
 

 
 

               Jäsenkirje 02/2023 
 
 
 
Hei hyvät jäsenet! 
 
Talvinen tervehdys Korsholman Musiikkijuhlilta! 
 
Viimeistelemme parhaillaan kesän 2023 ohjelmaa ja muutaman viikon kuluttua julkaisemme sen 
kokonaisuudessaan. Tällä viikolla pidimme myös ensimmäisen lehdistötilaisuuden kesällä 2024 kantaesityksen 
saavasta uudesta oopperasta, Tove Teuvalla. Säveltäjä on Uljas Pulkkis ja libretisti Gunilla Hemming. Mahtava 
projekti! Ehkä olette törmänneetkin asiaan mediassa, lisätietoja löytyy kotisivuiltamme 
www.korsholmusicfestival.fi. Mielenkiintoista ja vauhdikasta tohinaa toimistolla… 
 
Suunnittelemme myös jäsenmatkaa Uumajaan. Monica Johnson organisoi sen ja toimii matkanjohtajana. Ohessa 
lisätietoja. Toivottavasti tapaamme matkankin puitteissa. 
 
Oopperatunnelmissa, lämpimin terveisin 
 
Milla Virta 
Festivaalijohtaja 
milla.virta@korsholmmusicfestival.fi 
puh. 050 – 911 3902 
 
 
Matka yhdistyksen jäsenille Uumajaan 30.–31.3.  
Kaija Saariahon ooppera ADRIANA MATER NorrlandsOperanissa 

  
Keskustelimme marraskuun 2022 vuosikokouksessa jäsenyhdistyksemme matkoista. Matkojen suhteen on ollut 
koronapandemian vuoksi taukoa, ja huhtikuun 2020 matkakin Hampuriin (Elbphilharmonie) jouduttiin perumaan.   
 

Vuosikokouksessa toivottiin, että jäsenmatkoja jatkettaisiin. Allekirjoittanut on ollut yhteydessä Hampuriin, kuten 
sovittiin. Hampuriin ei voi tehdä ryhmävarauksia ennen heinäkuuta 2023. Tämä tarkoittaa sitä, että Hampuriin 
voidaan tehdä ryhmävaraus aikaisintaan syksylle 2023 tai sitten keväälle 2024. Vuosikokouksessa ehdotettiin 
matkakohteeksi myös Pariisia, jossa on vähintäänkin yhtä monta konserttitaloa ja orkesteria, jotka tarjoavat 
fantastisia musiikkielämyksiä. Palaamme Hampuriin ja Pariisiin kohteina myöhemmin. 
 

Uumajan NorrlandsOperanissa esitetään 30.3. klo 19.00 Kaija Saariahon ooppera Adriana Mater. Kutsumme Teidät 
mukaan Uumajan matkalle nyt keväällä. Lähdemme Wasalinella torstaina 30.3. klo 8.00 kohti Uumajaa ja lähdemme  
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takaisiin Vaasaan perjantaina 31.3. illalla klo 20.15. Toivomme, että tälle matkalle lähtijöitä olisi 25 hlöä.   
Kaija Saariaho on yksi aikamme ylistetyimmistä säveltäjistä Pariisissa. Saariaho on ajankohtainen myös 70- 
vuotispäivänsä myötä. Muun muassa Kansallisoopperassa esitettävää Innocence-oopperaa on kehuttu paljon ja se 
matkaakin piakkoin jo Metropolitaniin. Hänen musiikkiaan viedään ahkerasti konserttisaleihin ja festivaaleille eri 
puolille maailmaa. Korsholman Musiikkijuhlilla emme ole hänen teoksiaan paljoakaan kuulleet. Mielestämme nyt 
olisi aika kokea Saariahon ooppera ja lähteä kuulemaan sitä Uumajaan. 
 

Saariahon oopperan johtaa suomalainen Ville Matvejeff, joka on NorrlandsOperanin sinfoniaorkesterin 
pääkapellimestari.  
 

https://norrlandsoperan.se/forestallning/adriana-mater/  
 

Ooppera kertoo hajanaisesta nykyajasta nimettömäksi jäävän maan sisällissodan aikaan. Ohjaus: Dan Turdén.  
  
Lähtö Uumajaan torstaina 30.3.2023   
Klo 08.00 Wasalinen MS Aurora Botnia lähtee Vaasasta, saapuu Holmsundiin, Uumajaan klo 10.30 (paikallista 
aikaa).  
Aamiainen tai lounas laivalla sisältyy hintaan.  
Hotellihuoneet saadaan viimeistään klo 15.00. Majoittuminen kahden- tai yhden hengen huoneissa, Hotel Winn, 
Skolgatan 64, Umeå.  
Mahdollisuus ruokailuun NorrlandsOperanissa. * lippu esitykseen: Adriana Mater klo 19.00 (sisältyy hintaan)  
   
Paluumatka perjantaina 31.3.2023  
Aamiainen hotellissa. Omaa ohjelmaa koko päivä. Saaristolaispöytä laivalla heti, kun tulette laivaan.  
Klo 20.15 (paikallista aikaa) MS Aurora Botnia lähtee Holmsundista ja saapuu Vaasaan klo 1.00. (1.4) 
Noin kymmenen minuuttia satamaan saapumisen jälkeen lähtö bussilla satamasta kotia kohden.  
   
Matkan hinta:  
278 € / hlö, kahden hengen huoneessa. Lisämaksu yhden hengen huoneesta 45 euroa. (Hinta edellyttää vähintään 
20 maksavaa matkustajaa) 
 
Hintaan sisältyy: 
Lähtö Vaskiluodon satamasta / Vaasan kaupungintalolta omalla bussillamme – kertokaa ilmoittautuessa, mistä 
tulette mukaan. * Bussi & kuljettaja palveluineen, laivaliput (Wasaline) meno-paluu. * Oopperalippu * 
Menomatkalla: Aamupala (buffet ruokasalissa) tai lounas kahvilassa. Paluumatkalla: saaristolaispöytä. * 
Hotellimajoitus aamiaisineen / Comfort Hotel Winn. 
 
Hintaan ei sisälly peruutusturvaa eikä matkavakuutusta. Ilmoittautuminen on sitova.  
Ilmoittauduttehan viimeistään 20.2. ja kertokaa samalla osallistujan nimi, syntymäaika, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. Virallinen matkanjärjestäjä: Oravaisten Liikenne. 
   
Kannattaa tutustua myös Bothnia Classicin kotisivuihin: www.bothniaclassic.fi. Bothnia Classic on uusi Pohjanmaan 
klassisen musiikin verkosto. Sivustolta löytyy koko joukko konsertteja tälle keväälle ja suunnitelmia on myös ensi 
vuodelle. Korsholman Musiikkijuhlat on yksi Bothnia Classicin tuottajista ja jäsenistä. Yhteinen tavoitteemme on 
nostaa esiin klassisen musiikin tarjontaa Pohjanmaalla ympärivuotisesti. Tärkeä tavoite on houkutella kävijöitä 
Pohjanmaalle ja nostaa esiin toimijoitamme. 
  
Tervetuloa Uumajaan!  
  
Monica Johnson   
Tuottaja, toimeksiannon mukaan  
monica.johnson@korsholmmusicfestival.fi  
puh. 050 - 911 3349  
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