OPETTAJAN OPAS
Kevät 2022

Tervetuloa!
Tervetuloa
konserttitalolle!
Tutustu musiikin kiehtovaan maailmaan Turun
filharmonisen orkesterin kanssa!

Tule koululaiskonserttiin, kurkista
kenraaliharjoituksiin tai osallistu kierrokselle
konserttitalon kulissien taakse.
Muista myös Ysivip ja Filharmoninen Junioriklubi!

M u u m i p e r h e e n l a u l u ret k i - ko n s e r t i t
Erkki Lasonpalo, kapellimestari
Eija Ahvo, laulu ja juonto
Markus Bäckman, laulu ja juonto
Puolalan musiikkiluokkien 4e ja 3e -luokat
Riina ja Sami Kaarla, kuvitus
Tove Janssonin luomat, suomalaisten rakastamat
muumit täyttivät 75 vuonna 2020. Juhlavuotta
huomioivassa konsertissa kuullaan vuoden 2015
lastenlevyn Emman saaneelta Muumiperheen lauluretki levyltä muumilauluja sinfoniaorkesterille sovitettuina.
Hannele Huovin sanoittamat ja Soili Perkiön säveltämät
laulut puhuttelevat muumien ystäviä vauvasta vaariin, ja
tunnelmat vaihtelevat Nuuskamuikkusen huilun sävelistä
Pikku Myyn räppiin. Kappaleiden välissä Eija Ahvo ja
Markus Bäckman kertovat lapsille jännittäviä tarinoita
lauluista sekä esittelee lavalla äänessä olevia soittimia.
Tule mukaan musiikkimatkalle Muumilaaksoon!
Esityksen kesto n. 45 min, ei väliaikaa.
Turvallisuutesi on meille tärkeää. Tutustuthan koronaajan turvallisuusohjeisiimme tästä linkistä.

ke 16.3. klo 10
ke 16.3. klo 12
to 17.3. klo 10
to 17.3. klo 12
pe 18.3. klo 10

Koululaiskonsertti I – ilmoittaudu tästä!
Koululaiskonsertti II – ilmoittaudu tästä!
Koululaiskonsertti IIII – ilmoittaudu tästä!
Koululaiskonsertti IV – ilmoittaudu tästä!
Koululaiskonsertti V – ilmoittaudu tästä!

Liput 4 € / hlö, opettajat ja ohjaajat maksutta. Vain ryhmille.
Lipputiedustelut ja varaukset myös ryhmämyynnistä:
puh. 02 262 0333 tai tai kulttuuri.myynti@turku.fi
(Avoinna ma–pe klo 9–15).

M u s i i k k i s at u S i n ä o l et ka u n i s
Eppu Nuotio, kertoja
TFO:n kamarimusiikkiyhtye
Sävellys: Timo Klemettinen
Teksti: Eppu Nuotio
Kuvat: Kristiina Louhi
Lasten musiikkisalongissa kuullaan koko perheen
musiikkisatu Sinä olet kaunis. Musiikkisatu perustuu
Eppu Nuotion kirjoittamaan ja Kristiina Louhen
kuvittamaan samannimiseen lastenkirjaan. Charles
Perraultin klassisesta sadusta Posliininukkien
keisarinna inspiraationsa saanut koskettava tarina on
kertomus siitä, kuinka jokainen on kaunis ja arvokas.
Satu herää konsertissa henkiin Timo Klemettisen
helposti lähestyttävän ja mukaansa tempaavan
musiikin, Louhen kuvitusten ja Nuotion kerronnan
avulla.
Esityksen kesto 45min, ei väliaikaa.
Turvallisuutesi on meille tärkeää. Tutustuthan koronaajan turvallisuusohjeisiimme tästä linkistä.

pe 7.4. klo 10 koululaiskonsertti – ilmoittaudu tästä!
Konserttitalo, Aninkaistenkatu 9

Liput 4 € / hlö, opettajat ja ohjaajat maksutta. Vain ryhmille.
Lipputiedustelut ja varaukset myös ryhmämyynnistä:
puh. 02 262 0333 tai tai kulttuuri.myynti@turku.fi
(Avoinna ma–pe klo 9–15).

Avoimet kenraaliharjoitukset

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.

Kevään 2022 avoimet
kenraaliharjoitukset:
to 10.3. | to 24.3. | pe 6.5.

