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OHJELMA
Pe 20.7. klo 19 PYHÄN OLAVIN KIRKKO

Ti 24.7. klo 19 PYHÄN MARIAN KIRKKO

Venetsia 1428

Sodassa ja Rakkaudessa
In War and Love

LE MIROIR DE MUSIQUE
JOHTAA BAPTISTE ROMAIN
klo 20.30 illallinen, Tyrvään Pappila

GIARDINO NOVO
ESPOON BAROKKI

La 21.7. klo 19 PYHÄN MARIAN KIRKKO

Ke 25.7. klo 18 TYRVÄÄN PAPPILA

Viva Vivaldi!

Venetsialainen kattaus
Ilmaistapahtuma

ANSY BOOTHROYD, ANU MATTILA,
CORINA MARTI JA TEPPO LAMPELA
SG BAROKKIORKESTERI, KAMARIKUORO UTOPIA
JOHTAA MICHAEL FIELDS

PORMESTARIN SINKIT JA PASUUNAT
klo 19.30 keskiaikaiset pidot,
Kesäterassi Eliel

klo 17 päivällinen, Sastamalan Wanha Pappila

Su 22.7. klo 11 TYRVÄÄN PAPPILA

To 26.7. klo 19 PYHÄN MARIAN KIRKKO

Venetian Gondola Songs Meren häät
Pappilan brunssi venetsialaisin sävelin

Sposalizio del mare - Marriage of the Sea

ROBERTO BALCONI JA MICHAEL FIELDS

BAROCCO BOREALE
LAULUYHTYE VERSIO
JOHTAA JEAN TUBÉRY

Su 22.7. klo 19 PYHÄN MARIAN KIRKKO

Pe 27.7. klo 19 PYHÄN MARIAN KIRKKO

Lacrime

Laulun laineilla

Ferrarasta Venetsiaan

MESTARIKURSSIN PÄÄTÖSKONSERTTI

CONCERTO DI MARGHERITA
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Venetsia

Pariisi

Brugge

Wien

Rooma

Lontoo

Kaupungit vetten päällä 2018 - 2023

VENETSIA - VEDESTÄ SYNTYNYT KAUPUNKI
Kaupungit vetten päällä -sarjan aloittaa
oikeutetusti vuoden 2018 teema ”Venetsian
loisto”. Venetsia ei kuitenkaan ole pelkästään kaupunki veden päällä, vaan monet
taiteilijat ja kirjailijat ovat kutsuneet sitä
nimellä ”città anadiomene”, ”vedestä syntynyt kaupunki” tai kiven ja veden kaupunki.
Venetsian omaleimaisuus, sen arkkitehtoninen ja kulttuurinen loisto sekä sen mittavat
taideaarteet ovat kautta historian houkutelleet kaupunkiin erilaisia ihmisiä: kauppiaita,
merenkulkijoita, taiteilijoita, kirjailijoita ja
muusikkoja.

sesta ja jatkuvasta vallastamme menemme
kanssasi naimisiin, meri.” Huolimatta ylevästä seremoniasta Venetsian valtakausi
Välimerellä oli kuitenkin päättyvä.
Venetsian poliittinen mahti ja sen herruus
Välimerellä sijoittuu 1200-1300 -luvuille. Sen
jälkeen alkoi hitaasti mutta varmasti etenevä
rappio. 1700-luvulla kaupunki oli käytännöllisesti katsoen menettänyt kaiken poliittisen
merkityksensä, ja sen ennen niin mahtava
laivasto lahosi käyttämättömänä Arsenalen
satamassa. Kaupungin ”auringonlasku” oli
kuitenkin ”kultainen”. Nimittäin historian
saatossa sinne kerätyt rikkaudet ylläpitivät
vielä kaupungin vaurautta, mistä johtuen se
olikin yksi Euroopan eleganteimmista
kaupungeista ja eräänlainen maanosamme
salonki, joka veti puoleensa ennen kaikkea
erilaista huvitusta kaipaavaa mutta myös
kulttuurinnälkäistä ylimystöä.

Venetsian ja sitä ympäröivän meren suhde
on aina ollut kiinteä. Tätä suhdetta on juhlittu
noin vuonna 1000 perustetulla seremonialla,
joka symbolisoi Venetsian herruutta merellä
ja jota kutsutaan nimellä ”Sposalizio del
Mare”, avioliitto meren kanssa. Vuosittain
kaupungin doge lähti upealla aluksellaan,
Bucintorolla laguunilta avomerelle kaupunkilaisten seuratessa saattuetta omilla veneillään. Merellä doge heitti veteen sormuksen
lausuen seuraavat sanat: ”Merkiksi todelli-

1700-luvulla Venetsia oli myös musiikin
keskus. Musiikki oli kaupungin intohimo, ja
käytännöllisesti katsoen siellä laulettiin ja
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soitettiin joka puolella ja jokaisessa tilaisuudessa. Tämän lisäksi Venetsiassa oli jopa
neljä korkeatasoista konservatoriota, joista
valmistuneita muusikoita palkattiin ranskalaisiin, saksalaisiin ja englantilaisiin teattereihin.
1700-luvun alussa kaupunki tuotti huomattavan paljon maailmalla kuuluisiksi nousseita
säveltäjiä, kuten Tomaso Albinoni, Giuseppe
Tartini ja Baldassare Galuppi - punapartaista
pappia, Antonio Vivaldia unohtamatta. Myös
alun perin napolilaiset Domenico Scarlatti ja
Nicola Porpora työskentelivät Venetsiassa.

Venetsian loisto alkoi kuitenkin konkreettisesti rapistua 1800-luvulla, kun kaupunki
ensin liitettiin Itävalta-Unkariin ja myöhemmin Italian kuningaskuntaan. Kiven ja veden
kaupungista tuli kuolleiden sielujen ja kuoleman kaupunki, jonka katoavaa kauneutta
tultiin ihastelemaan melankolisissa tunnelmissa jopa henkilökohtaisen kuoleman
lähestyessä, kuten ikääntynyt säveltäjä
Gustaf von Aschenbach Thomas Mannin
vaikuttavassa pienoisromaanissa Kuolema
Venetsiassa (1912).
Sastamalan festivaali johdattaa vieraansa
kuitenkin historiassa taakse päin, siihen
aikaan kun Venetsia oli vielä loistava Välimeren kuningatar. Omasta puolestani toivotan
kaikille antoisia konsertteja!
Italianisti Marja Härmänmaa
FT Marja Härmänmaa toimii Italian modernin kirjallisuuden dosenttina Turun yliopistossa. Hän on Helsingin Dante Alighieri
-seuran puheenjohtaja ja Cambridgen
yliopiston Clare Hall Collegen elinikäinen
jäsen.

Marja Härmänmaa
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THE GLORY OF VENICE
As I write this, it is early spring, and I am on
St. Martins, one of the Isles of Scilly: a small
island in the Atlantic Ocean, off the coast of
Cornwall, the most southerly part of the UK.
On all sides, as far as the eye can see, there
is water - an ever-present reminder that
human life and well-being have always been
closely linked to water. About 70% of our
planet is covered with water; our own bodies
are 75-55% water, depending on age and
gender. It sustains us and connects us.

power to do good and create beauty in the
world. In Europe especially, these hubs of
enterprise gave rise to much of the music
we enjoy as we look back on centuries of
Western music.
Where better to start our exploration of the
City-Water-Music trinity than in Venice?
La Serenissima is part of the sea, grows out
of the sea, is married to the sea.
The Republic of Venice was a major financial and maritime power during the Middle
Ages and Renaissance, as well as a very
important center of commerce (especially
silk, grain, and spice) and art in the 13th
century up to the end of the 17th century.
The city-state of Venice is considered to
have been the first real international financial centre, making Venice a wealthy city
throughout most of its history.

Here in Sastamala we are also never far
from water. It was while sitting by Rautavesi
last summer that I thought of the theme for
our next few years of our adventures in the
world of early music - Cities on the Water.
Most of the major centres of power, wealth
and culture are on the water. Networks of
seas and rivers have been the backbone of
enterprise and adventure for centuries. And
where there is commerce, there is wealth,
culture and art. In past times, the creation
and performance of music was one way of
taking pride in wealth and showing off its

This wealth brought forth great music:
Monteverdi and Vivaldi are familiar names,
hundreds of years later, to anyone with even
a small interest in ‘classical’ music. Opera
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found one of its earliest flourishings in
Venice, and everyone knows that gondoliers
sing!

beyond - in some ways, a microcosmic
reflection of the history of Venice. I hope
you enjoy taking this journey with us and,
like the merchants of old Venice, return
enriched by exotic splendours.

