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Kuva: Anniina Lassila

Arvoisa yhteisö
Meidän kaikkien suruksemme katkesi hieno kevätkausi kesken, ja moni
odotettu konsertti jäi soittamatta. Koronaviruspandemia yllätti jokaisen, ja monen elämä muuttui täydellisesti lyhyessä ajassa. Musiikki on
antanut meille toivoa ja iloa näinä vaikeinakin aikoina, mutta muistan,
kuinka kovasti olen kaivannut juuri konserttien ainutkertaisia ja hetkessä tapahtuvia käsityöelämyksiä ja vuorovaikutusta – sekä esiintyjien
keskinäistä että yleisön ja taiteilijoiden välistä. Näitä ilmiöitä ei hienommassakaan taltioinnissa pysty kokemaan.
Olemme pyrkineet sijoittelemaan kevään toteutumattomia konsertteja
mahdollisimman lähelle tulevaisuuteen, ettei Sinun kaipaamasi konsertti jäisi kokematta. Pari konserttia saatiin sopimaan jo tähän syksyyn,
ja muiden osalta työskentelemme kovasti vuoden 2021 osalta.
Saapuva syyskausi kukoistaa jälleen monimuotoisuudessaan. Lavalla
nähdään upea kattaus loistavia taiteilijoita: naisia ja miehiä, nuoria
ja vanhoja, suomalaisia ja kansainvälisiä vieraita. Konserteissamme
soi kansanmusiikki, lastenmusiikki, nykymusiikki ja jazz. Mukana on
paljon tuttuja säveltäjänimiä, mutta myös uusia tuttavuuksia – jopa
Egyptistä. Suomalaisia säveltäjiä ohjelmassamme on taas runsaasti, ja
syksyyn mahtuukin heiltä jopa kolme kantaesitystä.
Olen onnellinen saadessani tarjota Sinulle tämän kokonaisuuden, joka
saa minut innostumaan. Toivon, että sieltä löytyy Sinullekin tuttuja suosikkeja sekä iloisia yllätyksiä.
Meillä on jo kova ikävä Sinua, ja toivomme, että pääsemme pian kokemaan yhteisiä aitoja musiikkihetkiä konserteissa!
Lämpimin terveisin,
Eero
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ke 2.9.2020

Kamarimusiikin helmiä
Wilhelm Friedemann Bach: Trio in D F. 47
Ludwig van Beethoven: Septetto klarinetille, käyrätorvelle, fagotille ja jousikvartetille Es-duuri op. 20
ke 2.9. klo 18 | Taidemuseo Onni
Orkesterin omat muusikot esittävät kamarimusiikkia pienissä kokoonpanoissa.
Liput Carelicumista ja ovilipunmyynnistä 15 / 15 / 5 euroa, Ticketmaster.fi:stä liput
käsittelykuluineen 15,50–17,50 euroa.
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Eri estradeilta
Eero Lehtimäki, kapellimestari
Linda Lampenius, viulu
Jaani Helander, sello
Laura Mikkola, piano

to 10.9.2020
Kausikortti
konsertti

Richard Strauss: Alkusoitto ja tanssikohtaus oopperasta Ariadne auf Naxos, op.60
Ludwig van Beethoven: Konsertto viululle, sellolle ja pianolle, C-duuri, op. 56
Louise Farrenc: Sinfonia nro 2, D-duuri, op. 35
to 10.9.2020 klo 19 | Carelia-sali

Liput Carelicumista ja ovilipunmyynnistä
24,50 / 22,50 / 5 euroa, Ticketmaster.fi:stä liput käsittelykuluineen 25,50–27,50 euroa.
Tunti ennen konserttia -tilaisuus klo 18.

Kuva: Liisa Valonen

Konsertin mielenkiintoinen solistikolmikko, viulisti
Linda Lampenius, sellisti Jaani Helander ja pianisti Laura Mikkola, on urallaan liikkunut sulavasti
musiikin tyylilajista toiseen, mitä Ariadne auf Naxos
-oopperan teemakin kuvaa – kilpailua taiteen ja
viihteen välillä. Kolmikko myös yhdistää voimansa
Beethovenin kolmoiskonsertossa. Itsekin monen
genren taitaja ylikapellimestari Eero Lehtimäki on
lisäksi valinnut konserttiin 1800-luvulla vaikuttaneen
naissäveltäjä Louise Farrencin sinfonian.
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Kausikortti
konsertti

