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Musikfestspelen Korsholm börjar –med temat Sjungande Skogar
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, tangerar mångsidigt naturens ståtlighet men också dess skörhet i
klimatförändringens tidevarv. Tematiken löper genom festivalen från Maria Lithell Flygs trädopera Ecce
Arbor till avslutningskonserten med Joseph Haydns magnifika oratorium Die Jahreszeiten.

Jubileumsåret
Det är i år 40:e gången som Musikfestspelen Korsholm fyller konsertsalarna i Vasa, Korsholm och runtom i
närområdet med kammarmusik av internationell klass. Det här firar vi naturligtvis på olika sätt genom hela
festivalveckan, inte minst genom att samtliga tidigare konstnärliga ledare medverkar i festivalprogrammet
på olika sätt, från Seppo Kimanen, via Dmitry Sitkovetsky, Olli Mustonen, Frans Helmerson, Marko Ylönen,
John Storgårds, Dima Slobodeniouk och Henri Sigfridsson till Cecilia Zilliacus, som med årets upplaga
avrundar sin period vid festivalrodret.
Firandet kulminerar på söndag 31.7 med en hel dag av program knutet till jubileet; På eftermiddagen, kl.15.00
håller festivalens första konstnärliga ledare Seppo Kimanen en föreläsning i Kammarmusiksalen i Vasa
Stadshus kring temat ”Kammarmusik igår, idag och imorgon”. Föreläsningen hålls på finska. Därefter f öljer
den stora jubileumskonserten i Vasa Stadshus, kl.18.00, som bland mycket annat också omfattar
uruppförandet av pianokvintetten Avlagringar, komponerad av årets tematonsättare Minna Leinonen. Efter
ett tapto framför Stadshuset kl.21.00. följer en festmiddag på Restaurang Loftet.
Öppningskonsert
Årets upplaga av musikfestspelen har redan tjuvstartat med konserten Return of the Divas i söndags, och
ikväll är det dags för orgelkonsert i Trefaldighetskyrkan tillsammans med organisten Santeri Siimes. Den
egentliga öppningskonserten äger ändå rum i morgon onsdag 27.7. kl.19.30 i Korsholms Kyrka. Mellersta
Österbottens Kammarorkester under ledning av festivalens mångårige konstnärlige ledare Dmitry
Sitkovetsky framför då ett program som spänner över tre sekler, från Antonio Vivaldis Konsert för två violiner
och cello, via utdrag ur Pjotr Tjajkovskijs årstidssvit Les Saisons och körhymner för den ortodoxa kyrkan, samt
Dmitri Sjostakovitjs tredje stråkkvartett i Dmitry Sitkovetskys arrangemang för stråkorkester, till
tematonsättaren Minna Leinonens verk Kaarne, komponerat för MÖK år 2017.
Utöver MÖK och dirigenten-violinisten Sitkovetsky medverkar också cellisten Kati Raitinen, violinisten Cecilia
Zilliacus och cembalisten Tea Polso i konserten.
Busstransport till och från konserten ordnas och avgår från Vasa Stadshus kl.18.45.

Lunchdiskussioner på Restaurang Loftet
Ett inslag som återkommer i år är de informella lunchdiskussionerna på Restaurang Lofte t, som äger rum i
och utanför ladan på restaurangens innergård. 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. Till dessa tillfällen är inträdet fritt och de hålls under festivalveckans
vardagar kl.13.00. med början i morgon. Diskussionerna går på svenska, finska och engelska. I onsdagens
lunchdiskussion medverkar konstnärliga ledaren Cecilia Zilliacus, tonsättaren Minna Leinonen, cellisten Kati
Raitinen och musiker ur Mellersta Österbottens Kammarorkester.
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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.
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