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TERVETULOA FESTIVAALILLE!
Taideteos on aina viesti. Kaikki taideteokset
luodaan vuorovaikutuksen tarkoituksessa.
Taiteessa välittyy arvoja, mielikuvia ja
asennoitumistapoja. Yksi taiteen keskeisiä
tehtäviä on elämyksen, ajatusprosessin ja
inhimillisen sisällön synnyttäminen.
Taide syntyy ihmisen henkisen aktiivisuuden,
hänen järkensä ja henkensä kautta. Taiteellinen elämys on yksi ihmisen ajatusten ja
tunteiden purkutie. Lopullinen tulos syntyy
aina taiteen kokijan kautta.
Merkitystä on sillä mikä vie sivistystämme
eteenpäin.
Minulle Pariisi on paljon enemmän kuin
kaupunki.

Pariisista löysin myös ranskalaisen chansonin: sous le ciel de paris s’envole une
chanson, elle est dans le coer d’un garcon.

Kulttuurin monikerroksisuus, perinne ja
tämän päivän uusi urbaani sekoittuvat
kiehtovalla tavalla. Jo yli kolmen vuosisadan
ajan Pariisi on ollut taiteellisen, musiikin,
tanssin, kirjallisen, poliittisen ja filosofian
keskus.

Toivon kaikille Sastamala Gregorianan
festivaalikävijöille elämyksellisiä, arkipäivän
yläpuolelle kohoavia hetkiä musiikillisten
harvinaisuuksien parissa.
Vive la music!

Olin yhdeksäntoista, kun ensimmäisen
kerran menin Pariisiin. Kaupunki lumosi
minut ja kirjoitin: täällä haluan joskus
työskennellä. Seitsemän vuotta myöhemmin
minut kiinnitettiin Pariisin suuren oopperan
kokeellisen tanssin ryhmään.

Vive la Paris d’amour!
Jorma Uotinen, taiteilijaprofessori

Minulle Pariisi on kuin rakkauskertomus,
joka alkaa aina uudestaan. Palaan Pariisiin
löytääkseni sen, mitä ei voi määritellä, mitä
voisi kutsua runouden mysteeriksi.
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OHJELMA
PE 19.7. KLO 19

Sastamalan Pyhän Marian Kirkko

Versailles

Fuoco E Cenere

LA 20.7. KLO 19

Sastamalan Pyhän Marian Kirkko

Charpentier

– Les arts florissants & Te Deum

Sastamala Gregoriana Consort,
Kamarikuoro Utopia, johtaa Michael Fields

SU 21.7. KLO 19

Sastamalan Pyhän Marian Kirkko

Mater floreat
– Pariisin mestarit

Lumen Valo

Tapahtumia
Tyrvään Pappilassa
ja pukstaavissa

LA 20.7. KLO 15

SU 21.7. KLO 11-15

Café Parisienne

Brunch d’Amour

Michał Gondko, luuttu

Maija Lampela, viola da gamba
& Anni Ranta, huilu

Tyrvään Pappilan Kivinavetta

– Pappilan kahvikonsertti
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Tyrvään Pappila

– Pappilan brunssikonsertti

KE 24.7. KLO 19

Sastamalan Pyhän Marian Kirkko

Les voyages de l’Amour
Ensemble Meridiana

TO 25.7. KLO 19

Tyrvään Pyhän Olavin Kirkko

Tant que vivrai

FIRE: Finnish Renaissance Ensemble

PE 26.7. KLO 19

Sastamalan Pyhän Marian Kirkko

La Seine

Mestarikurssin Päätöskonsertti

LA 27.7. KLO 19

Sastamalan Pyhän Marian Kirkko

Paganini Pariisissa
Evelyn Tubb, Michael Fields,
Aira Maria Lehtipuu, Mikko Ikäheimo

TI 23.7. KLO 16

TI 23.7. KLO 18

TI 23.7. KLO 20

Kirkkoja ja kulttuuria

Le Jardin des Plaisirs

Le Banquet Médiéval

Professori Markus Hiekkanen

Plaisirs de Musique

Pentti Hildén, luuttu & laulu
Anna Villberg, sopraano

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi Tyrvään Pappilan Amﬁteatteri

- Tutustu kiehtovaan keskiaikaan

– nautintojen puutarhassa
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Tyrvään Pappilan Kivinavetta

– Pappilan keskiaikaiset pidot

TAITEELLINEN JOHTAJA
Kaikki alkoi suuresta saaresta pitkän joen
varrella. Seine-joki ulottuu Burgundin
viinitarhoista Le Havren satamaan, Ranskan
sydänmailta maailmanlaidalle asti. Noin
puolivälissä jokea on saari, jonka ympärille
muodostui kohtaamispaikka, risteys, jossa
kaupankäynnin reitit sekoittuivat ja törmäsivät keskenään. Maantieteellisen asemansa
vuoksi tähän paikkaan onkin riittänyt
monenlaista kiinnostusta yli kahden vuosituhannen ajan. Maahanmuuton ja valloituksen
aallot pyyhkäisivät saarella kasvaneiden
kylien ja kaupunkien yli. Niin keltit, roomalaiset, viikingit, frankit, englantilaiset, preussilaiset kuin natsitkin hallitsivat aluetta kukin
vuoronsa perään.
Suurten kaupunkien kuten Venetsian,
Rooman ja Pariisin historia on saanut ajan
saatossa myös myyttisiä mittasuhteita.
Kaupungeista ei ole tullut kaikkialla tunnettuja symboleja pelkän kaupankäynnin ja
valloitushistorian vuoksi – elääkseen
kaupunki tarvitsee sydämen. Pariisin sydän
on ehkä se, mitä Goethe kutsui ”Ikuiseksi
naiseksi”. Ajatellessasi Pariisia ajattelet
rakkautta. Keväinen Pariisi on rakastavaisten kaupunki. Kaupungin kauneus ja sen
kulttuuriaarteet ovat vuosisatojen ajan
vetäneet puoleensa niin romantikkoja,
haaveilijoita, runoilijoita, taiteilijoita, muusikkoja, kulinaristeja ja muotitietoisia - siis
asioihin intohimolla ja rakkaudella suhtautuvia! Aina näin ei kuitenkaan ole ollut. Sotien
melskeessä Île de la Cité'n saaren pyhä
sydän on ollut pyhitettynä niin Jupiterille,
kuin valloittajien mukana tuomillekin
jumaluuksille. Ajan saatossa tämä pyhä
sydän muuntui myös rakkauden temppeliksi:

