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Ter vetuloa konserttitalolle
t ut ustumaan musiikin
kiehtovaan maailmaan Turun
filharmonisen orkesterin kanssa!
Tule koululaiskonserttiin, kurkista kenraaliharjoituksiin tai
osallistu kierrokselle konserttitalon kulissien taakse.
Turvallisuutesi on meille tärkeää, tutustuthan ennakkoon
turvallisuusohjeisiimme liitteen lopussa.

C i rc u s Sy m p h o ny o f Va m p i re s - ko u l u l a i s ko n s e r t i t
Astu huikean akrobatian, mystisen taikuuden,
taianomaisten illuusioiden sekä jännittävien
vampyyreiden maailmaan! Circus Symphony of
Vampires on Kreivi Draculan tarinasta
inspiraationsa saanut vaarallisen viettelevä
sirkussinfonia. Kauhukertomuksesta ei
kuitenkaan ole kyse, vaan luvassa on lennokasta
huumoria, sykähdyttävää sirkustaituruutta sekä
tahti tahdilta mukaansatempaavampia
taidemusiikin hittikappaleita.
Konsertin kesto on 60min. I Suositusikä + 7
Liput 4 €. Varaukset puh. 02 262 0333 (ma–pe klo
9–15) tai kulttuuri.myynti@turku.fi Vain ryhmille.

To 11.11
Pe 12.11.
Ti 16.11.

10.00
10.30
10.00

Koululaiskonsertti I – ilmoittaudu tästä!
Koululaiskonsertti II – ilmoittaudu tästä!
Koululaiskonsertti III – ilmoittaudu tästä!

Turun Konserttitalo

Emilia Hoving, kapellimestari ja musiikin suunnittelu
Pauliina Räsänen, käsikirjoitus ja ohjaus
Art Teatro: Pauliina Räsänen, Slava Volkov ja työryhmä
Timo Ollila, visualisointi
Turun filharmoninen orkesteri

L u m i u k ko - ko n s e r t i t
Nostalginen Lumiukko-animaatio tuo joulumielen.
Raymond Briggsin tarinaan perustuvassa
brittiläisessä klassikkoanimaatiossa poika ja
lumiukko seikkailevat jouluyönä. Howard Blaken
lumoava musiikki kruunaa elokuvan satumaisen
tunnelman. Dianne Jacksonin ohjaama ja vuonna
1982 ensi-iltansa saanut elokuva voitti muun
muassa parhaan lastenelokuvan BAFTApalkinnon. Konsertissa Lumiukko-elokuva
heijastetaan salin takaseinään ja koetaan elävän
musiikin säestyksellä.

Konsertin kesto on 30min.
Liput 4 €. Varaukset puh. 02 262 0333 (ma–pe
.klo 9–15) tai kulttuuri.myynti@turku.fi Vain
ryhmille.
Pe 17.12.
Pe 17.12.

9.30
11.00

Konsertti I – ilmoittaudu tästä!
Konsertti II – ilmoittaudu tästä!

Turun Konserttitalo

Ross Jamie Collins, kapellimestari
Turun filharmoninen orkesteri

Avoimet kenraaliharjoitukset
Turun filharmoninen orkesteri tarjoaa koululais- ja päiväkotiryhmille mahdollisuuden
tulla tutustumaan orkesterisoiton salaisuuksiin filharmonikoiden
kenraaliharjoitukseen, jossa harjoitellaan kuluvan viikon konserttiohjelmistoa.
Vierailuun on mahdollista valmistautua etukäteen lähetettävän ennakkomateriaalin
avulla. Kenraaliharjoituksen seuraaminen on maksutonta ja sisältää lyhyen esittelyn
Konserttitalolla puoli tuntia ennen harjoituksen alkua. Esittelyt alkavat klo 10.30.
Tilaisuus päättyy noin klo 11.45.

Syksyn 2021 avoimet
kenraaliharjoitukset:
pe 29.10. | to 25.11.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Heidi Pulkkinen, tuottaja
puh. 044 907 2090
heidi.pulkkinen@turku.fi

R O KO KO O N T U N N E L M I S S A
Pe 29.10. | 11.00 | Konserttitalo
Kensho Watanabe, kapellimestari
Sergei Nakariakov, trumpetti
Gabriela Lena Frank: Concertino Cusqueño
Pjotr Tšaikovski: Rokokoo-muunnelmat, versio trumpetille ja orkesterille

Maailman huipputrumpetisteihin lukeutuva Sergei Nakariakov on tämän
hetken kansainvälisesti kysytyimpiä virtuooseja. Nakariakov tulkitsee
Tšaikovskin henkeäsalpaavan teoksen Rokokoo-muunnelmat.
Tapahtuma | Ilmoittaudu tästä!