Our exploration of Venetian music takes us
through just over 300 years - through the
Mediaeval, Renaissance and Baroque
periods, across sacred and secular spheres.
We bring together musicians from all over
Europe - and a few visitors from continents

Michel Fields
St. Martins, Isles of Scilly
April 1, 2018

VESI, VALTA, VENETSIA
Se pitää elämää yllä ja se yhdistää meitä:
Kolme neljäsosaa maapallosta, kolme
neljäsosaa ihmiskehosta – ja hyvin suuri osa
Sastamalan kuntaa on vettä. Rautaveden
rannalla syntyi ajatus Sastamala Gregorianan uusista teemoista: kaupungit vetten
päällä.

aikoinaan, muusikot tulevat Rautaveden
rannoille eri puolilta maailmaa. Toivon teidän
nauttivan heidän soitostaan ja laulustaan
Venetsian kauppiaiden lailla!
Michael Fields, festivaalin taiteellinen johtaja

Merenkäyntiä ja kauppaa harrastavat
kaupungit ovat usein olleet varakkaita.
Vaurautta seuraa yleensä taiteiden kukoistus. Erityisesti eurooppalaisissa kaupungeissa suosittiin musiikkia. Sitä on iloksemme
säilynyt jälkipolville.
Ensimmäinen kaupunki, jonka vanhaan
musiikkielämään tutustumme, on Venetsia
(ystävien kesken La Serenissima). Tämä
kaupunki oli neljä sataa vuotta merenkulun,
kaupan ja rahaliikenteen keskus. Tuossa
ajassa ehdittiin luoda ja esittää paljon
musiikkia, johon nyt pääsemme tutustumaan entistä paremmin.
Kuten aina, mukana on vanhaa musiikkia
niin keskiajalta, renessanssista kuin
barokistakin. Ja kuten Venetsiassa

Michael Fields
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PE 20.7. KLO 19 PYHÄN OLAVIN KIRKKO

Venetsia 1428
Le Miroir de Musique,
johtaa Baptiste Romain (SUI/FRA)
JESSICA JANS – SOPRAANO
DINA KÖNIG – ALTTO
MARC LEWON – LUUTTU, SISTERI
BAPTISTE ROMAIN – KESKIAIKAINEN VIULU,
LIRA DA BRACCIO, SÄKKIPILLI JA KONSERTIN JOHTO

KONSERTIN KESTO ON NOIN TUNNIN, EI VÄLIAIKAA
KONSERTIN JÄLKEEN KLO 20.30 ILLALLINEN, TYRVÄÄN PAPPILA
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Konserttiohjelma esittelee 1400-luvun alun
Venetsian musiikkimaailman rikkautta seuraavien säveltäjien töiden kautta: Johannes
Ciconia (1370-1412), Arnold ja Hugo de
Lantins (1390-1430), Guillaume Dufay
(1397-1474) ja Johannes de Lymburgia
(1408-1430).
Venetsiasta tuli tärkeä musiikin keskus Italiassa verrattain myöhään. Tämä saattoi johtua
poliittisen järjestelmän konservatiivisuudesta,
rajoittuneisuudesta ja yllättävästäkin vakaudesta. Musiikillinen kanssakäyminen muun
Euroopan kanssa alkoi yleistyä vasta noin
1420. Tuolloin Venetsiasta tuli paikka, jossa
ranskalais-flaamilaiset vaikutteet olivat esillä
enemmän kuin missään muualla. The Oxford
Chansonnier, joka kopioitiin vuoden 1430-luvulla, on loistava esimerkki siitä, mihin venetsialaiset kirjurit pystyivät: kymmenen eripituista
kokoelmaa sisältäen yli 300 polyfonista
kappaletta, jotka kaikki edustivat uutta tyyliä.

LE MIROIR DE MUSIQUE on erikoistunut
myöhäiskeskiajan ja renessanssin musiikkiin
trubaduurien kulta-ajasta 1500-luvun humanistiseen liikkeeseen. Yhtyeen johtajana
toimii Baptiste Romain, ja sen kotipaikka on
Sveitsin Basel, jossa monet yhtyeen jäsenet
ovat opiskelleet Schola Cantorum Basiliensissa. Kokoonpanon nimi ”Musiikin peili”
kuvaa yhtyeen tavoitetta välittää värikäs kuva
keskiajan ja renessanssin musiikista alkuperäisteosten hengessä.

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suurin
osa konsertissa esitettävistä ranskalais-flaamilaisista kappaleista on kolmelle äänelle niin,
että kaksi alempaa ovat samassa äänialassa.
Tapa oli käytössä runsaat sata vuotta. Sen
jälkeen säveltäjät alkoivat suosia nykypäivänä
tuttua tapaa, jossa kolme ääntä laulaa kukin
omaa äänialaansa. Näinä musiikin suuren
muutoksen vuosina italialaiset traditiot säilyivät
voimakkaina Pohjois-Italiassa, erityisesti laude
ja cantus fractus, joista kuullaan joitakin
esimerkkejä.

JESSICA JANS kasvoi musikaalisessa
perheessä Baselissa ja aloitti laulajan uransa
jo ennen opintoja Baselin musiikkikorkeakoulussa. Hän suoritti maisterintutkinnon
laulupedagogiikasta ja sooloesiintymisestä
Saksan Detmoldissa. Rakkaudesta vanhaan
musiikkiin hän opiskeli vielä toisen tutkinnon
yhteislaulusta Schola Cantorum Basiliensissa. Solistina Jans esittää monenlaista musiikkia renessanssista moderniin. Hän esiintyy
säännöllisesti eri yhtyeiden kanssa, mm.
Huelgas Ensemble, Musica Fiorita ja Le
Miroir de Musique. Laulukokemus ja erityinen
kiinnostus nuorten kanssa työskentelyyn on
kuljettanut Jansin äänenmuodostuksen ja
laulun opettajaksi.

Konserttia tukemassa

Lounea
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DINA KÖNIG syntyi Kazakstanissa vuonna
1991. Hän aloitti laulamisen 16-vuotiaana, ja
jatkoi opiskelua Sabine Schützin johdolla.
Hän suoritti maisterin tutkinnon Schola
Cantorum Basiliensissa, jossa häntä opettivat
Evelyn Tubb ja Gerd Türk. Tällä hetkellä hän
jatkaa opintojaan Zürichin taidekorkeakoulussa. König on syventänyt näkemystään
laulamisesta useissa työpajoissa ja mestarikursseilla. Hän on esiintynyt konserteissa eri
festivaaleilla. Vanha musiikki on Dina Königin
suurin intohimo, mutta hän esittää myös
modernia musiikkia, jazzia ja musikaaleja.

Leones -yhtyettään, opettaa mestarikursseilla
ja myös kirjoittaa musiikista. Hänen akateemisia areenoitaan ovat Leipzigin konservatorio, Wien ja ja Heidelbergin yliopistot sekä
Schola Cantorum Basiliensis.
BAPTISTE ROMAIN aloitti musiikinopinnot
viulun parissa Ranskassa ja päätti sitten
keskittyä keskiajan ja renessanssin musiikkiin. Ensimmäinen opinahjo oli Centre de
Musique Médiévale Pariisissa. Baptiste jatkoi
opintojaan Schola Cantorum Baselissa. Siellä
hän opetteli keskiaikaisten ja renessanssiajan kielisoittimien tekniikoita ja suoritti
niistä diplomin 2008. Hän on opiskellut myös
yhtyesoittoa Lyonissa. Baptiste Romain
jatkaa tutkimustaan etsien uusia tapoja
esittää vanhaa musiikkia improvisaation ja
säestyksen avulla. Le Miroir de Musiquen
lisäksi hän esiintyy myös muiden ryhmien
kanssa. Hän toimii myös opettajana mm.
Baselissa ja useilla mestarikursseilla.