Notre Damen katedraaliksi. Valtiattaremme,
taivaiden kuningatar, Neitsyt Maria - rakkauden ja puhtauden symboli, joka on vaikuttanut länsimaiseen taiteeseen ja kulttuuriin
kristinuskon alkuajoista lähtien. Keskiajalla,
minstrelit ja trubaduurit eli hovimuusikot
saapuivat Pariisiin, koska se oli rikkauksien
ja mesenaattien keskus, jossa heidän ritarillisesta rakkaudesta kertovat laulunsa ja
tarinansa pääsivät oikeuksiinsa: omistautumista linnanneidoille ja heidän pauloihinsa
joutumista. Île de la Cité'n saarella laulettiin,
iloittiin ja surettiin niin Neitsyt Marian kuin
jumalaisten aatelisnaisten vuoksi. Notre
Damessa maanläheiset melodiat ja vaeltamisen rytmit törmäsivät taivaallisen kuningattaren kunniaksi sävellettyihin ajattomiin,
pyhiin teksteihin ja lauluihin. Polyfoninen,
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moniääninen musiikki oli syntynyt. Kahden
melodian kertomus, joka jäljittelee täydellistä naisellisuutta - taivaallista ja maallista.

asioita, joita voisi pelastaa (kuten planeettamme), tämä tunteiden ja anteliaisuuden
ihme Pariisiin ja Notre Damen hyväksi
osoittaa ihmisten voiman. Savun ja tuhon
keskellä loistava kultainen risti koskettaa
sydäntämme ja sieluamme, ja se kutsuu
meitä. Risti ei ole pelkästään kristillinen
symboli - se on paljon vanhempi symboli,
joka kuvaa taivaan ja maan, pyhän ja maallisen, sielun ja ruumiin, sydämen ja pään
yhtymisestä toisiinsa. Notre Dame elää,
koska se on paljon enemmän kuin vain
vanha kirkko; se edustaa Pariisin sydäntä,
ihmiskunnan sisintä. Tämä sydän jatkaa
sykkimistään; ikuinen nainen johdattaa
meitä myös tulevaan. Täällä, Sastamalan
Pyhän Marian kirkossa, veden äärellä,
tunnemme sisaruutemme Notre Damen ja
sen ympärille kasvaneen ja maailmalle
levinneen taiteen kanssa.

Niinpä yli kahdeksan vuosisadan ajan voima
ja kunnia ovat luoneet sekä pyhän että
maallisen rakkauden ja omistautumisen
nimissä ainutlaatuista musiikillista ohjelmistoa. Festivaalimme konsertit kuljettavat
meidät tänä kesänä aina keskiajalta, Notre
Damen katedraalin hämyisestä kirkkosalista
barokin ajan yltäkylläisyyteen, Aurinkokuninkaan hoviin, ja 1800-luvun taitteeseen,
monarkian viimeisiin päiviin – Ranskan
suuren vallankumouksen tunnelmiin. Jokaisessa vaiheessa meitä johdattaa sydän,
rakkaus siihen mitä teemme ja mitä ympärillämme tapahtuu.
Kun aloin kirjoittaa tätä, Pariisin pyhä sydän
syttyi tuleen ja monet sodat selvinneet
rakenteet joutuivat onnettomuuden uhreiksi.
Notre Dame paloi, mutta selvisi kuitenkin
hengissä ja maailma lupasi tukensa sille.
Vaikka voimme kyseenalaistaa, etteikö
maailmassa ole tärkeämpiä ja kiireellisempiä

Viva l'amour, viva Paris!
Michael Fields, taiteellinen johtaja

Michael Fields
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MUSICAL DIRECTOR’S GREETINGS
sacred heart evolved into a temple to Love:
the cathedral of Notre Dame – Our Lady, St.
Mary, The Virgin – a symbol of love and purity
that has influenced Western art and culture
since the beginning of Christianity. In the
Middle Ages, minstrels and troubadours
came to Paris because it was a centre of
wealth and patronage, where they practised
their art of Courtly Love: devotion to the
quasi-divine feminine image of My Lady, who
was to be served with a devotion paralleling
(perhaps even exceeding) that of the Virgin.
These two became two sides of the same
gold coin in the popular imagination. At Notre
Dame, the earthy melodies and rhythms of
wandering, love-sick chivalrous troubadours
met the timeless sacred chants of devotion to
a heavenly queen, and polyphonic music was
born - its two strands of melody imitating the
two visions of perfect femininity – the
heavenly and the earthly.

It began because a long river had a large
island in it.
The Seine stretches from the vineyards of
Burgundy to the port of Le Havre, from the
heart of France to the world. About half-way
along this mighty river there is an island,
which became a junction where the
north-south overland and east-west water
trade routes crossed.
Geography thus
became Fate, and for over two millennia this
meeting-place of earth and water would
shape history, as waves of migration and
conquest swept over the villages and towns
that grew on this island. Celts, Romans,
Vikings, Franks, English, Prussians, and Nazis
in turn took control of it and one small island
became a microcosm of European history.
Great cities like Venice, Rome and Paris are
wrapped as much in mythology as in history.
It takes more than trade and conquest to
make a city into a symbol: it needs a heart.
For Paris, perhaps that heart has come from
what Goethe called “The Eternal Feminine”.
Think of Paris, and you think of love. “Paris in
the Spring” is the mythical heartland of lovers.
The beauty of the city, combined with the
richness of its culture, has for centuries made
Paris the favoured haunt of romantics,
dreamers, poets, artists, musicians, gourmets
and the fashionable – and therefore, of
lovers.

