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KONSERTUPPLEVELSER I SEPTEMBERKVÄLLEN 1 – 8.9.  
Digitalt från sommarens Musikfestspel varje kväll kl. 20.00  
 
”SÅNGER UR JORDEN” reprisvecka   
 
Musikfestspelen Korsholm klarade koronan! Publiken hittade till konserterna 
under sommarens festival i månadsskiftet 28.7 – 4.8, enligt den begränsade mängd 
som fick inta salarna. Två ensembler fortsatte till Umeå och Norrlandsoperan samt 
till Sjungaregården i Granö för ytterligare 4 konserter, varav två hölls på 
äldreboenden.  
 
I Vasa och Korsholm arrangerades sammanlagt 28 publiktillfällen och vidare 7 
sociala konserter inom äldreomsorgen, daghem och fängelset. Festivalen uppskattar 
att sammanlagt ca 2500 lyssnare hittade till konserterna och festivalledningen kan 
efter omständigheterna känna sig nöjda med antalet lyssnare. Festivalen hade 
satsat stort på både testning av artister och personal. De utländska artisterna hade 
förutom ett negativt korona-intyg vid ankomst även en uppföljande testserie ifall man 
inte hade erhållit full vaccination mot Covid-19. Skärpta inreseregler till Tyskland 
gjorde att vissa även måste testa sig före återfärd. Festivalen anser att med bra 
planering, större utrymmen och bra hygienregler, samt rekommendationer att bära 
mask, kunde man undvika smittspridning. Publiken i Vasaregionen är duktig på att 
bära mask vid konserterna samt att hålla avstånd. Kammarmusikerna kunde även 
hålla avstånd mellan varandra och var tillåtna att uppträda utan mask.  
 
Den ojämlika behandlingen av kulturarrangörer kontra restauranger och 
masstillställningar som serverar alkohol förundrar även ledningen för 
Musikfestspelen Korsholm. Konserter där man stillasittande lyssnar på uppträdande 
ensembler under ordnade förhållanden är bland de säkraste kulturtillställningar som 
finns. Rusning till och från evenemangen sker dessutom inte när man organiserar 
väl. Musikfestspelen hoppas att konserttillställningar inom den klassiska musiken 
kan fortgå under hösten och att man från myndighetshåll kan beakta evenemangets 
format när man utfärdar restriktioner. Arrangörerna bör även vara bra på att 
informera publik och myndigheter hur man planerar. Vilket för de allra flesta är 
självklart. Publiken i Vasaregionen kan tryggt gå på klassiska konserter och 
evenemang och därmed kan man hoppas att publiken återvänder till konserter och 
teatrar under hösten.  
 
På grund av att många i somras på grund av koronarestriktionerna inte kunde 
närvara på konserterna arrangerar Musikfestspelen Korsholm nu en reprisvecka 
under tiden 1 - 8.9 varje kväll kl. 20.00.   
 
PROGRAM 
 
Årets tema ”Sånger ur Jorden” fick sin sin inspiration från Gustav Mahlers ikoniska 
verk ”Das Lied von der Erde”. Musikfestspelen ville i år fästa uppmärksamheten 



speciellt på klimatet och naturen. Ett sidotema var insekter, som är en viktig del av 
naturens mångfald och vars mängd minskar av klimatförändringen. Klimatet i 
samhället lyftes fram via tex. Amnesty Internationals arbete runtom i världen och 
som passade bra tillsammans med Mahlers verk. Syrsor och fåglar var andra 
ingredienser i naturens eget tema. Årets temakompositör Mats Larsson Gothe, 
presenterades grundligt på festivalen.  
  
Under en veckas tid får vi återuppleva några av de fina konserter som 
Musikfestspelen Korsholms artister från hela Europa bjöd på i månadsskiftet juli - 
augusti. Signumkvartetten från Tyskland, gruppen ORBI, bestående av 
nederländska kammarmusiker och jazzkonstnärer, kammarmusiker från Sverige 
under konstnärliga ledaren Cecilia Zilliacus ledning musicerade tillsammans med 
musiker från hela Finland. Piazzolla 100 och konserten Tango Nuevo, på Ritz med 
Maria Ylipää och bandet bestående av Jaakko Kuusisto, Marzi Nyman, Niko 
Kumpuvaara och Ville Herrala, ingår i serien. Konserten Das Lied von der Erde 
(Jordens sång) hör vi den 3.9, där sopranen Christina Daletska uppträder 
tillsammans med festivalens artister under ledning av Jonathan Stockhammer. 
 
Veckan kulminerar i en livekonsert i Trefaldighetskyrkan i samarbete med Vasa 
stadsorkester, som öppnar höstsäsongen den 9.9. kl. 19.00. Konstnärliga ledaren 
Cecilia Zilliacus uppträder tillsammans med cellisten Torleif Thedéen i verket 
Sisyphus Dreams av Larsson Gothe. I konserten spelas även Jean Sibelius Symfoni 
nr. 3, som inte spelas ofta i Vasa samt ett nyupphittat verk av kompositören Siri 
Brander, Elegi, samtida med Sibelius och född i Vasa. Musikfestspelen Korsholm 
avslutar sitt spelår efter denna konsert och blickar fram emot ett 40:e jubileumsår 
2022.   
 
Konserterna sänds fritt varje kväll kl. 20.00 under veckan från festivalens hemsida 
www.korsholmmusicfestival.fi. Konserterna är också synliga på VASABLADETS, 
SYD-ÖSTERBOTTENS och ÖSTERBOTTENS TIDNINGS och ILKKA-
POHJALAINENS nyhetssajter.  
Vidare kommer konserterna att sändas på SUNDOM TV:s kanal 951. Och på NärTV 
från den 9.9.  
 
På äldreboenden och servicehus i Vasaregionen kan man ta del av konserterna via 
vår hemsida www.korsholmmusicfestival.fi under en veckas tid, eftersom 
konserterna kommer att vara tillgängliga 7 dagar från det att de publiceras.  
 
Mera information och program: www.korsholmmusicfestival.fi 
 
 
Musikfestspelen Korsholm rf.  
Monica Johnson, 
Verksamhetsledare  
tel 050 911 33 49 
info@korsholmmusicfestival.fi 
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