MARK LEWON on erikoistunut luuttusoittimiin. Opiskeltuaan maisterin tutkinnon
musikologiasta ja keskiajan saksasta Heidelbergin yliopistossa hän siirtyi opiskelemaan
soittoa
Schola
Cantorum
Basiliensin
keskiajan osastolla.
Marc on esiintynyt
monien vanhan musiikin yhtyeiden kanssa ja
levyttänyt paljon. Hän johtaa omaa Ensemble
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LA 21.7. KLO 19 PYHÄN MARIAN KIRKKO

Viva Vivaldi!
SOLISTEINA ANSY BOOTHROYD, ANU MATTILA, CORINA MARTI JA TEPPO LAMPELA
SASTAMALA GREGORIANA BAROKKIORKESTERI, KAMARIKUORO UTOPIA
JOHTAA MICHAEL FIELDS (FIN/GBR/SUI)

KONSERTIN KESTO ON NOIN KAKSI TUNTIA SISÄLTÄEN VÄLIAJAN.
ENNEN KONSERTTIA KLO 17 PÄIVÄLLINEN, SASTAMALAN WANHA PAPPILA
12

SOLISTIT
ANU MATTILA - SOPRAANO
ANSY BOOTHROYD - SOPRAANO
TEPPO LAMPELA - KONTRATENORI
CORINA MARTI - NOKKAHUILU
MICHAEL FIELDS - ARKKILUUTTU

Konserttia tukemassa

Sastamalan
koulutuskuntayhtymä

SASKY

SASTAMALA GREGORIANA BAROKKIORKESTERI
AIRA MARIA LEHTIPUU - VIULU
MINNA KANGAS - VIULU
TIILA KANGAS - ALTTOVIULU
HEIDI PELTONIEMI - SELLO
ANNA RINTA-RAHKO - VIOLONE
KATIE MCCLAUGHRY - TRUMPETTI
MARK RADCLIFFE - OBOE
CORINA MARTI - CEMBALO
ANNA ORAMO - BAROKKIURUT
MICHAEL FIELDS ARKKILUUTTU, TEORBI
KAMARIKUORO UTOPIA
SOPRAANO:
TOVE DJUPSJÖBACKA
LENA HELENIUS
AINO KILPIÖ
KRISTIINA SIKIÖ
ALTTO:
ANNIKA HARDING
ANNU KORHONEN
MATLEENA KOSKENNIEMI
RIIKKA VENÄLÄINEN

Antonio Lucio Vivaldi
s. Venetsiassa 4.3.1678 – k. Wienissä
28.7.1741

TENORI:
SIMON DJUPSJÖBACKA
ANTTI KATAJA
EINO KIVISAARI
SAMI SAHRAMIES

Vivaldin muotokuvaa katsellessa voi olla
vaikea uskoa hänen olleen pappi. Kuva
kertoo tarinaa menestyksekkäästä taiteilijasta viulunsa, sulkakynänsä ja papereidensa
kanssa. Mutta pappi hän oli, ehkä Jumalan
armosta, sillä hän syntyi päivänä, jolloin
Venetsiaa ravisteli maanjäristys. Turbulenssi
on usein osa hänen musiikkiaan, mutta
pappina hän sai nauttia mahdollisuuksista,
joita hänelle ei muuten olisi ollut, sekä musiikin säveltämiseen että sen säännölliseen
esittämiseen.

BASSO:
MIKAEL MAASALO
VALTER MAASALO
ANNE UUSITALO
JOUNI ÄKRÄS
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pitäytyy niissä polyfonian perinteissä, jotka
tuolloin olivat kirkkokuoromusiikin valtavirtaa.

Antonio Vivaldi kouluttautui ensin isänsä
tavoin viulistiksi. Ei ole siis ihme, että viulu on
paljon esillä hänen tuotannossaan, joista
tunnetuin on Neljä vuodenaikaa -konserttosarja. Mutta hän sävelsi myös muille soittimille, kuten nokkahuilulle ja luutulle. Monien
muiden säveltäjien tapaan Vivaldi liikkui
ketterästi maallisen ja sakraalimusiikin välillä.
Hän sävelsi soittimien lisäksi myös ihmisäänelle, tuotannossa on paljon kirkkokuorosävellyksiä ja yli 40 oopperaa.

Vivaldin sovitus Gloriasta on hänen tunnetuin
sakraaliteoksensa. Sitä edeltää iloinen ruokahalun herättäjä, johdatus Gloriaan sopraanolle, jousille ja continuolle. Sisältö on harras –
villiruusun kauneutta verrataan Neitsyt
Marian iankaikkiseen kirkkauteen - mutta
ilmaisutapa on enemmän tästä maailmasta.
Ilo jatkuu itse Glorian avauksessa. Se on
luultavasti sävelletty juhlistamaan vuoden
1716 voittoa turkkilaisista. Trumpetti soi ja
seremoniallinen loisto heijastaa Venetsiaa
valtansa kukkuloilla. Mutta ”maan päällä
rauha” -osuus kertoo siitä hinnasta, joka
voitosta maksetaan ja ehkä siitä, kuinka
helposti voitto kääntyy tappioksi. Tästä
Vivaldilla oli omakohtaista kokemusta.
Orpokodin ulkopuolella hän saavutti menestystä kalliiden oopperoiden näytännöissä
Venetsiassa, Mantovassa ja Wienissä. Tavattuaan keisari Kaarlen VI:n hän muutti Wieniin
suurin toivein. Mutta keisari kuoli pian Vivaldin
saapumisen jälkeen ja hän itse kuoli köyhänä
pian tämän jälkeen.

Vivaldi työskenteli kahteen otteeseen Ospedale della Pietà -orpokodissa ja sävelsi siellä
asuvalle naisryhmälle useita teoksia. Tämän
illan teokset ovat luultavasti kaikki alun perin
tätä koulukuoroa varten sävellettyjä. Hän oli
onnekas saadessaan työskennellä tällaisen
lahjakkaan nuoren muusikkojoukon kanssa.
Se antoi mahdollisuuden olla avoin uusille
vaikutteille ja laajentaa musiikillisia näkemyksiä varmana siitä, että tytöt pystyisivät vastaamaan haasteisiin.
Monet Vivaldin teokset sopivat sekä täysimittaiselle jousiorkesterille että kamarimusiikiksi.
Tämän illan ensimmäinen motetti sekä
nokkahuilu- ja luuttukonsertot ovat tästä
esimerkkejä. Nykyään kuulemme luuttukonserton usein soitettavan klassisella kitaralla
täysimittaisen orkesterin kanssa. Vivaldin
käsikirjoituksen mukaan se on kuitenkin
tarkoitettu ainoastaan kahdelle sooloviululle,
luutulle ja säestävälle continuo-ryhmälle. Se,
että hän listaa viulut ennen luuttua, antaa
meille oikean perspektiivin: tämä on kappale
ystävien kesken nautittavaksi, ei väline yhden
ihmisen taidonnäytteille.
Kirkkomusiikkia säveltäessään Vivaldi otti
rohkeasti käyttöön samoja elementtejä, joita
hän oli kokeillut oopperoissa. Virtuoosimaiset
lauluosuudet toimivat toisiaan täydentäen tai
toistensa vastakohtina. Samaan aikaan hän

ANSY
BOOTHROYD
opiskeli
kieliä
Cambridgen yliopistossa, jossa hän myös
lauloi perinteikkäässä Trinity Collegen
kuorossa. Hän jatkoi opintojaan Royal College of Musicissa. Hän on aina ollut kiinnostunut vanhasta musiikista, erityisesti Hildegard
Bingeniläinen on lähellä hänen sydäntään.
Ansy esiintyy oratorioissa, oopperassa,
oopperagaaloissa mm. Spezzaturra-yhtyeen
ja London City Operan kanssa. Vastapainona
tälle toimii oma Jazzmatazz-yhtye. Ansy toimii
laulun opettajana, mutta myös keramiikkataiteilijana. Lintuharrastus on Ansylle tärkeä
rentoutumisen muoto.
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SASTAMALA GREGORIANA BAROKKIORKESTERI: Yhtenä Sastamala Gregorianan vakiintuneena ohjelmana on pitkään
ollut vierailevista ja paikallisista muusikoista
kootun ainutkertaisen kokoonpanon esitys.
Monikansallinen ryhmä kootaan joka vuosi
erikseen festivaalia varten. Tänä kesänä
kansainvälisen vahvistuksen orkesteriin
tuovat englantilaiset oboisti Mark Radcliffe
sekä trumpetisti Katie McClaughry.

ANU MATTILA on Sastamalan seurakunnan
kanttori ja laulupedagogi, jonka sydän sykkii
erityisesti barokin ajan musiikille. Hän on
valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 2005 ja laulupedagogiksi Tampereen ammattikorkeakoulusta
vuonna 2017. Hän on opiskellut laulua mm.
Seija Nylundin ja Ulla Raiskion johdolla. Hän
on osallistunut useana kesänä Sastamala
Gregorianan vanhan musiikin mestarikurssille. Mattila on laulanut useiden kuorojen ja
orkesterien sopraanosolistina ja laulaa
vanhaan musiikkiin keskittyvässä Vokaaliyhtye Lumouksessa.

KAMARIKUORO UTOPIA tuo esiin jo unohtunutta kuoromusiikkia ja synnyttää aktiivisesti uutta. Kuoro perustettiin vuonna 2001
ja sen peruskokoonpanossa on 16 laulajaa.
Utopian taiteellisena johtajana toimii Mikael
Maasalo, mutta kuoro tekee aktiivisesti
yhteistyötä myös vierailevien johtajien sekä
orkestereiden kanssa.