Thus, over 8 centuries, power and glory have
combined with love and devotion, both sacred
and secular, to create a unique musical repertoire. Our programme this summer takes us
from the cathedral of Notre Dame in the
middle ages to the Court of the Sun King in
the baroque and beyond, to Revolutionary
Paris in the 19th century. At every step, we
are led by the heart: by love, by romance, in a
way which is particularly Parisian. As I started
to write this, the sacred heart of Paris caught
fire and what had survived wars fell victim to
an accident.
Notre Dame burned, yet
survived - and the world rallied to her aid.
While we might question whether there are

It wasn’t always so; in earlier, warring times,
the sacred heart of the Île de la Cité had been
consecrated to Jupiter, then to a succession
of saints. But as the city evolved, so it’s
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more important and urgent matters that the
world could rally to save (the planet, for one)
this outpouring of emotion and generosity
towards Paris and Notre Dame shows the
power of symbolism at its strongest. The
golden cross shining in the smoke and
destruction touches our hearts and souls, and
we are called to the cause. For it is not just a
Christian symbol - it is far older than that and
speaks to us of the meeting of heaven and
earth, of sacred and secular, the soul and the
body, the heart and the head. Notre Dame
will live on, because it is so much more than
just an old church; it stands for the heart of
Paris, which in turn is all our hearts. This
heart will continue to beat; the eternal feminine will continue to lead us on. Here, in St.
Marys by the water, we will feel our sisterhood with Notre Dame and the art that has
grown around it and spread to the world.

Viva l’amour, viva Paris!
Michael Fields, Musical Director
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Pe 19.7. klo 19.00

Sastamalan Pyhän Marian kirkko

Versailles
Fuoco E Cenere (FRA)
JULIE FIORETTI, SOPRAANO
PATRICIA LAVAIL, NOKKAHUILU
ANDRÉ HENRICH, TEORBI
NORA DARGAZANLI, CEMBALO
JAY BERNFELD, VIOLA DA GAMBA JA MUSIIKINJOHTO
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Festivaalin avajaiskonsertti
uskomattomasta unelmasta
NOW IN ITS FIFTEENTH YEAR, Fuoco E
Cenere has established itself as an arena for
sensational musical adventures. The ensemble has ever since retained an often remarked daring in its choice of repertoire. Eager to
preserve the unique freshness of the
concert-going experience Fuoco E Cenere
has devised quite a number of original entertainments, including recent intriguing mixes
of music and puppetry, or music and haute
cuisine.

Ranskan kuningas Ludvig XIV (1638-1715)
mielsi itsensä uudeksi Apolloksi, valon ja
taiteen jumalaksi. Yltäkylläisessä hovissa
syntyi käsitys Aurinkokuninkaasta, taiteiden
suuresta suojelijasta ja tuhlailevasta nautiskelijasta, jonka elämäntapaa ihasteltiin,
jäljiteltiin ja paheksuttiin.
Aikakautensa suuriin kulttuurihenkilöihin
kuulunut Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
nautti kuninkaan suosiosta ja avokätisyydestä
ja sai kunnian toimia kuninkaallisena hovimuusikkona.

Storytelling through song and translating
emotions and dreams into music are the
missions we have readily accepted. In our
musical laboratory we eagerly juxtapose,
metamorphose outstanding works, permitting
the listener to view these gems of a bygone
era in a new light, frequently imagining entertainments that delight both young and old,
the novice and the connoisseur.

Versailles, kaikkien ilojen palatsi, soi hänen
johdollaan yötä päivää kaikkein ylevimpiä
sävelmiä ja harmonioita, joita koko Eurooppa
kadehti.
Kesällä Sastamala Gregorianassa kuultava
ohjelma on luotu alun perin osaksi ranskalaisen Canal + -televisiokanavan tuottamaa
Versailles -sarjaa.

YHTEISTYÖSSÄ

SASTAMALAN OSUUSPANKKI
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La 20.7. klo 15.00

Tyrvään Pappilan Kivinavetta

Café Parisienne

– Pappilan kahvikonsertti
Michał Gondko, luuttu (PL)
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L'adieu, luutun joutsenlaulu
Konsertissa kuullaan musiikkia säveltäjiltä,
kuten Gautier, de Gallot, Dufaut, Mouton, Du
But Le Fils ja Robert de Visée.
Muusikon ympärille kerääntyvä yleisö pääsee
musiikin ohella ihastelemaan kansainvälisesti
korkeatasoisesta kuvataiteesta. Kivinavetassa on esillä maailmankuulun taiteilija Henry
Mooren (1898-1986) koko taiteilijauran
kattava kokoelma niin grafiikkaa kuin veistoksiakin.
Suurin osa teoksista on Suomessa ennennäkemättömiä. Näyttelyssä on esillä myös neljä
Henry Mooren veistosta. Näyttelyn on
kuratoinut Henry Moore -säätiön monivuotinen toiminnanjohtaja David Mitchinson.

Tyrvään Pappilan tunnelmallinen Kivinavetta
muuntuu intiimiksi konserttisaliksi!
Puolalaissyntyinen luutisti ja pitkäaikainen
mestarikurssin opettaja Michał Gondko
tunnelmoi luutullaan tässä taianomaisessa
kahvikonsertissa.

Näyttely avoinna:

Ohjelmisto rakentuu ranskalaisen luuttumusiikin kultakauden teoksista 1600-luvulta,
ajasta jolloin luutturesitaalit uudelleenluotiin
Ranskassa.

Ma-la klo 12-18
Su klo 12-16
Sisäänpääsy on maksuton.
Art Pappila Vanha Kivinavetta

Tänä aikana syntynyt musiikki edustaa
ranskalaista eleganssia parhaimmillaan!

