighetskyrkan. Han får då sällskap av sopranen Christina Daletska, som också är ambassadör
för Amnesty International. I lunchdiskussionen deltar, utöver Johansson, också tonsättaren Sebastian
Fagerlund, fagottisten Bram van Sambeek, cellisten Torleif Thedéen och Signum-kvartetten.

Jordens sång, Mahler och Schönberg

Fredagens första huvudkonsert i Trefaldighetskyrkan presenterar Gustav Mahlers sena mästerverk
Das Lied von der Erde, i ett spännande arrangemang för kammarorkester påbörjat strax efter första
världskriget av Arnold Schönberg, men fullbordat först sex decennier senare av musikforskaren och
tonsättaren Rainer Riehn. Verket framförs av en för konserten särskilt sammansatt ensemble under
ledning av Jonathan Stockhammer och med sopranen Christina Daletska som solist. Den här
konserten kommer också att framföras i Schaumansalen i Jakobstad, på söndag kl. 19.00.

Krigets offer och fjärilens sköra skönhet

Fredagens sena konsert äger rum i Laihela kyrka. Här figurerar jorden i mera konkret bemärkelse,
som täcke för de döda som ryckts ifrån oss i krig. Den brittiska tonsättaren Sally Beamish utgår i sitt
soloverk för altviolin, That Recent Earth, från en dikt av den för-islamska kvinnliga poeten al-Khansa, i
vilken hon utgjuter sin sorg över sina bröder och söner som dött på slagfälten. Den här dikten
kommer också att framföras under konserten, reciterad av Kalle Halmén. Jordnära på ett mera
fredligt sätt blir det sedan i några satser ur Kaija Saariahos svit Sept papillons (Sju fjärilar) för
solocello. Det här verket har vi parat ihop med poesi av Solveig von Schoultz. Hela paketet ramas in
av två omtyckta “standardverk” i kammarmusikrepertoaren, Béla Bartóks Duor för två violiner och
Maurice Ravels Sonat för violin och cello.



Musikstund med  Kuula-institutets mästarkklasselever

I samarbete med Kuula-institutet har vi glädjen att bereda plats för en rad av deras längre hunna och
tidigare elever på Stadshusets scen i två eftermiddagskonserter, på fredag och lördag.

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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