CORINA MARTIa on ylistetty hätkähdyttävän
loistavavaksi ja ilmaisuvoimaiseksi esiintyjäksi. Hän valmistui huilun- ja cembalonsoittajaksi Lucerne Academy of Music -oppilaitoksesta. Hän on keskittynyt vanhoihin huiluihin ja
myöhäisen keskiajan ja varhaisen renessanssin musiikkiin. Hän esiintyy, levyttää ja
opettaa laajasti eri puolilla Eurooppaa ja
Lähi-itää sekä Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa ja Japanissa. Yhdessä La Morra
-yhtyeen kanssa Marti on levyttänyt useita
innostuneen vastaanoton saaneita levyjä,
joilla yhtye esittää 1400-luvun ja 1500-luvun
alkupuolen musiikkia.

MICHAEL FIELDS aloitti soittamalla folk-,
rock- ja jazz-musiikkia kotiseudullaan Kaliforniassa ja Australiassa. Rakkaus vanhaan
musiikkiin toi hänet 1974 Englantiin opiskelemaan klassisen kitaran ja luutun soittoa
Guildhall School of Music -oppilaitoksessa.
Sen jälkeen hän on esiintynyt ympäri maailmaa. Michael on monipuolinen muusikko, ja
hän siirtyy vuosisadasta ja tyylistä toiseen
vaivattomasti yhdistämällä harpun, luutun ja
kitaran (sekä ukulelen) soiton opetustyöhön
ja yhtyejohtajan tehtäviin. Sastamala Gregorianan taiteellinen johtaja hän on ollut vuodesta 2006.

TEPPO LAMPELA valmistui Sibelius-Akatemiasta opettajanaan Marjut Hannula.
Nuoruudessaan hän lauloi yli vuosikymmenen Cantores Minores -poikakuorossa sekä
myöhemmin Radion Kamarikuorossa. Hän on
laaja-alainen laulun moniottelija, joka konsertoi sekä baritonina että kontratenorina, johtaa
Kansalliskuoroa sekä Helsingin Lauluveljiä,
toimii Polyteknikkojen kuoron ja Kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunnan
laulajien
äänikouluttajana ja kuorolevyjen taiteellisena
tuottajana.
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SU 22.7. KLO 11-15 TYRVÄÄN PAPPILA

Venetian
Gondola Songs
Pappilan brunssi venetsialaisin sävelin
Roberto Balconi & Michael Fields (ITA/GBR)
ROBERTO BALCONI – LAULU JA PIANO
MICHAEL FIELDS - KITARA JA MANDOLIINI
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Pappilan brunssi on täydellinen tapa viettää
sunnuntaipäivää. Sastamala Gregorianan
aikaan Pappilan notkuvat pöydät saavat
upean lisämausteen venetsialaisista sävelistä. Festivaalin taiteellinen johtaja Michael
Fields ja Kansainvälisen mestarikurssin
lauluopettaja Roberto Balconi esittävät
italialaisia gondolilauluja. Sään suosiessa
asiakkaat voivat siirtyä nauttimaan brunssista
kesäterassi Elielin pöytiin Pappilan puutarhaan, järvimaisemiin.

FESTIVAALI-

INFO
TYRVÄÄN PAPPILASSA
TAPAHTUMAVIIKOLLA
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SU 22.7. KLO 19 PYHÄN MARIAN KIRKKO

"Lacrime"

Ferrarasta Venetsiaan
Concerto di Margherita (SUI/ITA)
TANJA VOGRIN – HARPPU JA LAULU
RUI STAEHELIN – LUUTTU JA LAULU
FRANCESCA BENETTI – TEORBI JA LAULU
RICARDO LEITÃO PEDRO – BAROKKIKITARA JA LAULU
GIOVANNA BAVIERA – VIOLA DA GAMBA JA LAULU

KONSERTIN KESTO ON NOIN KAKSI TUNTIA SISÄLTÄEN VÄLIAJAN.
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Margheritan mantovalainen tausta näkyi mm.
siinä, että Concerto delle Dame työskenteli
sikäläisten säveltäjien kanssa. Giaches de
Wert oli alunperin flaamilainen, mutta Mantovan hoviin saapunut. Giovanni Battista
Guarinin teksti toivotusta keväästä voidaan
nähdä Alfonson Margheritaan asettamina
toiveina. Ne eivät kuitenkaan toteutuneet:
Alfonso kuoli ilman perijää ja siihen päättyi
hänen sukunsa valta Ferrarassa.

Konsertin inspiraationa on italialaisen Ferraran hovin musiikkielämä 1500-luvun lopulla.
Ferraran varaus perustui paljolti sen sijaintiin
Po-joen suistossa. Tämän alueen herruudesta
Ferrara kilpaili, kenenpä muun kuin Venetsian
kanssa.
Ferraran kaupunkia hallitsi 1500-luvulla
herttua Alfonso II d'Este, joka oli merkittävä
taiteiden mesenaatti. Hänen hovinsa oli
musiikillinen keskuspaikka, joka veti puoleensa säveltäjiä ja soittajia kaukaa. Mutta
kulttuurin kukoistuksesta huolimatta dynastia
oli vaarassa kuolla sukupuuttoon: Alfonsolla
oli takanaan jo kaksi lapsetonta avioliittoa.
Jos hän ei saisi miespuolista jälkeläistä,
naapurivaltiot käyttäisivät tilaisuutta hyväkseen. Tässä tilanteessa Alfonso nai vuonna
1579 mantovalaisen Margherita di Gonzagan,
joka oli vasta 15-vuotias.

“Sinä, kevät, toki palaat, mutta et tuo takaisin
nuoruuteni onnekkaita päiviä.”
Festivaalin vesiteema on konsertissa kuultavissa eri teoksissa: Girolamo Kapsberger's
Toccata arpeggiata solisee kahden kielisoittimen äänillä, Ferraran hovissa eläneen runoilija Torquato Tasson kuvaus auringonnoususta
laguunilla esitetään Claudio Monteverdin
sävelin. Useiden laulujen tekstit kertovat
kyynelten virrasta.

Margherita oli merkittävä muusikoiden mesenaatti, jolla oli läheiset suhteet naislaulajista
koostuvaan Concerto delle Donneen.
Concerto, toiselta nimeltään Dame di Ferrara
oli kuuluisa virtuoosimaisesta laulustaan, joka
inspiroi säveltäjiä eri puolilla Italiaa luomaan
teoksia samanlaisille kokoonpanoille. Yksi
tällainen oli Luzzasco Luzzaschi. Hänen
teoksensa ovat tämän konsertin keskiössä.
Ferraralainen Girolamo Frescobaldi oli
Luzzaschin oppilas.

CONCERTO DI MARGHERITA- yhtyeen
erikoisuus on se, että laulajat säestävät
itseään. Lauluäänet ja soittimet sulautuvat
toisiinsa luoden jännittävän äänimaailman.
Soittimet ovat teorbi, viola da gamba, barokkikitara, harppu ja luuttu. Muusikot tutustuivat
toisiinsa Baselissa ja perustivat yhtyeen v.
2014. Heidän repertuaarinsa on lähinnä
1500-luvun lopun italialaista instrumentaalimusiikkia. Yhtye on osa eeemerging -projektia (Emerging European Ensembles), joka
tukee nuoria muusikoita.

Konserttia tukemassa

Instituto
Italiano di Cultura
Helsinki
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RICARDO LEITÃO PEDRO on aina ollut
kiinnostunut itseään säestävistä laulajista.
Portugalista kotoisin oleva Pedro on opiskellut luutun soittoa Portossa ja Lyonissa. Tällä
hetkellä hän opiskelee Schola Cantorum
Basiliensissa keskiajan ja renessanssin
laulua ja luutun soittoa. Häntä kiinnostavat
erilaiset improvisointitekniikat.

TANJA VOGRIN on Sloveniasta lähtöisin
oleva mezzosopraano ja harpisti, joka
kotimaansa lisäksi on opiskellut Itävallan
Grazissa. Kiinnostus vanhaan musiikiin vei
hänet Baseliin, missä hän opiskeli sekä
harpunsoittoa, keskiaikaista laulua että
yhtyelaulua. Hän esiintyy myös muissa
yhtyeissä sekä yksin ja toimii opettajana
Grazissa.

RUI STAEHELIN on syntyisin Baselista,
missä hän on opiskellut luutun soittoa
Hopkinson Smithin johdolla. Concerto di
Margheritan ohella hän soittaa myös Les
Bergers- ja Novantik-yhtyeissä sekä soolona.
Hän on Ricardon tavoin kiinnostunut improvisointitekniikoista.