Jaatsinkatu 2, 38210 Sastamala
www.artpappila.fi
Huom! Pääsylippu sis. kahvi / tee & leivos.

YHTEISTYÖSSÄ

TYRVÄÄN PAPPILA
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La 20.7. klo 19.00

Sastamalan Pyhän Marian kirkko

Charpentier

Les arts florissants
& Te Deum
Sastamala Gregoriana ConsorT
Kamarikuoro Utopia,
Michael Fields (UK/FIN)
SOLISTIT:
EVELYN TUBB, JULIE JENSEN, EMILIE JØNSSON, KRISTIINA SIKIÖ,
DAVID HACKSTON, ANTTI KATAJA, VALTER MAASALO, MIKAEL MAASALO
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Pienoisooppera ja ylistys korkeuksiin

Charpentierin kamariooppera, Les arts florissants,
"Kukoistavat taiteet", juhlii taiteen voimaa, joka
osoitti kukoistuksensa Aurinkokuninkaan hyväntahtoisen ja rauhallisen vallan aikana, kun taas
hänen Euroviisujen tunnussävelmänäänkin
lainattua "Te Deum" -motettia voitaisiin helposti
kuvitella kiitoksena ja ylistyksenä Aurinkokuninkaalle kuin taivaan kuninkaallekin.

Versailles saattoi tuntua aikanaan kaukaiselta
Pariisin kujilta ja kaduilta katsoen, mutta sen
vaikutus näkyi ja kuului aina Seinen rannoille asti.
Pariisilainen säveltäjä Marc-Antoine Charpentier
ei saanut töitä hovista eikä oopperasta, vaan
päätyi pätkäsäveltäjäksi. Italialaisvaikutteinen tyyli
onkin todennäköisimmin ollut suurin este päästä
kuninkaallisen hovin sisäpiiriin. Vapauden ansiosta
Charpentier teki 1600-luvun lopulla monipuolisen
ja omaperäisen tuotannon. Kun nuori Charpentier
palasi kotiin työskenneltyään aikansa Roomasta,
Guisen herttuatar Marie de Lorraine palkkasi
hänet palvelukseensa laulajaksi ja kapellimestariksi. Tässä virassa hän toimi herttuattaren vuonna
1688 tapahtuneeseen kuolemaan saakka.
Herttuatar, joka oli kuninkaan serkku, piti yllä
suurimuotoista
yksityistä
musiikkielämää
talossaan Marais´n kaupunginosassa. Muutaman
maallisen draamateoksen ohella Charpentier
sävelsi lukuisia oratorioita, motetteja ja psalmeja
hovin toistakymmentä henkeä käsittävälle
muusikkojoukolle.

VERSAILLES may have seemed far from urban
Paris, but its influence stretched the the banks of
the Seine. In the evening, Michael Fields
introduces us to Marc-Antoine Charpentier. Born
in Paris, after studying in Italy, Charpentier returned to work as composer-in-residence to Marie de
Lorraine, duchesse de Guise, whose love of all
things Italian was nurtured when she lived in
Florence for a decade.
Charpentier's chamber-opera, Les arts florissants
- celebrates the power of the Arts, shown
flourishing under the beneficent and peaceful
reign of Louis XIV, while his Te Deum could easily
be imagined as praise for the Sun King as much
as for the King of Heaven.

YHTEISTYÖSSÄ

PARTNOS OY
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Su 21.7. klo 11.00

Tyrvään Pappila

Brunch d'Amour

- Pappilan brunssikonsertti
Maija Lampela, viola da gamba
Anni Ranta, huilu (FIN)
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Aurinkokuninkaan
aamiaispöydässä
SASTAMALA GREGORIANA -BRUNSSI
21.7. KLO 11.00 - 15.00

Värikkäästi salaatteja M,G
Varhaisperuna-kevätsipulisalaattia
Pikkelöityjä kasviksia M,G
Hedelmää minttu-basilikakastikkeella M,G
Versailles'n hovi tunnetaan kuningas Ludvig
XIV:n ylellisyyksien ohella runsaista pitopöydistä, joissa tarjottiin vain parasta - aamusta
iltaan.

Juustovalikoima L,G

Tule ja koe Aurinkokuninkaan myöhäinen
aamiainen musiikilla maustettuna.

Sillejä ja silakoita L,G

Luvassa on runsas kattaus erilaisia herkkuja
mitä viehättävimmissä puitteissa tarjoiltuna!

Pinaattifrittata L,G

Ruoat ja juomat tarjolla klo 11.00 alkaen,
muusikot esiintyvät klo 12.00 ja klo 14.00.

Mustaamakkaraa ja bratwurstia L,G

Leikkelevalikoima L,G
Kananmunia M,G

Sokerisuolattua lohta L,G

Grillattuja kasviksia L,G

Lihapyöryköitä L,G
Pekonia L,G
Mustikka-chiansiemensmoothie L,G
Karjalanpiirakoita VL
Croissanteja L
Vohveleita, marjoja sekä hilloja
Paikallisia juustoja L,G
Leipiä montaa sorttia
Jälkiruokapöytä
Kahvia ja haudutettua teetä
Tuoremehuja, kotikalja, vesi
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Su 21.07. klo 19.00 Sastamalan Pyhän Marian kirkko

Mater floreat

- Pariisin mestareita
Lumen Valo (FIN)
ANNA VILLBERG, SOPRAANO
TITTA LAMPELA, SOPRAANO
HANNA GRAEFFE, ALTTO
RIIKKA NOREILA, ALTTO
MATS LILLHANNUS, TENORI
KARI TURUNEN, TENORI
VALTER MAASALO, BARITONI
ANTTI VILLBERG, BASSO
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Mestareita & musiikin juhlaa
THE VOCAL ENSEMBLE Lumen Valo is
one of the top ensembles in the Finnish early
music scene. Since their debut in 1993 the
group has specialised in unaccompanied
Renaissance music. Their repertoire covers
also the late Middle Ages, early Baroque and
contemporary music. The ensemble performs
regularly in Finland, Europe and the United
Stated. They have released ten CDs, the
latest seven of which on their own label
Sigillum. Lumen Valo has also appeared often
on television and radio.

