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SISÄLTÖ
1) Kirsi-Marja Nieminen mukaan Sastamala Gregorianan
hallitukseen, s.1
2) ”Vesimusiikkia” –konserttiristeily kutsuu Rautaveden laineille
heinäkuussa, s.2
3) yhteystiedot, s.3
Sastamala Gregoriana ry on saanut uuden hallituksen
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Maiju Vuorenoja.
Hallitukseen valittiin Vuorenojan ohelle jatkamaan FT, dosentti Marja-Liisa Rönkkö,
kotiseutuneuvos Birgit P. Jaakola, toiminnanjohtaja Johannes Rantanen sekä musiikin
maisteri Elina Aho-Kuusama.
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin lääketieteen tohtori Kirsi-Marja Nieminen
Sastamalasta.
Nieminen kertoo suhteestaan Sastamala Gregorianaan seuraavasti:
“Olen käynyt kuuntelemassa Sastamala Gregorianan konsertteja ja mieheni firman kautta
olemme myös taloudellisesti olleet tukemassa tapahtumaa. Mielestäni tapahtuma on hieno
ja ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua keskiaikaiseen musiikkiin.
Tulevana kesänä ehdin valitettavasti osallistua vain pariin konserttiin, kun tapahtuma
menee ikävästi päällekkäin Prahan kuorofestivaaleille suuntautuvan kuoromatkamme
kanssa. Sastamala Gregorianan tulevaisuudelta odotan lisää laadukkaita
musiikkitapahtumia ja erityisesti sitä, että saisimme sen avulla musiikkitapahtumia tuotua
niin lähelle "tavallisia ihmisiä", että konserttiin osallistumisen kynnys olisi mahdollisimman
matala. Haluan hallituksessa omalta osaltani olla edistämässä tapahtuman jatkuvuutta
osallistumalla taloudellisten resurssien keräämiseen ja tapahtumien ideointiin. Toisaalta
näen tässä mahdollisuuden myös henkilökohtaisesti tutustua taitaviin muusikoihin ja
seurata läheltä heidän työskentelyään.
Olen Kaustiselta kotoisin ja lapsuudessani tottunut siihen, että kansanmusiikki on osa
lähes joka perheen elämää. Kansanmusiikkihan on pohjautunut juuri näihin Sastamala
Gregorianassa kuultuihin musiikkisuuntauksiin. Toivoisin, että ideoidessamme Sastamala
Gregorianan tapahtumia jatkossa, voisimme tavoittaa yhä useampia ihmisiä. Erityisesti
haluaisin löytää keinoja saada mukaan nuoria, jotka voisivat huomata, että keskiaikainen
musiikki on mieletöntä sävelillä ilottelua. Musiikkitapahtuman ei välttämättä
tarvitse nuortenkaan mielestä olla tylsää "pönötystä", vaan toivoisin, että voisimme
kehittää tapahtumaa siihen suuntaan, että jokainen voi löytää siitä itselleen jotain.
Esim. musiikkipitoiset päivälliskutsut ovat olleet hauska idea. Samankaltaisia tapahtumia
toivon järjestettävän jatkossakin.“
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Lähde mukaan elämykselliselle konserttiristeilylle
Laiturikahvila ja Sastamala Gregoriana yhdessä tarjoavat unohtumattoman kesäillan
Rautaveden kansallismaisemassa. Mikko Mäkelä Vammalan Seurahuoneelta ja
Johannes Rantanen Sastamala Gregorianasta toivovat, että ihmiset tarttuvat
ainutlaatuiseen tilaisuuteen ja ovatkin jo näin tehneet.
”Tarjoamamme paketti on mukava ja miellyttävä kokonaisuus. Mikäs sen parempaa kuin
kaunis kesäilta upeissa maisemissa hyvän ruoan, juoman, musiikin ja seuran kanssa!
Paikkoja on kuitenkin rajoitetusti ja siksi suosittelemme tarttumaan tilaisuuteen ripeästi,
vaikka vielä tilaa toki onkin” toteavat sekä Mäkelä että Rantanen.
”VESIMUSIIKKIA” – ELÄMYKSELLINEN KONSERTTIRISTEILY TO 23.7.2015
AIKATAULU
klo 18.00 lähtö Laiturikahvilasta M/S Liekovedellä
alkumalja ja pientä naposteltavaa
johdatus illan konserttiin
klo 18.30 saapuminen Tyrvään Pyhän Olavin kirkolle
klo 19.00 Sastamala Gregoriana: ”Valoisa Neitsyt Maria – keskiajan kaikuja” ilmaiskonsertti juhlavuoden kunniaksi
klo 20.50 paluu Laiturikahvilaan
klo 21.15 buffetruokailu Laiturikahvilassa
Hinta 40,00 € (sis. risteilyn, alkumaljan ja naposteltavan, varatun konserttipaikan
ilmaiskonsertista, buffetruokailu)
LISÄTIETOA JA VARAUKSET:
045 874 2345 / 0400 998 251
tuotanto@sastamalagregoriana.fi
mikko.makela@vammalanseurahuone.fi
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Lisätiedot:
Johannes Rantanen, toiminnanjohtaja
Sastamala Gregoriana - Wanhan Musiikin Päivät -festivaali, 045 874 2345,
johannes.rantanen@sastamalagregoriana.fi
Maiju Vuorenoja, puheenjohtaja Sastamala Gregoriana ry 044 513 4150
maiju.vuorenoja@sastamalagregoriana.fi
www.sastamalagregoriana.fi
www.facebook.com/SastamalaGregoriana
www.twitter.com/SastamalaMusic
KUVIA JULKAISUKÄYTTÖÖN LÖYTYY OSOITTEESTA
http://www.sastamalagregoriana.fi/page.php?id=70
Sastamala Gregorianan graafinen ilme ja juhlavuoden logon ja ilmeen suunnittelu
TOBA Studios www.tobastudios.com
Suomen suurin yhtäjaksoisesti toiminut vanhaan musiikkiin erikoistunut Sastamala
Gregoriana – Wanhan Musiikin Päivät 18.-25.7.2015 tarjoaa musiikin helmiä Sastamalan
suvessa tänä vuonna jo 20. kerran. Keskiajan, renessanssin ja barokin mestariteoksia
kuullaan teemalla “Juhlaa ja musiikkia”. Konsertoijat ovat vanhan musiikin huippuja
kotimaasta ja maailmalta. 20-vuotisjuhlan kunniaksi on myös ilmaiskonsertti.
Kansainvälinen mestarikurssi ja lasten ilmaistapahtuma täydentävät konserttisarjaa tuttuun
tapaan myös tänäkin vuonna.
Vanhalla musiikilla (eng. early music) tarkoitetaan yleensä musiikkia vuosilta 500-1750.
Keskiaikainen (500-1400), renessanssi- (1400- 1600) ja barokkimusiikki (1600-1750) ovat
vanhan musiikin keskeiset tyylilajit. Vanhaa musiikkia esitetään usein ns. periodisoittimin,
mikä tarkoittaa joko aitoja vanhoja aikalaissoittimia tai niiden nykyaikaisia rekonstruktioita.
Gregoriaanisen musiikin, jonka mukaan Sastamalan Wanhan Musiikin Päivät –festivaali
on saanut nimensä, arvioidaan syntyneen keskiajan alkupuolella (500-700).
Gregoriaanisella musiikilla on ollut laaja vaikutus myöhempään länsimaiseen
taidemusiikkiin.
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