GIOVANNA BAVIERA suoritti tutkinnon
musiikista ja filosofiasta Irlannissa ja siirtyi
Baseliin opiskelemaan gamban soittoa, laulua
ja kuoron johtamista. Hänen muita yhtyeitään
ovat Profeti della Quinta, Daedalus ja Novantik.
FRANCESCA BENETTI on Italiasta kotoisin
oleva kitaristi ja teorbisti, joka on opiskellut
Venetsiassa ja Bernissä. Modenin musiikin
opintojen jälkeen hän jatkoi teorbin opiskelua
Baselissa Peter Crotonin johdolla. Francesca
esiintyy niin yksin kuin continuo-soittajana.

20
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TI 24.7. KLO 19 PYHÄN MARIAN KIRKKO

Sodassa ja Rakkaudessa
In War and Love
Giardino Novo (FIN)
Espoon Barokki (FIN)
GIARDINO NOVO
ANNA VILLBERG – SOPRAANO
ANNELIINA KOSKINEN – SOPRAANO
TEPPO LAMPELA – KONTRATENORI
MATS LILLHANNUS – TENORI
ANTTI VAHTOLA – BASSO

ESPOON BAROKKI
DORA ASTERSTAD – VIULU
ANNA POHJOLA – VIULU
ELINA MATTILA – SELLO
MIKKO IKÄHEIMO - TEORBI
LAURA VIHREÄPUU – CEMBALO

KONSERTIN KESTO ON NOIN KAKSI TUNTIA SISÄLTÄEN VÄLIAJAN.
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kauden musiikillinen kehitys oli niin huima,
niin kokeellinen, että teoreetikot kamppailivat
pysyäkseen perässä kuvailemaan ja määrittelemään mitä oli tapahtumassa. Toisinaan
puhkesi rajuja julkisia väittelyjä siitä, mitä oli
musiikissa sallittua ja mitä ei; esimerkiksi
1600-luvun alkuvuosina riehunut kuuluisa
Artusi-riita, jonka osapuolina olivat Monteverdi ja vanhoillisempi teoreetikko Giovanni
Artusi.

Italian myöhäisrenessanssin musiikkikeskuksia oli lukuisia. Ruhtinaat, piispat ja kardinaalit
suorastaan kilpailivat keskenään hovikapelliensa loistokkuudella ja kapellimestariensa
maineikkuudella. Ferraran, Mantovan, Napolin, Torinon ja monen muun kaupungin hoveissa kehittyi myös uutta musiikkia huimaan
tahtiin kun renessanssin henkeen etsittiin
yhä tehokkaampia keinoja ilmaista laulettujen
sanojen tunteita myös soinnissa. Tämän
kehityksen huipentuma – renessanssiaatteen
eräänlainen täyttyminen – oli, paradoksaalista
kyllä kokonaan uuden tyylikauden, barokin
synty. Tosin, sellaisen määrittelyhän kuuluu
yksinomaan myöhemmille sukupolville.

Toinen merkittävä kehitys, joka kiihtyi
erityisesti 1600-luvulle tultaessa, oli instrumentaalimusiikin lopullinen kohottaminen
itsenäiseksi ja vokaalimusiikkiin verrattavan
arvokkaaksi
taidemuodoksi.
Runsaiden
kokeiluiden myötä kehittyivät vähitellen
barokin vakiomuodot kuten sonaatit ja
konsertot, mutta pitkään 1600-luvulla yksiselitteistä linjaa ei vielä ollut.

Venetsialla oli tässä kehityksessä erityisasema. Paitsi että kaupunki oli rikas ja musiikillisesti vilkas, siitä oli kehittynyt myös Italian ja
koko Euroopan nuottikustantamisen ehdoton
keskipiste. Uranuurtaja Ottaviano Petruccin
jalanjäljissä perustettiin Venetsiaan useita
menestyksekkäitä nuottipainopajoja, suurimmat niistä Gardanon ja Scotton perheiden
omistuksessa. Näiden toimesta uusin musiikki levisi ennennäkemättömän tehokkaasti
ympäri Eurooppaa, eikä jäänyt yhden ainoan
hovin kuriositeetiksi.

GIARDINO NOVO on vuonna 2012 perustettu lauluyhtye, jonka tavoite on tuoda esille
renessanssiajan maallista laulumusiikkia.
Yhtyessä laulavat kuusi maamme etulinjan
vanhaan musiikkiin perehtynyttä laulajaa.
Nimensä yhtye on saanut vuonna 1605
julkaistusta ja Tanskan kuningas Kristian
IV:lle omistetusta madrigaalikokoelmasta.

Konsertin otsikko ”Sodassa ja rakkaudessa”
viittaa Venetsiassa toimineen säveltäjä
Claudio Monteverdin madrigaalikokoelmaan
”Madrigali guerrieri ed amorosi” vuodelta
1638, mutta myös kuuluisan lauseen jatkoon
”...kaikki on sallittua”. Tämä ei kirjaimellisesti
otettuna päde myöhäisrenessanssin musiikkiin, mutta silti voidaan todeta että tämän

ESPOON BAROKKI on vuonna 2015
perustettu vanhan musiikin yhtye, jonka
ensiesiintyminen tapahtui Espoon tuomiokirkossa kesällä 2015. Yhtyeessä soittavat
muusikot ovat espoolaisia ja Espoossa
vaikuttavia freelance- ja orkesterimuusikoita,
jotka ovat erikoistuneet vanhan musiikin
esityskäytäntöihin ja ovat aktiivisesti mukana
myös muiden barokkiyhtyeiden ja -orkesterien toiminnassa. Espoon barokki tekee
säännöllistä yhteistyötä seurakuntien kanssa
ja pitää omia konsertteja. Yhtyeen kokoonpano vaihtelee esitettävän ohjelmiston mukaan.

Konserttia tukemassa

Finska Oy
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KE 25.7. KLO 18 TYRVÄÄN PAPPILA

Venetsialainen
kattaus
Pormestarin sinkit ja pasuunat
LOTTE NYBERG - SINKKI
JAAKKO SAARINEN - TENORISINKKI
JAN TAKOLANDER - PASUUNA
TOMAS HOLMSTRÖM - PASUUNA
LAURI SOLIN - LAULU, TEORBI

ILMAISTAPAHTUMA
KONSERTIN KESTO ON NOIN TUNNIN
KLO 19.30 KESKIAIKAISET PIDOT PAPPILAN PIHAMAALLA
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puolensa vertauskuvallisena sisäisen elämän
peilinä. Hengellisissä teksteissä käytettiin
usein maallisen rakkauden kielikuvia. Maallinen ja hengellinen syöminen yhdistyivät
messussa ehtoollisen sakramentissa, ja
maallinen ja hengellinen rakkaus avioliiton
sakramentissa. Jumalanpalveluksista ja
valtiollisista menoista karnevaaliin ja oopperaan asti kaikki juhlallisuudet sijoittuivat
tietyille paikoille vuoden kierrossa ja vahvistivat venetsialaisten yhteenkuuluvuutta ja
historiallista itseymmärrystä.

Musiikillinen kattauksemme on valikoima
sinkin ja pasuunan venetsialaiselta kultakaudelta, noin 1540–1640. Kaikki säveltäjät
ovat venetsialaisia tai jossain vaiheessa
uraansa Venetsiassa vaikuttaneita. Heistä
nykyään ehdottomasti tunnetuin on Claudio
Monteverdi. Hänet on kuitenkin tänä iltana
jätetty tarkoituksella sivuosaan, jotta saisimme tilaa hänen eteville, aivan syyttä unohdetuille aikalaisilleen.
Yhtyeeseemme liittyy laulaja paitsi monipuolisuuden tähden myös siksi, että laulu- ja
soitinmusiikin raja oli tuohon aikaan häilyvä
tai olematon. Kuoro (capella) piti ilman muuta
luvussaan myös soittimia, joita käytettiin
lauluäänten rinnalla tai sijalla. Sinkki- ja
pasuunayhtyeet soittivat aivan samoja madrigaaleja ja motetteja, joita lauluyhtyeet lauloivat. Myös Venetsiassa syntyneet puhtaat
soitinmusiikin lajit (kevyempi canzona ja
vakavampi sonata) olivat korvinkuultavasti
lähellä laulettuja vastineitaan.

Venetsia oli välimerellisenä kaupan keskuksena todellinen monikulttuurinen kaupunki, ja
musiikkikattauksessamme kuuluu myös
Venetsian kansainvälisyys. Venetsian musiikin keskuksen Pyhän Markuksen kirkon
merkittäviin kuoronjohtajiin kuuluivat flaamilaissyntyiset Adriano Willart ja Cipriano da
Rore. Venetsialaisella soitincanzonalla on
juurensa ranskalaisessa chansonissa (canzon
francese). Venetsian mestareista suurin,
Giovanni Gabrieli, veti piiriinsä joukon nuoria
saksalaisia ja tanskalaisia oppilaita, jotka
veivät hänen musiikkinsa ja sävelkielensä
luterilaiseen Pohjois-Eurooppaan.

