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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 avslutande dagen av årets musikfestspel består av småskalig opera och kammarmusik av det
större formatet. Det blir både lek med könsroller och stereotyper och musikaliska exkursioner i
skogslandskap som inte alltid är bara idylliska och soliga.

En berättelse före sin tid

Författaren Hjalmar Söderberg var inte rädd för att öppna också sådana ämnesmässiga dörrar som på
sin tid inte ansågs lämpliga eller ens tänkbara. Då han år 1910 arbetade på ett romanutkast kring en
magisk ring som gjorde att dess bärare bytte kön måste han nog sägas ha varit rejält före sin tid.
Dessvärre blev den här romanen aldrig färdigställd, men tillräckligt mycket stomme finns det ändå
bevarat för att librettisten Elisabet Ljungar tillsammans med vår tematonsättare Mats Larsson Gothe
skulle kunna skapa en kammaropera-melodram baserad på berättelsen. Formatet måste väl anses
vara förutseende idealiskt i dessa tider med bara en sångare och tre instrumentalister i ensemblen.
Ringen framförs i Ritz, Vasa, avslutningsdagen 4.8. kl.18.00.

Skogsscener och Beethovens Skapelse

Avslutningskonserten hålls i år i Trefaldighetskyrkan som under rådande restriktioner rymmer en
större publik än stadshuset. Jord- och miljötemat kommer kanske tydligast i uttryck genom Robert
Schumanns omfattande pianosvit Waldszenen (Skogsscener) som framförs av Peter Friis Johansson.
Verket bjuder både på soldränkta gläntor och kusliga, hemsökta platser, så det är inte enbart frid och
fröjd i de här landskapen. Finalens final blir sedan Ludwig van Beethovens tidiga tour de force Septett
i Ess-dur, som han skrev delvis med avsikt att göra sig ett namn separat från föregångarna Haydn och
Mozart. Efter premiären skall han ha utropat: “Detta är min Skapelse”.

Festspelen gör gästnedslag i Umeå med kammaroperan Ringen

När tonerna ekat ut i Vasa kommer några av våra musiker ännu att ta skuttet över Kvarken och göra
ett gästspel också i Umeå. Musikfestspelen Korsholm samarbetar med Norrlandsoperan för att
förverkliga en föreställning av Mats Larsson Gothes kammaropera Ringen i Umeå, på torsdag 5.8.
Barytonen Gabriel Suovanen sjunger den enda rollen i den här operan, ackompanjerad av Cecilia
Zilliacus, violin, Vicki Powell, altviolin och Kati Raitinen, cello.



Stråkarna Musethica för klassisk musik ut i samhället

I år besöker Musethica även Umeå. Konceptet Musethica skapades år 2012 av altviolinisten Avri
Levitan och verksamheten körde ursprungligen igång i Zaragoza i Spanien. Under årets besök vid
Musikfestspelen Korsholm har Musethica bjudit på inte mindre än 10 konserter och musikstunder på
olika håll i Vasa med omnejd, från lördag 31.7 till onsdag 4.8. Deras engagemang vid festivalen
fortsätter ännu på fredag 6.8 med en konsert i Sjungaregården i Granö och därutöver mindre
framträdanden på olika håll i Umeå. Till Umeå åker en stråktrio bestående av Avri Levitan, viola,
Oskari Eirola, violin och Elina Heikkinen, viola. Musik av Bach, Beethoven, Mozart och Bridge utlovas.

Musikfestspel i Covid19-tider

Det är fortsättningsvis osäkra och ovanliga tider, i Covid-19-pandemins tecken, Musikfestspelen
Korsholm har i år kunnat ta sikte på en festival med live konserter, om änd med starkt begränsad
mängd publik. 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. Vi påminner
hela tiden och speciellt eftersom covidsiffrorna även i Finland ser ut att tyvärr öka, om att hålla
säkerthetsavstånd och bära mask.

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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