Pariisilla on ollut monta kultakautta ja sen
merkitys politiikassa, filosofiassa ja taiteissa
on moneen otteeseen ollut valtava. On silti
vaikea löytää aikakautta, jolloin sen asema
olisi ollut yhtä vahva kuin keskiajalla. Pariisi oli
Euroopan suurin kaupunki; sen yliopisto oli
maanosan tärkein; Ranska oli poliittinen
mahti ja Pariisi sen vallan ja kaupan keskus.
Ei ole mikään ihme, että kaupunki oli myös
taiteiden kehto.
Maamme eturivin vanhan musiikin yhtyeisiin
lukeutuva Lumen Valo juhlistaa 25-vuotisjuhlavuottaan ja tekee paluun Sastamala Gregorianaan!
Konsertin ohjelmisto on koottu kuvaamaan
ranskalaisen hengellisen musiikin kehittymistä
aina varhaiskeskiajalta renessanssiajoille asti.

YHTEISTYÖSSÄ

SASKY – SASTAMALAN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
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Ti 23.7. klo 18.00

Tyrvään Pappilan Amfiteatteri

Le Jardin
de Plaisirs
Plaisirs de Musique (CZ/FRA/NL)
LAILA CATHLEEN NEUMAN, SOPRAANO
JEAN-SÉBASTIEN BEAUVAIS, KONTRATENORI
JAN ČIŽMÁŘ, LUUTTU & MUSIIKINJOHTO
CORINA MARTI, NOKKAHUILU

VAPAA SISÄÄNPÄÄSY
20

Nautintojen puutarhassa
TWO
SEPARATED
LOVERS, the French
Chevalier de Tourville
and his beloved Lady
Lavinia Hawthorn from
England, are tormented
by ubiquitous war and
their family duties. For
several years they
communicate with each other through letters,
their love still burning so strongly that it
becomes an eyesore for the father of the
young count. His parents’ wishes and his
impending military duty force the young
count to resign his affections and never see
his beloved again. The beautiful and cunning
Lady Lavinia does not submit to this fate and
makes the decision to travel to France alone.

Le Jardin des Plaisirs - nautintojen puutarhassa kertoo tarinan kielletystä rakkaudesta
englantilaisen Lady Lavinia Hawthorn'in ja
ranskalaisen ritari Tourville'n välillä. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
ON VUOSI 1697. Kaksi rakastavaista,
ranskalainen ritari, Chevalier de Tourville, ja
hänen rakastettunsa Lady Lavinia Hawthorn
Englannista, kärsivät kaikkialla vallitsevasta
sodasta ja perheidensä asettamista velvollisuuksista.
Useiden vuosien ajan he ovat jo kommunikoineet keskenään pelkästään kirjeiden välityksellä. Samalla heidän rakkautensa on kuitenkin venynyt äärimmilleen.
Ritarin toiveet sotilaallisesta urasta ja hänen
vanhempiensa vaatimukset pakottavat hänet
hylkäämään mielitiettynsä ja unohtamaan
hänet iäksi.
Kaunis ja ovela Lady Lavinia uhmaa kuitenkin
tätä kohtaloa ja tekee päätöksen matkustaa
yksin Ranskaan. Hänen saapumistaan
ilmaisee satakielen ihastuttava laulu, hänen
matkatessaan kohti rakastettunsa linnaa.
Saavuttuaan linnan puutarhaan, löytää hän
ritarinsa nukkumasta sieltä. Voittaako
rakkaus sen eteen asetetut esteet ja saako
tämä kielletty liitto vanhempien hyväksynnän?

Her arrival is accompanied by the amorous
song of the nightingale, and after spending a
few days in his castle, she finds her lover
asleep in the garden. Will love triumph over
duty? Will their families agree to their union?
Will the kiss they have longed for so much in
secret ever come?

Musiikillisesti ohjelma on kokoelma suloisimpia rakkauslauluja 1700-luvun lopun ja
1800-luvun alun taitteesta, muutamia
kokonaisuutta virkistäviä poikkeuksia lukuun
ottamatta.

YHTEISTYÖSSÄ

SASTAMALAN SEURAKUNTA
21

Ti 23.7. klo 20.00

Tyrvään Pappilan kivinavetta

Le Banquet
Médiéval
- Pappilan pidot

Pentti Hildén, luuttu ja laulu
Anna Villberg, sopraano (FIN)
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Tyrvään Pappilan
keskiaikaiset pidot
ALKURUOAT
Täyteläisen vahva valkosipulikeitto ja rapeaa
Pappilan leivinuunin leipää
Kyyhkyspiirakkaa
Savulohileivoskuppeja
Ohraa ja pikkelöityjä kasviksia
Peuranpaistia ja karpalohilloketta
Pohjoismaisia juustoja sekä hedelmiä

PÄÄRUOAT

Pappilan pitopöydät notkuvat ja tunnelma on
katossa, kun Tyrvään Pappilan kivinavetta
toivottaa tervetulleeksi iloisen festivaalikansan. Yleisöä ilahduttavat luutisti Pentti Hildénin ja sopraano Anna Villbergin Pastorelle
-ohjelma, joka koostuu mukaansatempaavista melodioista ja elämänilosta.

Kokonaista porsaankylkeä, naudan savukylkiluita sekä grillattua paprikakastiketta
Kokonaisena grillattua kuhaa sekä savustettua tillismetanaa
Lisukkeina riisiä, hunajaglaseerattua perunaa
ja juureksia

Tervetuloa kokemaan keskiaikaisten pitojen
elämänrytmi kaikin aistein!

