Elämyspolkutarjonta
syksy 2022

Tervetuloa!
Te r v e t u l o a musiikin kiehtovaan maailmaan
Turun filharmonisen orkesterin kanssa!

Tule elämyspolkukonserttiin, kurkista
kenraaliharjoituksiin tai osallistu kierrokselle
konserttitalon kulissien taakse.

7 . l k e l ä my s p o l ku ko n s e r t i t
J o h n W i l l i a m s 9 0 : E l o ku va m u s i i k i n m e sta r i te o ks et
Kaapo Ijas, kapellimestari
Jukka Nykänen, juontaja
Timo Ollila, visualisointi
Elokuvasäveltäjä John Williams täytti 90 vuotta
helmikuussa 2022. Viidellä Oscarilla palkitun ja
huimat 52 kertaa Oscar-ehdokkaana olleen ikonin
kynästä on syntynyt seikkailuelokuvien klassikoiksi
muodostuneita teemoja, jotka koko maailma tuntee.
Konsertissa kuullaan Williamsin suurimpia hittejä,
kuten Schindlerin listan tunteikas viulumelodia,
ET:n vauhdikas pääteema, Harry Potter elokuvasarjan velhomusiikkia ja tietenkin Star
Warsin kaukaiseen galaksiin johdattelevia
elokuvamusiikin mestariteoksia.
Esityksen kesto noin 60 min. Ei väliaikaa.
Esitykset Turun konserttitalolla
to 29.9. klo 10.30
ma 3.10. klo 10
Lisäksi hajapaikkoja voi tiedustella seuraaviin näytöksiin:
ke 28.9. klo 13, pe 30.9. klo 10.30 ja ma 3.10. klo 13.

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

V i r t u a a l i ko n s e r tt i :
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
Sinä olet –koululaiskonsertissa kuullaan 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 n. 30min ja se on maksuton. Ilmoita
ryhmäsi mukaan tästä linkistä. Saat linkin konserttiin
ilmoittautumisen yhteydessä.
Esitys on katsottavissa vuoden 2022 loppuun asti.

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.

Syksyn 2022 avoimet
kenraaliharjoitukset:
to 22.9. | to 13.10. | to 17.11.

FOR THE UNCOMMON WOMAN

Avoimet kenraaliharjoitukset 10.3. ja 24.3.
To 22.9. | 11.00 | Konserttitalo

Daniela Musca, kapellimestari
Elina Vähälä, viulu
Tanja Nisonen, käyrätorvi
Edward Elgar: Falstaff

Italialainen kapellimestari Daniela Musca debytoi Turussa. Kenraaliharjoituksessa kuullaan
Elgarin harvoin kuultu, mutta säveltäjän itsensä parhaana orkesteriteoksenaan pitämä
sinfoninen runo Falstaff, joka perustuu Shakespearen koomiseen hahmoon näytelmästä Henry
IV. Tapahtuma | Ilmoittaudu tästä!

KLARINETTIJUHLAT
To 13.10. | 11.00 | Konserttitalo
Olli Mustonen, kapellimestari
Christoffer Sundqvist, klarinetti
Aulis Sallinen: Shadows
Sebastian Fagerlund: Klarinettikonsertto
Nyt juhlitaan! Sukupolvensa menestyneimpiin säveltäjiin lukeutuva Sebastian Fagerlund on
TFO:n tuore residenssisäveltäjä, ja konsertti avaa yhteistyökauden. Fagerlund on suunnitellut
ohjelmiston yhdessä taiteellisen johtajamme Olli Mustosen kanssa ja valinnut mukaan
itselleen läheistä musiikkia oman klarinettikonserttonsa kanssa esitettäväksi. Konserton
tulkitsee RSO:n sooloklarinetisti ja teoksen myös kantaesittänyt Christoffer Sundqvist. Aulis
Salliselta kuullaan orkesteriteos Shadows, joka perustuu oopperaan Kuningas lähtee
Ranskaan. Tapahtuma | Ilmoittaudu tästä!

BARDISTA BOLEROON
To 17.11. | 11.00 | Konserttitalo
Olli Mustonen, kapellimestari
Martti Rautio, piano
Jean Sibelius: Bardi op. 64
Matti Rautio: Pianokonsertto
Olli Mustonen on valinnut konserttiinsa teosten parhaimmistoa.
Arvoituksellinen Bardi kertoo Sibeliuksen mukaan muinaisskandinaavisen
balladin. Matti Raution syntymästä on kulunut tänä vuonna 100 vuotta. 1970luvulla valmistuneen vauhdikkaan pianokonserton tulkitsee veljenpoika Martti
Rautio, joka on esittänyt teosta muun muassa RSO:n kanssa. Konsertti on
osa Taiteellisen johdon festivaalia.
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:
kulttuuri.myynti@turku.fi

Yhteystiedot
Tuottaja
Heidi Pulkkinen (30.9.2022 asti)
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 kulttuurikauppa Ars Musica
Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9
ti–pe klo 12–17.

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