H A R P P U S ÄV E L I Ä R A N S K A S TA
To 2 5 . 11 . | 11 . 0 0 | K o n s e r t t i t a l o
Alpesh Chauhan, kapellimestari
Emmanuel Ceysson, harppu
Jacques Ibert: Divertissement
Henriette Renié: Harppukonsertto
Ranskalainen Henriette Renié oli harppumusiikin uranuurtaja. Hänen teoksissaan
kuuluu ainutlaatuinen sointi ja vahva virtuoottisuus. Harppukonserton esittää
Emmanuel Ceysson, useita palkintoja voittanut tähtiharpisti.
Tapahtuma | Ilmoittaudu tästä!

Konserttitalokierrokset
Millainen on orkesterimuusikon työpäivä? Miten kapellimestari
valmistautuu konserttiin? Minkälainen näkymä on lavalta katsomoon?
Opastetulla kierroksella tutustutaan orkesterin historiaan,
konserttikulttuuriin ja lavan takaiseen elämään.
Konserttitalokierroksia järjestetään tilauksesta. Talokierroksen kesto on
noin 30–40 minuuttia ja ryhmän maksimikoko on 25 henkeä. Kierrokset
ovat maksuttomia.

Lisätiedot
Heidi Pulkkinen, tuottaja
puh. 044 907 2090
heidi.pulkkinen@turku.fi

Turvallisuutesi on meille tärkeää
Tervetuloa turvallisesti konsertteihin
Kaikki Turun filharmonisen orkesterin ja Turun konserttitalon tapahtumat järjestetään viranomaisten koronaohjeiden
mukaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus huomioiden. Päivitämme turvallisuusohjeita tarvittaessa kauden mittaan.
•
•
•
•
•

Turun filharmonisen orkesterin koululaiskonsertteihin paikkaliput myydään numeroituna
koululaiskonsertteihin myydään toistaiseksi 75% katsomokapasiteetista.
Salin ovet avataan 25 min ennen konsertin alkua. Saliin ja salista poistutaan henkilökunnan ohjauksessa rivi kerrallaan.
Asiakaspalveluhenkilöstömme käyttävät kasvomaskeja tai visiirejä.
Samaan seurueeseen kuuluvat voivat istua vierekkäin. Eri seurueiden välille jätetään tyhjä väli.

Ohjeita konserttikävijöille
•
•
•
•
•

Vierailethan meillä vain terveenä.
Muista hyvä käsihygienia. Konserttitalon asiakastiloista löytyy käsidesiä ja pintojen puhdistuksesta huolehditaan hyvin.
Yski ja aivasta hihaan tai nenäliinaan
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä, mikäli se terveydellisistä syistä on mahdollista.
Turun konserttitalon pääovet aukeavat tunti ennen esitystä. Saliin pääsee 25 minuuttia ennen esityksen alkua.

INFO
Aninkaistenkatu 9
20100 Turku

Saapuminen
Turun konserttitalo sijaitsee kaupungin
keskustassa Puutorin laidalla, lähellä linjaautoasemaa.
Saavuthan paikalle hyvissä ajoin. Salin ovet
avataan yleensä 15 minuuttia ennen konsertin
alkua. Jos lunastat lippuja konserttipaikalta,
kannattaa konserttiin saapua viimeistään puoli
tuntia ennen konsertin alkua. Lipunmyynti ovella
alkaa aina tuntia ennen tilaisuutta.
Turun konserttitalon konsertit soveltuvat myös
liikuntarajoitteisille.

Puh. 044 907 2090
heidi.pulkkinen@turku.fi

Tiedustelut, varaukset ja
ryhmämyynti
Turun konserttitalon puhelinmyynti
Puhelin: ma–pe klo 9–15
Puh. (02) 262 0333
kulttuuri.myynti@turku.fi

Lippujen nouto
Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9
ti–pe klo 12–17.

Palautetta ja toiveita
Mielipiteesi on meille tärkeä! Lähetä
palautetta, toiveita ja kehittämisehdotuksia toiminnastamme tuottaja
Heidi Pulkkiselle,
heidi.pulkkinen@turku.fi.

Lisätiedot
Koko ohjelmiston ja esitykset
löydät osoitteesta
www.tfo.fi

