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Musikfestspelen Korsholm avslutas med Haydns oratorium Årstiderna, Jan-Erik
Gustafsson ny konstnärlig ledare
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.

Lysande utsikter för unga solister
På onsdag eftermiddag kl. 15.00 i Vasa stadshus presenterar musikfestspelen tre musikstuderande som med
stora steg är på väg att etablera sig som solister på de stora konsertestraderna. Pianisten Mikael Loponen
inleder konserten med musik från det tidiga 1900-talet i form av Jean Sibelius Fem skisser Op. 115 och två
satser ur Maurice Ravels Miroirs. Därefter får han sällskap på scenen av trumpetisten Ellinor Bengtsson och
de framför tillsammans Francis Thomés Fantaisie för kornett och piano. Den tredje solisten för dagen är
violinisten Albert Sahlström som tillsammans med Loponen framför Antonín Dvořaks Fyra romantiska
stycken Op.75 och en transkription av sången Songs My Mother Taught Me. Avslutningsvis framför Bengtson
och Loponen ännu Eric Ewazens Sonata för trumpet och piano.

Oratorieframförande i Trefaldighetskyrkan och Lakeuden risti
40-årsjubilerande Musikfestspelen Korsholm får en storslagen och värdig avslutning då Vasa stadsorkester,
Seinäjoki stadsorkester och kören Canticum Maris under ledning av festspelens tidigare konstnärliga ledare
Dima Slobodeniouk framför Joseph Haydns oratorium Die Jahreszeiten (Årstiderna). Solister är sopranen
Tuuli Lindeberg, tenoren Tuomas Katajala och barytonen Arttu Kataja. I Trefaldighetskyrkan i Vasa framförs
oratoriet på onsdag kväll kl. 19.00 och i Lakeuden risti i Seinäjoki på torsdag kl. 19.00. Konserten i Seinäjoki
fungerar samtidigt som öppning för Seinäjoki stadsorkesters höstsäsong.

Jan-Erik Gustafsson blir konstnärlig ledare för Musikfestspelen Korsholm
Styrelsen för Musikfestspelen Korsholm har utsett cellisten Jan-Erik Gustafsson till ny konstnärlig ledare
efter Cecilia Zilliacus, som med årets festival avrundar sina fem år på posten. Gustafsson är en av världens
mest eftersökta solocellister och kammarmusiker. Han avlade solistdiplom år 1992 efter att ha studerat som
elev till bl. a. Festspelens tidigare konstnärliga ledare Frans Helmerson och har därefter gjort en
framgångsrik internationell karriär på konsertestrader och talrika skivinspelningar. Festspelens
styrelseordförande Anton Ylikallio är strålande glad över valet:
"Jan-Erik Gustafsson är en musiker av högsta internationella klass som har byggt en imponerande karriär
såväl inom Norden som världen runt, vilket gett honom en möjlighet att bygga upp ett omfattande
kontaktnätverk av meriterade artister. Han har en gedigen erfarenhet av festivalplanering, bl.a. genom sitt
mångåriga konstnärliga ledarskap för Sibeliusdagarna i Lovisa och besitter överlag en bred insyn i
festivalfältet såväl i Finland som utomlands. Gustafsson kombinerar dessa meriter med spännande visioner
över festspelens framtid samt ett genuint intresse för det aktuella uppdragets utmaningar och möjligheter.
Därtill har han ett långt förhållande med festspelen, där han uppträtt flera gånger sedan år 1986. Redan från

de första diskussionerna märkte vi att vi har liknande målsättningar och arbetsmetoder, vilket fick
kommunikationen att löpa friktionsfritt från första början. Mot denna bakgrund är vi mycket förväntansfulla
inför alla de möjligheter som detta samarbete kommer att erbjuda festspelen och konsertpubliken i vår
region."

Milla Virta tar över ledarskapet för organisationen
Posten som verksamhetsledare för Musikfestspelen Korsholm lediganslogs tidigare i vår med anledning av
att den nuvarande ledaren Monica Johnson avgår i oktober. Intresset för uppdraget var stort och nivån på
de sökande mycket hög. Till den här ledarposten har nu ekonomie magister Milla Virta utsetts. Virta har en
bred och mångsidig erfarenhet från kultursektorn och i synnerhet inom musik. Hon verkar för närvarande
som intendent för Seinäjoki stadsorkester. Vid Musikfestspelen Korsholm har hon tidigare verkat som
informatör och producent.
”Redan före intervjuerna kunde man konstatera att Milla Virtas utbildning och arbetserfarenhet var
exceptionellt lämpliga med tanke på det här uppdraget”, kommenterar Musikfestspelen Korsholms
styrelseordförande Anton Ylikallio och fortsätter: ”Under rekryteringsprocessen blev det klart att det
handlar om en modern ledare som har de väsentliga egenskaperna i festivalledarskapet i en god balans. Hon
har en klar vision om festivalverksamheten och dess roll i regionens musikliv. Dessutom är hon en utmärkt
kommunikatör som kan presentera sina visioner på ett engagerande, väl underbyggt och övertygande sätt.
Vi från festivalens sida är mycket nöjda över att få en så kapabel yrkeskvinna och varm människa som ledare
för vår organisation”.

Cecilia Zilliacus tackar organisationen och publiken
Musikfestspelen Korsholms konstnärliga ledare 2018-2022 Cecilia Zilliacus är oerhört lycklig och belåten.
”Det har varit underbara, lärorika och inspirerande år, fulla med gott samarbete med Musikfestspelens alla
medarbetare och härlig kontakt med Er, kära publik!” konstaterar Cecilia Zilliacus och skickar varma
hälsningar till samarbetspartners och konsertpubliken. Musikfestspelen Korsholms styrelseordförande
Anton Ylikallio beskriver samarbetet belåtet: ”Festivalen har mått mycket bra i Cecilia Zilliacus kunniga
händer och vi kommer ännu under en lång tid att minnas de hisnande konserthelheter hon skapade.”
Musikfestspelen Korsholm ordnas för 41:a gången 26.7.-2.8.2023.
Musikfestspelens hela program finns på adressen www.korsholmmusicfestival.fi
Biljetter:
* http://www.netticket.fi
* http://www.korsholmmusicfestival.fi/Liput
* Studio Ticket / Vasa Rewell Center
* Musikfestspelens kontor (tel. +358 40 833 2022) eller vid dörren ifall det finns platser kvar.
Pressbilder finns på vår hemsida www.korsholmmusicfestival.fi > Media > Press > Bildbank
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