Sinkkejä ja pasuunoita kuultiin Venetsiassa
sekä ulkoilma- että sisätilaisuuksissa, ja ne
liittyivät erottamattomasti lukuisiin hengellisiin ja maallisiin rituaaleihin ja traditioihin,
joista Venetsia oli ylpeä. Hengellisen ja
maallisen raja oli häilyvä. Madrigaalien
puolivakava, keskiajan traditioista polveutuva
hovirakkauslyriikka lähenteli uskonnollista
kieltä. Kevyemmällä pastoraalilla oli vakavampi

Jaakko Saarinen

Yhteistyössä

Tyrvään Pappila ja
Sastamalan Osuuspankki
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PORMESTARIN SINKIT JA PASUUNAT

Pasuunan syrjäytymiskehitys päättyi Beethovenin ja kumppanien ottaessa sen mukaan
sinfoniaorkesteriin, ja pasuunaa modernisoitiin 1800- ja 1900-lukujen kuluessa vastaamaan uusia, raskaampia sointi-ihanteita.
Sinkkejä alettiin rakentaa ja soittaa jälleen
vasta 1900-luvulla, ja tässä yhteydessä myös
renessanssin ja barokin ajan kapeamensuurinen pasuuna koki uuden tulemisensa.
Vuonna 2010 perustettu, Tampereella ja
lähiseudulla toimiva Pormestarin sinkit ja
pasuunat on nykyisin lajinsa ainoa kokoonpano Suomessa. Sastamala Gregorianassa
yhtye on mukana toista kertaa.

Sinkki ja pasuuna kuuluivat arvostetuimpien
soitinten joukkoon 1500- ja 1600-luvun
taitteessa, ja niiden juhlava yhteissointi väritti
niin kirkkojen, hovien kuin kaupunkienkin
elämää. Venetsia oli yksi sinkinsoiton keskuspaikoista, eikä 1500-luvun lopun ja 1600-luvun alun venetsialaista musiikkia voi kuvitella
ilman sinkkien ja pasuunojen sointia. Tämän
kulta-ajan jälkeen viuluperheen soittimet
syrjäyttivät vähitellen sinkit ja pasuunat niin
Venetsiassa kuin muuallakin Italiassa, mutta
Pohjois-Euroopassa ne säilyttivät asemansa
aina Bachin aikaan asti.
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TO 26.7. KLO 19 PYHÄN MARIAN KIRKKO

Il Sposalizio del mare
/ Marriage of the Sea
/ Meren häät
Barocco Boreale (FIN)
Lauluyhtye Versio (FIN)
Johtaa Jean Tubéry (FRA)

KONSERTIN KESTO ON NOIN KAKSI TUNTIA SISÄLTÄEN VÄLIAJAN.
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BAROCCO BOREALE
TEA POLSO – URUT
EERO PALVIAINEN – TEORBI
KREETA-MARIA KENTALA – VIULU
SIIRI VIRKKALA – VIULU
MEIKKU PYRHÖNEN - VIULU, ALTTOVIULU
JULIUS PYRHÖNEN – VIOLONE
JEAN TUBÉRY – SINKKI
SARAH DUBUS – SINKKI
ESA FAGERHOLM – PASUUNA
MARTTI VESOLA – PASUUNA
SAARA INDERMUEHLE - PASUUNA

Urbs florentissima…, Miraculum mundi…
kronikoissa paalujen varaan rakennettua
kaupunkia kuvaavat ylistyssanat eivät ole
haalistuneet vuosisatojen saatossa, olivat ne
sitten taiteilijoiden, kirjailijoiden, diplomaattien
tai vallanpitäjien kirjoittamia. Viimeksi mainittujen kuuluikin kehua ainutlaatuisen kaupungin rikkauksia ja kauneutta, jotka olivat syntyneet kulttuurien sekoittuessa ja kauppaa
käytäessä. Kaupungin saavuttama ylväs
haavoittumattomuus teki siitä kiistattoman
esimerkin ulkomaailmalle seurata.

LAULUYHTYE VERSIO
HANNELE HUHTINEN
HEIKKI ISOTALO
MINNA MUUKKONEN
ANNE PALO
AINO PELTOMAA
SAMPO RANTAKOKKO
HILKKA RAUHALA
TIMO TURTIAINEN
MIKKO VEHKAPERÄ
KRISTIINA VÄHÄKANGAS
SAKARI YLIVUORI

Tänne idän ja lännen, Etelä- ja Pohjois-Euroopan väliin, Rooman, Bysantin, Jerusalemin ja
Mekan uskontojen kohtauspaikkaan saavuttiin joskus maata myöten, mutta useammin
sen Adrianmeren sataman kautta. Venetsia
oli Välimeren sydämessä ja koko silloisen
maailman keskipisteessä, mistä jo löydetyiltä
ja vielä tuntemattomilta mantereilta saapuneiden vieraiden määrä kertoo. Venetsian yhteys
eri kieliin, rotuihin ja uskontoihin erotti sen
nopeasti italialaisesta isosiskostaan Roomasta, joka piti suojissaan paavin valtaistuinta.
Venetsian tasavalta oli yhdistelmä kirkon ja
valtion valtaa, jota edusti dogi. Tämän tehtävänä oli opettaa ja ohjata kaupunkia, saada
se kukoistamaan taloudellisesti ja antaa sille
maailman taidepääkaupungin asema. Kuitenkin ilman, että myy sieluaan paholaiselle.
Huolimatta siitä, Rooma julisti sen toistuvasti
pannaan, erityisesti vuonna 1606.
Teatterikulisseiksi luodussa kaupungissa piti
tietenkin tuoda myös esiin vankkumaton
yhteys Laguunin luonnonkauneuden sekä
kirkollista ja maallista valtaa käyttävän,
tasavallan tehtäväänsä valitseman henkilön
välillä. Jos kohta dogin palatsi sijaitseekin
Pyhän Markuksen tuomiokirkon vieressä
ilmentäen siten uskonnon ja valtion yhteyttä,
sen julkisivu taas on rakennettu Laguunin

Konserttia tukemassa

Autotalo Pelttari
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Monteverdi jossain määrin unohti menneet,
hän osallistui Sposalizio del mare -perinteeseen maestro di cappellana kolmenkymmenen vuoden ajan, ja se jatkui vielä hänenkin
jälkeensä puolitoista vuosisataa. Vasta
vuonna 1797 Venetsian luopuessa itsenäisen
tasavallan asemasta ja uuden dogin valitsemisesta meren häitäkään ei enää puolison
puuttuessa vietetty.

äärelle. Venetsia toivotti tervetulleiksi niin
suuret merialukset kuin pienet veneet, olivat
ne sitten tulossa arkisilta kalastusreissuilta tai
valmistautumassa paljastamaan ylelliset
kauppatavaransa Grand Canalin suulle pystytetyssä tullirakennuksessa. Juhlistamaan
pyhäksi julistettua liittoa meren kanssa
tarvittiin seremonia, ja näin syntyi Sposalizio
del mare, Meren häät, 1000-luvun sarastaessa.

Idylli oli kuitenkin jatkunut jo lähes 800
vuoden ajan, eikä tarvinnut odottaa kauan,
kun ihmeiden kaupunki jo alkoi viettää hääseremonian muistojuhlaa, jonka musiikki ei
näytä lainkaan vanhentaneen puolisoita
ikivanhassa muotokuvassa.

Seremonia pysyi muuttumattomana ne
kahdeksan vuosisataa, jotka Venetsian
tasavalta oli olemassa: kaikenkokoisten
veneiden ja gondoleiden kokoonnuttua
kulkueeksi kaupungin edustalle dogi nousi
suurelle
juhla-alukselleen
bucintaurolle
heittääkseen sieltä sormuksen Laguunin
veteen. Hän lausui sanat ”Desponsamus te,
mare, in signum veri perpetuique domini” (Me
vihimme sinut, meri, merkiksi ikuisesta
liitosta), ja sen jälkeen juhlallisuudet ainutlaatuisen päivän, ajattoman laguunikaupungin
sekä maan ja meren kunniaksi jatkuivat.