JÄLKIRUOKA
Juuri paistettuja vohveleita, marjoja ja hunaja

YHTEISTYÖSSÄ

SUOMALAISEN KIRJAN MUSEO PUKSTAAVI
23

Ke 24.7. klo 19.00

Sastamalan Pyhän Marian kirkko

Les voyages
de l´Amour
Ensemble Meridiana (SUI)
DOMINIQUE TINGUELY, NOKKAHUILUT & BAROKKIFAGOTTI
SARAH HUMPHRYS, BAROKKIOBOE & NOKKAHUILUT
SABINE STOFFER, BAROKKIVIULU
TORE EKETORP, VIOLA DA GAMBA & QUINTON & VIOLONE
HAN-NA LEE, CEMBALO

24

Rakkauden jumalan ilosanomaa ja
musiikillista ilotulitusta
SINCE ITS FORMATION in 2006, multi
award-winning Ensemble Meridiana has established itself as one of Europe’s finest Baroque
ensembles of its generation. The five members
of Ensemble Meridiana come from four
different countries. They met during their
studies at the Schola Cantorum Basiliensis in
Basel, Switzerland where they specialised in
early music.

Amor ilakoi keskiviikkona, kun juhlistamme
Ensemble Meridianan paluuta festivaalille.

Ensemble Meridiana has performed in prestigious international festivals, such as Händel
Festspiele Göttingen, Lufthansa Festival of
Baroque Music London, Stour Festival, Sastamala Gregoriana Festival Finland, Freunde Alter
Musik Basel, Arolsen Baroque Festival, Magdeburg Telemann Festival, Leipzig Bach Archive
Summer Concerts, J.S. Bach’s house in
Eisenach, York Early Music Christmas Festival,
Brecon Baroque Festival and London King’s
Place. Major concert tours have taken them to
the UK, Norway, Germany, Romania, Ireland,
Finland and Switzerland.

Illan konsertti on musiikillinen kertomus rakkauden jumalan, Amorin matkasta barokin ajan
Ranskassa. Amor on väsynyt miellyttämään
kaikkia ympärillään, kun hän itse on yksinäinen.
Tästä päättäväisenä hän päättää lähteä
etsimään puhdasta sielua, joka voi todella
rakastaa häntä. Tämä matka vie hänet hoveihin,
kaupunkeihin ja kyliin. Lopulta hän löytää
rakkautensa paimen Daphné'sta, joka rakastuu
häneen puhtaasti ja aidosti. Konsertissa
kuullaan musiikkia säveltäjiltä, kuten Boismortier, Rebel ja Corrette.

YHTEISTYÖSSÄ

AUTOTALO PELTTARI OY
25

To 25.7. klo 19.00

Tyrvään Pyhän Olavin kirkko

Tant que vivray
FIRE: Finnish Renaissance Ensemble (FIN)
AINO PELTOMAA; SOPRAANO, HARPPU, NOKKAHUILU
EIRA KARLSON; MEZZOSOPRAANO, FIDEL
MATS LILLHANNUS, TENORI
JUSSI LEHTIPUU, BASSO
TIMO PEEDU; RENESSANSSILUUTTU, RENESSANSSIKITARA,
MUSIIKINJOHTO
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Suomalaisen renessanssimusiikin
paloa ranskalaisin sävelin
"Tant que vivray, niin kauan kuin elän..."
Ensikonserttinsa festivaalilla pitävä, vastaperustettu FIRE: Finnish Renaissance Ensemble,
esittää Ranskan renessanssin mestareiden
tunnetuimpia ja vähemmän tunnettuja lauluja.
Ohjelmassa on niin hienostuneita rakkauslauluja (chansons de l´amour), kuin myös kansanomaisempia säkeistölauluja (voix de ville).
Suurin osa konsertin musiikista on pariisilaisen Pierre Attaignantin kustantamista laulu-,
tanssi- ja luuttukokoelmista.
Säveltäjistä tunnetuimpia ovat Claudin de
Sermisy, Pierrre Sandrin, Josquin de Prez ja
Clément Janequin, jolta muun muassa
kuullaan festivaalin teemaan mainiosti sopiva
Voulez oyr les cris de Paris, jossa kuullaan
Pariisin huutoja.

YHTEISTYÖSSÄ

SASTAMALAN KAUPUNKI
27

Pe 26.7. klo 19.00

Sastamalan Pyhän Marian kirkko

La Seine
Mestarikurssin päätöskonsertti
MESTARIKURSSIN OPETTAJAT JA OPISKELIJAT
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Musiikkimatka halki Seinen
JOY OF MUSIC AND FRIENDSHIP

Muusikot valmistelevat mestarikurssin ohjelmiston kurssiviikon aikana.

Our masterclass is a meeting point for early
music students, professionals and enthusiasts from all over the world. In this concert
the tutors and students share their gifts with
the audience in a programme that has been
created during the festival week.

Näin ollen ohjelmisto on joka kerta uusi ja
yllättävä.
Tänä vuonna ohjelmistossa kuullaan niin
suurelle yleisölle tuttujen kuin tuntemattomampienkin ranskalaisten säveltäjien kallisarvoisimpia musiikillisia jalokiviä.

YHTEISTYÖSSÄ

KARKUN EVANKELINEN OPISTO
29

La 27.7. klo 19.00

Sastamalan Pyhän Marian kirkko

Paganini
Pariisissa

Guitaromanie 1800-1840
Evelyn Tubb, sopraano
Michael Fields, kitara
Aira Maria Lehtipuu, viulu
Mikko Ikäheimo, kitara (UK/FIN)
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Paganini - mestariviulisti ja
-kitaristi!

IN THE EARLY 19TH CENTURY, Paris was
one of the high spots on the touring circuit of
international virtuosi. Among these were the
greatest guitarists of the era, coming from
Spain and Italy, whose influence on music was
nothing short of Revolutionary and whose
presence inspired a veritable guitaromanie
(guitar mania - not unlike what the Beatles
would unleash a century and a half later).

