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Musikfestspelen Korsholm fortsätter – körmusik, jazz och senkvällslyx på

programmet

Musikfestspelen Korsholm arrangeras 27.7.–4.8.2022 för 40:e gången. Årets tema beskrivs som ”Sjungande

Skogar” och fäster uppmärksamheten speciellt på träd och skogar. Temat, utformat av festivalens

konstnärliga ledare Cecilia Zilliacus, behandlar mångsidigt naturens ståtlighet men också dess skörhet i

klimatförändringens tidevarv. Tematiken löper genom festivalen i samtliga konserter fram till avslutningen

med Joseph Haydns magnifika oratorium Årstiderna.

Norges ungdomskör i Villa Sandviken och Vörå kyrka

Tisdagens musikaliska dukning börjar med en kort lunchkonsert kl. 12.00 i Villa Sandviken tillsammans med

Norges ungdomskör. De framför under ledning av Nina T. Karlsen urval ur den konsert som hållits på

måndagskvällen i Korsholms kyrka och som på tisdagskvällen uppförs en andra gång i Vörå kyrka. Under

lunchkonserten hör vi musik av de norska tonsättarna Edvard Grieg, Alfred Jansen och Torbjørn Dyrud,

samt den estniska tonsättaren Veljo Tormis. I inträdespriset ingår lunch. Kvällskonserten i Vörå kyrka börjar

kl. 19.00 och i den medverkar också kammarensemblen Trondheim Sinfonietta.

Bravade och jakten på de fyra årstiderna

Blockflöjtkvartetten Bravade har konserter för barn som en integrerad del av sin verksamhet. På tisdagen

huserar kvartetten i Kulturhuset Fanny och inbjuder kl. 13.00 (på svenska) och 14.30 (på finska) alla barn till

ett musikaliskt äventyr i sällskap med mästerkompositören Antonio Vivaldi. Barnen är under konserten med

och för handlingen framåt då de med alla sinnen får hjälpa Vivaldi att skapa musik som handlar om de fyra

årstiderna. Men Vivaldi är inte den ända kändisen som dyker upp; han får också hjälp och uppmuntran av

inga mindre än Mozart, Bach och Sibelius! Den här föreställningen har regisserats av Malin Olkkola, bekant

från BUU-klubben, och musiken har arrangerats av Bravade-musikern Hanna Paatelma.

Elektrojazz i Ritz

Multi-instrumentalisten Svante Henrysons musikaliska bakgrund har löpt från klassiska kontrabas-studier

och orkesterarbete, via turnéliv som basist i hårdrockgitarristen Yngwie Malmsteens band, till cellostudier

och ytterligare en karriär som tonsättare. På tisdagen stiger han tillsammans med hans band Back to Base

upp på estraden i Ritz för att bjuda på en mångsidig musikalisk mix med rötterna i 1970-talets elektro-jazz.

Henryson har sällskap av saxofonisten Joakim Milder, pianisten Jon Balke och slagverkaren Morgan Ågren.



Senkvällslyx med Mustonen – Gustafsson – Zilliacus

Tisdagskvällen avslutas med en sen konsert i Vasa stadshus kl. 21.30. Konstnärliga ledaren Cecilia Zilliacus

får sällskap av cellisten Jan-Erik Gustafsson och pianisten och tonsättaren Olli Mustonen. På programmet

står Mustonens Sonat för cello och piano samt Antonín Dvořaks Pianotrio nr.3 i f-moll Op.65. Efter

konserten ordnas ännu ett informellt Meet the artists-tillfälle med förfriskningar.

Artistträffar på Restaurang Loftet

De informella artistträffarna på Restaurang Loftet, som äger rum i och utanför ladan på restaurangens

innergård fortsätter ännu på tisdag och onsdag kl. 13.00. Under dessa tillfällen samtalar festivalens

konstnärliga ledare, tonsättare och musiker kring dagens konserter och de musikverk som framförs, och

musikerna bjuder också på små smakbitar ur repertoaren. Inträdet är fritt och diskussionerna går på

svenska, finska och engelska.

På tisdag medverkar trumpetisten Ellinor Bengtson, cellisten-basisten Svante Henryson, pianisten Mikael

Loponen, pianisten-tonsättaren Olli Mustonen och kapellmästaren Dima Slobodeniouk tillsammans med

konstnärliga ledaren Cecilia Zilliacus i diskussionen.

Ny konstnärlig ledare för Musikfestspelen Korsholm offentliggörs på tisdag

Tisdagens presskonferens har en särskild tyngd i och med att Cecilia Zilliacus efterträdare på posten som

konstnärlig ledare för Musikfestspelen Korsholm kommer att offentliggöras. Presskonferensen inleds kl.

11.00 och platsen är som vanligt  musikfestspelens kansli Culturum.
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