Jean Tubéry

BAROCCO BOREALE (pohjoinen barokki)
perustettiin vuonna 2013 tarpeesta saada
säännöllisesti toimiva vanhaan musiikkiin
perehtynyt yhtye pohjoisempaan Suomeen.
Yhtyeen ydinjoukko koostuu pohjalaisista
muusikoista, jotka ovat soittaneet yhdessä eri
kokoonpanoissa jopa vuosikymmenten ajan.
Yhteistä suuntaa taiteen tekemiselle antaa
myös muusikoiden vahva side kansanmusiikkiin, ja pelimannihenkeä saattaa pölähtää
tulkintoihin usein aivan huomaamattakin.
Barocco Borealen tilanteen ja tarpeen
mukaan muuntuva kokoonpano konsertoi
säännöllisesti pääasiassa Pohjanmaan niin
tunnelmaltaan
kuin
akustiikaltaankin
mainioissa kirkoissa, ja yhtyettä on kuultu
myös eri musiikkitapahtumissa kautta
Suomenmaan.

Vuosisatojen ajan seremonia liittyi kristilliseen
juhlapyhään eli Helatorstaihin, jolloin bucintauro purjehtii Giudeccan saarella sijaitsevalle Redentoren kirkolle. Siellä pidetyn juhlavan
messun jälkeen dogi lähti takaisin kohti
palatsiaan kirkossa soitettujen motettien ja
toccatojen sekä Adrianmerta ylistävien
madrigaalien ja laulujen säestämänä.
Kutsumme teidät muistelemaan tätä loisteliasta musiikin juhlaa ja osallistumaan
kanssamme messurekonstruktioon, jonka
musiikki koostuu pääasiassa Giovanni
Gabrielin säveltämästä musiikista. Gabrieli
toimi Pyhän Markuksen säveltäjänä ja urkurina vuoden 1600 tienoilta kuolemaansa 1612
asti. Seuraavana vuonna kapellin johtoon
nimitettiin Claudio Monteverdi. Vaikka
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JEAN TUBÉRY oli nuorena kiinnostunut
1600-luvun italialaisesta musiikista, joten
hän aloitti nokkahuilun soiton opiskelun
Toulousessa ja Amsterdamissa. Myöhemmin
hän keskittyi kornettiin. Schola Cantorium
Basiliensissa häntä opetti Bruce Dickey. Hän
on työskennellyt useissa vanhan musiikin
kokoonpanoissa mm. Clemencic Consort,
Les Arts Florissants, La Petite Bande.
Vuonna 1990 hän perusti yhtye La Fenicen,
jonka merkittävimpiä kontribuutioita on ollut
Monteverdin musiikin äänittäminen. Jean
Tubéry opettaa kornetin soittoa Pariisissa,
Lyonissa ja Brysselissä. Lisäksi hänet kutsutaan usein mestarikurssien opettajaksi eri
puolille maailmaa. Hän on saanut useita
tunnustuksia Ranskassa ja Belgiassa.

LAULUYHTYE VERSIO on vuonna 2003
perustettu vanhaan musiikkiin keskittyvä
kokoonpano. Sen eri puolilta Suomea tulevat
laulajat ovat musiikin ammattilaisia ja pitkälle
edenneitä harrastajia, joita yhdistää rakkaus
renessanssiajan
laulumusiikkiin.
Yhtye
konsertoi säännöllisesti eri puolilla Suomea
erityisesti konserttisarjoissa ja festivaaleilla.
Ensimmäisen ulkomaankiertueensa se teki
Iso-Britanniaan vuonna 2010. Lauluyhtye
Version syksyllä 2016 julkaisemalla Audivi
vocem -levyllä soivat mm. Palestrinan, Victorian ja Gabrielin teokset.
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PE 27.7. KLO 19 PYHÄN MARIAN KIRKKO

Laulun laineilla
Kansainvälisen mestarikurssin
päätöskonsertti

KONSERTIN KESTO ON NOIN KAKSI TUNTIA SISÄLTÄEN VÄLIAJAN.
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Sastamala Gregorianan yhteydessä järjestettävä kansainvälisen mestarikurssin matka
päättyy yhteiskonserttiin. Kurssi, joka kestää
tapahtuman ajan, jakautuu useaan opetusryhmään. Osallistujia kurssille saapuu ympäri
maailman. Opettajat ovat jokainen oman
instrumenttinsa maailmanluokan taitureita.
Perinteikäs, mutta aina riemukkaasti yllättävä
Mestarikurssin päätöskonsertti luo läpileikkauksen kaikkiin vanhan musiikin kausiin,
jossa tulevaisuuden tähdet pääsevät esittelemään taitojaan.

Konserttia tukemassa

Vexve Oy
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TYRVÄÄN PAPPILA

Tyrvään Pappila on avoinna kesäaikaan
tiistaista sunnuntaihin, ja siellä toimii myös
festivaali-info 20.-26.7. (ei avoinna ma 23.7).
Pappilan vanhassa kivinavetassa on
festivaalin aikana upea Osmo Rauhalan
näyttely ”Ennen ja jälkeen”.

Tyrvään Pappila on huolella entisöity
tapahtumatalo aivan Sastamalan kaupungin
ytimessä, kauniin Liekoveden rantamaisemassa. Tilat avautuivat yleisölle syksyllä
2017. Pappilan tarina kulkee 1800-luvun
lopun puupappilasta vuonna 1922 valmistuneeksi kansallisromanttiseksi kivipappilaksi,
joka alennustilansa jälkeen on huolella
entisöity monenlaisten tapahtumien taloksi.
Pappilassa järjestetään säännöllisesti
erilaisia kulttuuritapahtumia, joihin yhdistyy
herkullinen ruoka. Tiloja voi myös varata
kaikenlaisiin kokoontumisiin.

Keskiviikon 25.7. ilmaiskonsertin näyttämönä
toimii Pappilan pihamaalla oleva katettu
amfiteatteri.

Osoite:
Asemakatu 4,
38210 Sastamala
www.tyrvaanpappila.fi
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SASTAMALAN KESKIAIKAINEN PYHÄN MARIAN KIRKKO

1960-luvulla ryhdyttiin jälleen kunnostustöihin. Ulkokatto nostettiin entiseen harjakorkeuteen, uusittiin ikkunat ja lattia, joka
lahottajasienen tuhoamana purettiin ja
korvattiin hiekalla vuonna 1977.

Sastamalan keskiaikainen Pyhälle Marialle
omistettu kirkko on kulkenut vaiheikkaan
matkan 1400-luvulta meidän päiviimme.
Todennäköisesti Dominikaaniveljeskunnan
munkkien aloitteesta rakennettu kirkko
sijaitsee Sastamalan Karkussa.

Akustiikka: Yksilaivainen kirkkosali, sen
puinen tynnyriholvi, paksut kiviseinät, oikeat
mittasuhteet ja maalattia tekevät kirkosta
ainutlaatuisen konserttisalin. Sen akustiikassa soi keskiajan musiikki aitona ja täydellisenä.

1500-luvulla Pyhän Marian kirkko tuhoutui
tulipalossa täysin. Kirkon yhteydessä ollut
Luukkaan kappeli purettiin 1700-luvun
alussa ja samalla kirkon sisäkatto maalattiin
ja rakennusta tuettiin. 1800-luvun lopun
kunnostustöissä kirkon ulkokattoa laskettiin
noin 14 metriä, seiniä vahvistettiin ja sisustus
uusittiin. Puoli vuosisataa myöhemmin kirkko
jäi pois käytöstä ja rapistui.

Osoite:
Sastamalan kirkon tie 119,
38210 Sastamala
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TYRVÄÄN PYHÄN OLAVIN KIRKKO

Kahdessatoista vuodessa kirkko rakennettiin
uudelleen talkoovoimin tarkkojen suunnitelmien mukaisesti ulkoasultaan entiseksi ja
sisätila maalauksineen tunnelmaltaan entisen
kaltaiseksi. Taidemaalarit Kuutti Lavonen ja
Osmo Rauhala maalasivat kirkkoon yhteensä
101 taideteosta vuosina 2006-2009.
Kirkosta on maalausten valmistumisen jälkeen
tullut erittäin suosittu tutustumiskohde.

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon historia on
aikamatka suomalaisen rakennustaiteen
historiaan. 1500-luvun alussa rakennettu
Kallialan kirkko kohosi Rautaveden rannalle
paikalle, jossa on ollut asutusta jo tuhansia
vuosia. 1600-luvulla kirkkoon tulivat penkit
ja saarnatuoli, 1700-luvulla laajennettiin
lehtereitä, joiden kaidepaneeleihin Andreas
Löfmark maalasi apostoleita ja Via Crucis
–sarjan.