Festivaalin päätöskonsertissa kuullaan tuotantoa 1800-luvun puolelta, maineikkaan viuluvirtuoosi Niccolò Paganinilta (1782-1840).

Alongside this, Paganini (himself a guitarist as
well as violinist) arrived to bewitch and delight
audiences by performing seemingly impossible feats on the violin. Some thought he was a
metaphorical musical God, others thought he
literally got his virtuosity from a deal with the
Devil. To keep my 1960s metaphor, he was
perhaps the Jimi Hendrix of his time!

Pariisi tunnettiin Paganinin aikana yhtenä
maailman tärkeimmistä esiintymisareenoista.
Lukuisat eri taiteilijat, niin viulistit kuin kitaristikin vierailivat erityisesti Pariisissa ja noituivat
yleisön pauloihinsa.

Evelyn Tubb (soprano), Aira Maria Lehtipuu
(violin), Mikko Ikäheimo and Michael Fields
(guitars) highlight the visits of these Romantic
visionaries and their impact on their Parisian
contemporaries.

Konsertin ohjelmistossa kuullaan maineikkaan, "Paholaisen viuluniekkanakin" tunnetun Paganin ja aikalaisten viulu- ja kitarateoksia, jotka esittelevät ajan suurimpia musiikillisia kohokohtia.

YHTEISTYÖSSÄ

VAMMASPAINO OY
31

TYRVÄÄN PAPPILA

HENRY MOOREN GRAFIIKKAA
30.5.-18.8.2019 TYRVÄÄN PAPPILAN
KIVINAVETASSA

Uudestisyntynyt Tyrvään Pappila yhdistää
herkullisen ruuan ja elämykselliset tapahtumat. Voit nauttia monipuolisista konserteista,
näyttelyistä ja tapahtumista historiallisissa
kamareissa sekä kesäaikaan myös vehreän
pihapiirin amfiteatterissa.

Art Pappilan kesän 2019 näyttely esittelee
maailmankuulun taiteilijan Henry Mooren
taidegrafiikkaa vuosilta 1931–84. Henry
Moore oli brittiläinen kuvanveistäjä ja
taidegraafikko, joka on tunnettu suurikokoisista puoliabstrakteista pronssi- ja marmoriveistoksistaan.

Pappila palvelee yhtä hyvin yksityisiä
juhlatilaisuuksia kuin yritysten edustustarpeita. Tyylikkäät tilat tarjoavat upeat puitteet
onnistuneisiin juhliin sekä inspiroiviin
kokouksiin. Tyrvään Pappila on avoinna
kesäaikaan päivittäin.

Hänen laaja grafiikan tuotantonsa on jäänyt
vähemmälle huomiolle, mutta tänä kesänä
yleisölle tarjotaan laaja, koko Henry Mooren
taiteilijauran kattava, tarjonta. Suurin osa
teoksista on Suomessa ennennäkemättömiä.

Sastamala Gregoriana näkyy festivaalin
aikaan Tyrvään Pappilassa monin eri
tilaisuuksin. Luvassa on niin kirkkokonsertteja edeltävät päivälliset la 20.7. ja ke 24.7.,
kahvi- ja brunssikonsertti avajaisviikonloppuna, kuin ainutlaatuiset keskiaikaiset pidot ja
amfiteatterilla järjestettävä ilmaiskonsertti ti
23.7.

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

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

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

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

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.

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
kirkko on osa Pohjoismaihin kaavailtua Pyhän
Olavin pyhiinvaellusreittiä.

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.

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.
Osoite:
Kallialan kirkkotie 50,
38210 Sastamala

Kahdessatoista vuodessa kirkko rakennettiin
uudelleen talkoovoimin tarkkojen suunnitelmien
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Venetsia

Pariisi

Brugge

Wien

Rooma

Kaupungit vetten päällä 2018 - 2023

35

Lontoo

RAVINTOLAPALVELUT
TYRVÄÄN PAPPILA
Nauti maukas päivällinen ennen konserttia viehättävässä Tyrvään Pappilassa!
Päivällinen on katettuna ennen konserttia Tyrvään Pappilan pääsalissa
la 20.7. ja ke 24.7. klo 16.30.
Sastamala Gregoriana -päivällinen 20.7. klo 16.30
Alkuruoka
Tattirisottoa, hernemoussea, rapeaa lehtipersiljaa sekä Vilho-juustohunnukkaita
Porkkanaa, savustettua keltuaista sekä katajanmarjasmetanaa
Pääruoka
Paahdettua ankkaa, savustettua sipulia, voissa paistettuja naattikasviksia, porkkana-inkiväärivoita sekä avokado-kardemummakastiketta
Jälkiruoka
Lakritsikakkua sekä marinoituja vadelmia
Sastamala Gregoriana -päivällinen 24.7. klo 16.30
Alkuruoka
Tyrvääläinen vetasalaatti: Peevon tilan vetaa (fetaa), paahdettua paprikaa, oliivia, rapeaa
jääsalaattia, Jamón Serrano -kinkkua sekä tyrnivinegretteä
Pääruoka
Paistettua kuhaa, kuohuviini-hollandaisekastiketta, parsaa sekä paahdettua pikkuporkkanaa,
tilli-sitruunakrokettiperunaa
Jälkiruoka
Suomalaisia marjoja sekä sabayon-kastiketta

Bäckmanin Mansikkalimonaadi myydään
pullotettuna ja hanasta, Apteekkari
Bäckmanin herukkalimonaadeja
(Punainen ja Valkoinen) myydään
pullotettuna. Apteekkari Bäckmanin
hedelmälimonaadit valmistetaan 100%
käsityönä ja suurella sydämellä.