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

RÜCKERT LIEDER

Avoimet kenraaliharjoitukset 10.3. ja 24.3.
To 10.3. | 11.00 | Konserttitalo
Christian Kluxen, kapellimestari
Audun Iversen, baritoni
Lili Boulanger: D'un soir triste
Gustav Mahler: Rückert-Lieder
Suosittu ja karismaattinen Christian Kluxen palaa TFO:n eteen maaliskuussa. Kluxenin.
Kenraaliharjoituksessa kuultava Rückert Lieder on viiden Friedrich Rückertin runoon perustuvan
laulun kokonaisuus. Laulut tulkitsee kansainvälisen oopperamaailman tähti, norjalainen Audun
Iversen. Ranskalaisen Boulangerin sinfoninen runo aloittaa konsertin.
Tapahtuma | Ilmoittaudu tästä!

K A K S I K A P E L L I M E S TA R I
To 24.3. | 11.00 | Konserttitalo
Julian Rachlin, kapellimestari ja viulu
Aku Sorensen, kapellimestari
Paul Dukas: Noidan oppipoika
Igor Stravinsky: Viulukonsertto D-duuri
Alexander Glazunov: Orkesterisarja baletista Vuodenajat op. 67
Päävierailija Julian Rachlinin vauhdikkaaseen konserttiin on mahtunut mukaan Dukas´n,
Stravinskyn ja Glazunovin teoksia. Ikisuosikki Noidan oppipoika on säveltäjänsä kuuluisin
teos. Rachlin itse tarttuu Stravinskyn virtuoottiseen viulukonserttoon. Konsertin
alkupuoliskon johtaa Aku Sorensen. Jälkimmäisellä puoliskolla keinahdellaan ihanan
balettimusiikin mukana Rachlinin johdolla.
Tapahtuma | Ilmoittaudu tästä!

R O KO KO O N T U N N E L M I S S A
Pe 6.5. | 11.00 | Konserttitalo
Kreeta-Maria Kentala, viulu ja musiikin johto
Francesco Geminiani: Concerto Grosso Corellin viulusonaatista op. 5 nro 1
D-duuri
Giovanni Battista Somis: Viulukonsertto G-duuri
Antonio Vivaldi: Konsertto jousille Rv 156 g-molli
Näyttävää koristeellisuutta, loistoa, polyfonisia melodioita ja mahtipontisuutta
– tervetuloa barokkimusiikin maailmaan! Kreeta-Maria Kentala on
aikakauden musiikin asiantuntija ja johdattelee kuulijan italialaisen barokin
äärelle. Konsertissa kuullaan Geminianin komeita Concerto Grossoja Corellin
upeista sonaateista ja aina ihanaa Vivaldia.
Tapahtuma | Ilmoittaudu tästä!

Konserttitalokierrokset
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

Ysivip Ys i v i p
Turun koulujen ysiluokkalaiset pääsevät kaupungin
kulttuuririentoihin ilmaiseksi Ysivip-korttia vilauttamalla.
Turun filharmoninen orkesteri tarjoaa Ysivip-kortilla
ilmaisen sisäänpääsyn seuraaviin syyskauden 2021
perjantaisarjan konsertteihin:
• pe 25.3. klo 19 Kaksi kapellimestaria
• pe 13.5. klo 19 Lauluja luonnosta
Konserttipaikka: Konserttitalo, Aninkaistenkatu 9
Lisätietoja: tuottaja Heidi Pulkkinen,
heidi.pulkkinen@turku.fi, 044 907 2090
Lipun voi noutaa konserttiviikon tiistaista lähtien
Konserttitalon lippumyymälästä. Lipun saa, mikäli
konsertissa on tilaa. Ei ennakkovarauksia. Lippuja voi
lunastaa kortilla yhden per konsertti ja lunastajan tulee
varautua esittämään Ysivip-kortti sekä lippua
lunastaessa että lippua tarkastettaessa.

Filharmoninen
Junioriklubi
Innostu sinfoniasta, seikkaile sävelmissä, tapaa taiteilijoita,
testaa soittimia ja opi Filharmonisessa Junioriklubissa!
Millainen mestari on kapellimestari? Entä konserttimestari?
Mitä tapahtuu kun konserttimestari antaa A:n tai kun
kapellimestari lyö? Mikä on quiro, millainen on harppu ja
miksi patarummut ovat erikokoisia? Asia selviää parhaiten
klubi-illoissa, joissa klubilaisena pääset esittämään mieltäsi
askarruttavia kysymyksiä muusikkovieraille.
Junioriklubi on suunnattu 6–12-vuotiaille lapsille ja se
kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Tule mukaan sinfonisille seikkailuille, liittyminen on ilmaista!

Ilmoittautumiset:
junioriklubi.orkesteri@turku.fi
Lisätiedot:
Heidi Pulkkinen, tuottaja
puh. 044 907 2090
heidi.pulkkinen@turku.fi
Turun filharmonisen orkesterin lastentoimintaa tukee
OP Turun Seutu.

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. (02) 262 0804
orchestra@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 kulttuurikauppa Ars Musica
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