Akustiikka: Kirkon runsaat puiset parvirakenteet, syvä tynnyriholvaus, muodoiltaan
vivahteikkaat kiviseinät sekä tiivis penkkijärjestys muodostavat kauniin kamarimusiikkimaisen pikkukirkon interiöörin. Sen akustiikka
tekee keskiajan musiikista läheisen, herkän ja
koskettavan.

1800-luvun puolivälissä kirkko jäi autioksi,
kun uusi kirkko valmistui Vammaskosken
partaalle. 1960-luvulla kirkkoa ryhdyttiin
kunnostamaan, mutta sisätila säilytettiin
1700-luvun asussa. Elokuussa 1997
juhlittiin kirkon paanukaton korjaustöiden
valmistumista. Kolme viikkoa myöhemmin
tuhopoltto raunioitti kirkon.

Osoite:
Kallialan kirkkotie 50,
38210 Sastamala
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KONSERTTITARJOILUT
Kahvila Mieli-Aitta
Avoinna ennen konserttia 20.7., konsertissa ei väliaikaa.
Kahvila sijaitsee Pirasen luomutilan yhteydessä Pyhän Olavin kirkon lähellä.
Lisätiedot ja varaukset: tiiamari.piranen@gmail.com, www.pirasenluomutila.com
Tyrvään Pappila
Avajaiskonsertin illallinen 20.7., brunssi 22.7., ilmaistapahtuma ja pidot 25.7.
Avoinna tapahtumaviikolla ti-su klo 11-23
Lisätiedot ja varaukset: 010 4190 290, www.tyrvaanpappila.fi
Sastamalan Wanha Pappila
Avoinna konserttipäivinä 21.7., 22.7., 24.7., 26.7. ja 27.7. alkaen klo 12. La 21.7. Festivaalipäivällinen
Herkulliset kahvit ja leivonnaiset ennen konserttia tai väliajalla.
Pappilan rantasauna on varattavissa festivaalivieraiden käyttöön.
Lisätiedot ja varaukset: 050 556 9350, sastamalan@wanha-pappila.fi
Aittakahvila
Avoinna konserttipäivinä 21.7., 22.7., 24.7., 26.7. ja 27.7 alkaen klo 17.
Herkulliset kahvit, leivonnaiset ja jäätelöt ennen konserttia ja väliajalla.
Konsertin jälkeen myös kesäistä huikopalaa. Maksu käteisellä.
Lisätiedot ja varaukset: 040 522 1487, siljatuuli@kopteri.net
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MAJOITUS JA MUUT OHEISPALVELUT
Sastamalan Wanha Pappila
Useita erilaisia majoitusvaihtoehtoja aivan Pyhän Marian kirkon kupeessa Rautaveden rantamaisemissa.
Lisätiedot ja varaukset: 050 556 9350 tai sastamalan@wanha-pappila.fi
Ellivuori Resort
Uudistuneessa Ellivuoressa on tarjolla korkeatasoisia hotellihuoneita ja loma-asuntoja.
Festivaalihinta: 1 hh 93 €/vrk, 2 hh 119 € sisältäen aamiaisen
Varaukset puh. 03 51 923 tai sales@ellivuori.fi
Vammalan Seurahuone
Keskustahotelli aivan kaupungin ytimessä.
Festivaalihinta: 1 hh 75 €/vrk, 2 hh 85 €/vrk sisältäen aamiaisen
Varaukset: puh. 03 51 941 tai info@vammalanseurahuone.fi
Lakeside Golf
Tapahtuma-aikana 20.-27.7.2018 golfkierros festivaalilipulla 45 € (norm. 58 €).
Lisätiedot ja varaukset: www.lakesidegolf.fi
Sastamalan matkailusivut
www.visitsastamala.fi
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ESTEETTÖMYYS
Kaikkiin konserttitiloihin on esteetön kulku pyörätuolilla, ja tilojen yhteydessä on inva-wc:t.
Henkilökohtaisen avustajan sisäänpääsy on maksuton.

TURVALLISUUS
Tapahtuma-alueelle ei saa tuoda omia alkoholijuomia, eläimiä eikä vaaralliseksi luokiteltavia
esineitä. Tupakointi on sallittua ainoastaan sille varatuilla alueilla. Konserteissa on ensiapupäivystys, päivystävät henkilöt tunnistat huomioliiveistä. Ajojärjestelyjä alueella hoitaa Tyrvään VPK,
Vihattulan osasto.

TALLENTAMINEN
Virallinen festivaalikuvaaja taltioi konserttien tähtihetkiä, ja kuvia päivitetään festivaalin
Instagram-tilille tapahtuman aikana. Esitysten kaikenlainen luvaton taltiointi on kiellettyä.
Kuvaaminen kirkossa ja piha-alueella ennen konsertteja ja konserttien jälkeen on sallittua, ja
myös suotavaa. Voit jakaa tunnelmiasi somessa hashtagilla #SG2018
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YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

Sastamalan
Wanha Pappila

Kiitos!
Suurkiitos apurahojen ja avustusten myöntäjät, yritysystävämme, ahkerat vapaaehtoisemme,
taitavat esiintyjämme ja ihana yleisömme!
Kesällä 2018 aloitimme yhteistyön myös Sastamalan Työteekin sekä kehitysvammaisten työ- ja
toimintakeskus Oivapajan kanssa. Kiitos upeista taiteilijalahjoista sekä näppäristä apukäsistä
monissa toimissa!
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LINJA-AUTOLLA KONSERTTEIHIN
Pyhän Olavin kirkolle pe 20.7.
Pyhän Marian kirkolle la 21.7., su 22.7., ti 24.7., to 26.7. ja pe 27.7.

VAMMALASTA,
SASTAMALAN KESKUSTASTA

TAMPEREELTA,
VANHALTA KIRKOLTA KESKUSTORILTA

10 € /hlö meno-paluukuljetus

20 € / hlö meno-paluukuljetus

Matkalippu maksetaan käteisellä bussiin
astuessa

Matkalippu maksetaan bussiin astuessa
(käteinen tai pankkikortti)

Vammalan keskustasta klo 18.00

Lähtö Keskustorilta klo 17.00

(Kauppalantalo, Puistokatu 10, 38200 Sastamala)

Paluukuljetus lähtee konsertin päätyttyä n.
klo 21.00

Paluukuljetus lähtee konsertin päätyttyä n.
klo 21.00

Kuljetus toteutetaan,
mikäli ennakkovarauksia on min. 10 kpl.

Kuljetus toteutetaan,
mikäli ennakkovarauksia on min. 10 kpl.

Tiedustelut ja varaukset 13.7. mennessä:

Tiedustelut ja varaukset 13.7. mennessä:

Vammalan Palveluliikenne

Liuttu Logistiikka

posti@palveluliikenne.fi

service@liuttu.com

Puh. 03 514 1999 / 050 564 4667

Puh. 0100 4041
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XXIII SASTAMALA GREGORIANA 2018
TUOTANTO
Sastamala Gregoriana ry
www.sastamalagregoriana.fi
LIPUT
konsertti

32 €, eläkel., opisk. ja alle 18-v. lapset 27 €

konsertti ja illallinen

70 €, eläkel., opisk. ja alle 18-v. lapset 65 €

konsertti

35 €, eläkel., opisk. ja alle 18-v. lapset 30 €

päivällinen ja konsertti

60 €, eläkel., opisk. ja alle 18-v. lapset 55 €

Pappilan brunssi

24 €, 4-12 v. 15 €

SU 22.7.

konsertti

32 €, eläkel., opisk. ja alle 18-v. lapset 27 €

TI 24.7.

konsertti

32 €, eläkel., opisk. ja alle 18-v. lapset 27 €

KE 25.7.

konsertti

vapaa pääsy

keskiaikaiset pidot

48 €

TO 26.7.

konsertti

35 €, eläkel., opisk. ja alle 18-v. lapset 30 €

PE 27.7.

konsertti

25 €, eläkel., opisk. ja alle 18-v. lapset 20 €

PE 20.7.
LA 21.7.
SU 22.7.

Festivaalipassi (liput kuuteen konserttiin)

160 € / 135 €

Festivaalipassi (kuusi konserttia + illallinen 20.7. ja 21.7.)

223 € / 198 €

Ennakkoliput:
www.tiketti.fi ja Tyrvään kirjakauppa.
Tyrvään Pappilan tilaisuudet 22.7. ja 25.7.: www.tyrvaanpappila.fi.
Festivaaliviikolla myös Tyrvään Pappila ja konserttipäivinä ovelta käteisellä.
VAPAAEHTOINEN MAKSU

TUE

FESTIVAALIN TOIMINTAA JA
VARMISTA SEN JATKUVUUS!

SASTAMALA GREGORIANA 2019

Rakkauden Pariisi

Sastamala Gregoriana pidättää oikeudet muutoksiin.