Konserttiemme väliajoilla on mahdollisuus
nauttia kurkunkostukkeena Virtamies
Bäckmanin Limonaaditehtaan
hedelmälimonaadeja sekä ostaa niitä
myös mukaan kotiin nautittavaksi.
Limonaaditehdas valmistaa tällä hetkellä
neljää tuotetta. Apteekkari Bäckmanin
Inkiwäärilimonaadi ja Apteekkari
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SASTAMALAN WANHA PAPPILA
(konsertit 19.7., 20.7., 21.7., 24.7., 26.7. ja 27.7.)
Avoinna konserttipäivinä alkaen klo 12.
Herkulliset kahvit ja leivonnaiset ennen konserttia tai väliajalla.
Pappilan rantasauna on varattavissa festivaalivieraiden käyttöön.
Lisätiedot ja varaukset: 050 556 9350, sastamalan@wanha-pappila.fi

MIELIAITTA
(Tyrvään Pyhän Olavin konsertti 25.7.)
Kahvila sijaitsee Pirasen luomutilan yhteydessä Tyrvään Pyhän Olavin kirkon lähellä.
Ryhmille suositellaan ennakkovarausta.
Lisätiedot ja varaukset: www.pirasenluomutila.com, tiiamari.piranen@gmail.com

AITTAKAHVILA
(konsertit 19.7., 20.7., 21.7., 24.7., 26.7. ja 27.7.)
Avoinna konserttipäivinä alkaen klo 16.
Ennen konserttia ja väliajalla myynnissä kahvia, virvokkeita, jäätelöä ja leivonnaisia.
Konsertin jälkeen myös kesäistä huikopalaa n. klo 22 asti. Maksu käteisellä.
Lisätiedot ja varaukset: Tmi Siljatuuli, puh. 040 522 1487, siljatuuli@kopteri.net
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KÄTEVÄSTI KONSERTTEIHIN
TILAUSBUSSILLA

OMALLA AUTOLLA

Lähtö Tampereen keskustorilta, Vanhan
kirkon kupeesta

Saapuessasi omalla autolla, löydät ajo-ohjeet
konsertipaikoille Konserttipaikat-sivulta.
Autot paikoitetaan konserttikirkkojen
yhteydessä oleville paikoituisalueille.
Paikoitusalueilta on kirkoille matkaa kävellen
n. 200 m.

Sastamalan Pyhän Marian Kirkolle
pe 19.7., la 20.7., su 21.7., ke 24.7., pe 26.7.,
la 27.7.

Paikoituksesta vastaa kirkoilla Tyrvään-Vihattulan VPK.

Tyrvään Pyhän Olavin Kirkolle to 25.7.
20 € / hlö meno-paluukuljetus.
Matkalippu maksetaan bussiin astuessa.

Tyrvään Pappilan välittömässä läheisyydessä
on P-merkitty paikoitusalue.

Lähtö Keskustorilta klo 17, paluukuljetus
lähtee konsertin päätyttyä n. klo 21.00.

JUNALLA

Puh. 0100 4041

Lähimmät juna-asemat ovat Vammalan ja
Karkun juna-asemat. Vammalan juna-asemalta matkaa Sastamalan Pyhän Marian
kirkolle on n. 9 km, Tyrvään Pyhän Olavin
kirkolle n. 4 km ja Tyrvään Pappilaan n. 1 km.
Karkun asemalta Sastamalan Pyhän Marian
kirkolle on matkaa n. 10 km, Tyrvään Pyhän
Olavin kirkolle n. 13 km ja Tyrvään Pappilaan
n. 15 km. Ajankohtaiset aikataulut löydät
VR:n kotisivuilta.

(käteinen tai pankkikortti)

VENEELLÄ

Kuljetus toteutetaan, mikäli ennakkovarauksia on min. 10 kpl.

Tiedustelut ja varaukset 12.7. mennessä:
Liuttu Logistiikka Oy
service@liuttu.com

Sekä Sastamalan Pyhän Marian kirkolle että
Tyrvään Pyhän Olavin kirkolle kuin Tyrvään
Pappilaankin on mahdollista saapua
veneellä. Konserttipaikkojen läheisyydessä
on laituri, johon veneen voi jättää konserttien
ajaksi.
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YHTEISTYÖSSÄ
MUKANA

Sastamalan
Wanha Pappila

Kiitos!
Suurkiitos apurahojen ja avustusten myöntäjät, yritysystävämme, ahkerat vapaaehtoisemme,
taitavat esiintyjämme ja ihana yleisömme!
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XXIV SASTAMALA GREGORIANA 2019
ESTEETTÖMYYS

TUOTANTO

Kaikkiin konserttitiloihin on esteetön kulku
pyörätuolilla, ja tilojen yhteydessä on
inva-wc:t. Henkilökohtaisen avustajan
sisäänpääsy on maksuton.

Sastamala Gregoriana ry
www.sastamalagregoriana.fi
TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET
Johannes Rantanen puh. 045 8742345,
johannes.rantanen@sastamalagregoriana.fi

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.

LIPUT

Verkkokauppa, myyntipisteet tai puhelimitse
0600 900 900 (2 € /alk.min + mpm/pvm)
maanantai - lauantai klo 9 - 21
sunnuntai klo 10 - 18

TALLENTAMINEN
Virallinen festivaalikuvaaja taltioi konserttien
tähtihetkiä, ja kuvia päivitetään festivaalin
Instagram-tilille tapahtuman aikana. Esitysten kaikenlainen luvaton taltiointi on
kiellettyä. Kuvaaminen kirkossa ja pihaalueella ennen konsertteja ja konserttien
jälkeen on sallittua, ja myös suotavaa. Voit
jakaa tunnelmiasi somessa hashtagilla
#SG2019

Tyrvään Kirjakauppa, Sastamala.

VAPAAEHTOINEN MAKSU

TUE

FESTIVAALIN TOIMINTAA JA
VARMISTA SEN JATKUVUUS!

Sastamala Gregoriana pidättää oikeudet muutoksiin.
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