Keisari
Huba Hollókői, kapellimestari
Janne Mertanen, piano
Albert Roussel: Concert pour petit orchestre Op.34
Aulis Sallinen: Chamber Music No. 7, Op. 93, ”Cruselliana”
Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 5, op.73, Es-duuri ”Keisari”
to 17.9. klo 19 | Carelia-sali
Konsertin ohjelmassa on luvassa mestareita meiltä ja muualta. Keisari on muun muassa juhlavuottaan viettävän Beethovenin konserton lisänimi ja teos on omistettu Itävallan arkkiherttua Rudolphille.
Aulis Sallisen “Cruselliana” puolestaan omistettu meidän omalle taidemusiikin isälle ja mestarille B. H.
Crusellille. Melkoisia mestareita ovat myös illan kapellimestari ja solisti – Huba ja Janne!
Liput Carelicumista ja ovilipunmyynnistä 24,50 / 22,50 / 5 euroa, Ticketmaster.fi:stä liput käsittelykuluineen
25,50–27,50 euroa.
Pikkupreludi – Joensuun konservatorion oppilaat ilahduttavat konserttiin tulijoita aulassa klo 18.30 alkaen.
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Kuva: Rami Saarikorpi

ke 17.9.2020

Bird 100

to 24.9.2020

Jukka Perko, saksofoni

Yhteistyö Jazzkerho -76:n kanssa
to 24.9.2020 klo 19 | Carelia-sali
Jazzlegenda Charlie ’Bird’ Parker syntyi sata vuotta sitten. Jukka
’Little Bird’ Perko tulkitsee 1940-luvulla Parkerille räätälöityjä sovituksia vanhoista amerikkalaisista musikaalisävelmistä Joensuun
konsertissa. Parkerin tyyliin tarkasti perehtyneen ja Dizzy Gillespien
orkesterissakin soittaneen Jukka Perkon häikäisevää taitoa on
verrattu nuoreen Parkeriin, joka oli virtuoosimainen saksofonisti ja
nerokas improvisoija. Joko Little Birdistä on kasvanut esikuvansa
veroinen tähti?
Liput Carelicumista ja ovilipunmyynnistä 31 / 29 / 22 euroa,
Ticketmaster.fi:stä liput käsittelykuluineen 24–32 euroa.
Pikkupreludi – Joensuun konservatorion oppilaat ilahduttavat konserttiin tulijoita aulassa klo 18.30 alkaen.
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Kansojen
musiikkia

to 1.10.2020
Kausikorttikonsertti

Jukka Iisakkila, kapellimestari
Johanna Juhola, harmonikka | Ville Ojanen, viulu
Wolfgang Amadeus Mozart: Ryöstö Seraljista -alkusoitto, K.384
Ville Ojanen: European Folk Sketches (kantaesitys)
Bela Bartok: Sarja nro 2 op. 4
to 1.10.2020 klo 19 | Carelia-sali
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Kuva: Tommi Kolunen

Ville Ojasen säveltämä European Folk Scetches pohjautuu eurooppalaiseen kansanmusiikkitematiikkaan. Inkeriläiset paimensävelmät
ja kelttiläiset teemat muotoutuvat orkesterin ja solistien käsittelyssä
etniseksi kollaasiksi. Solistisina soittimina toimivat harmonikka ja viulu,
jotka tuovat kansanmusiikin persoonallista tunnelmaa kokonaisuuteen
ja myös orkesterin sävyssä on mukana runsaasti kansanmusiikillisia
tyylipiirteitä ja fraseerausta. Teos koostuu viidestä osasta, jotka linkittyvät kukin tahollaan tiettyyn eurooppalaiseen kansanmusiikkityyliin.
Tällaiset teokset ovat klassisessa orkesterimaailmassa harvinaisia,
mutta tärkeitä, jotta saisimme kansanperinteen monimuotoisuuden
tarjolle suurelle joukolle kuulijoita.
Liput Carelicumista ja ovilipunmyynnistä 24,50 / 22,50 / 5 euroa,
Ticketmaster.fi:stä liput käsittelykuluineen 25,50–27,50 euroa.
Pikkupreludi – Joensuun konservatorion oppilaat ilahduttavat konserttiin
tulijoita aulassa klo 18.30 alkaen.

Kuva: Kike Barona

to 8.10.2020
Kausikortti
konsertti

Yhteisiä retkiä
Henrik Schaefer, kapellimestari, alttoviulu
Mariko Matsumoto, viulu
Gottfried von Einem: Wandlungen
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante K.364(320d) Es-duuri
Rautavaara: Autumn Gardens

Orkesterin hahmot liikkuvat tavanomaisten alueidensa ulkopuolella, kun sekä
kapellimestari että konserttimestari ovat solistien rooleissa. Vaelluksilla aloitettu musiikillinen retki päättyy syksyiseen puutarhakävelyyn.
Liput Carelicumista ja ovilipunmyynnistä 24,50 / 22,50 /5 euroa, Ticketmaster.fi:stä
liput käsittelykuluineen 25,50–27,50 euroa.

Kuva: Annika Huotari

to 8.10.2020 klo 19 | Carelia-sali
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Kausikortti
konsertti

Eleitä
Eero Lehtimäki, kapellimestari
Maurice Ravel: Pavane pour une infante défunte
Kai Nieminen: Sinfonia nro 3 , ”Gestes… du voyage (Espèces d’espaces)” (kantaesitys)
Arthut Honegger: Pastoral d’été
Francis Poulenc: Sinfonietta
to 22.10.2020 klo 19 | Carelia-sali
Kai Niemisen Joensuun kaupunginorkesterille säveltämä uusi sinfonia on lisänimeltään
“Gesti… del viaggio” – Gesti siis eleitä suomeksi. Uusi teos kantaesitetään Joensuussa.
Konsertti tutkii erilaisia eleitä italialaisittain ja ranskalaisittain ja rakentuu kahden sinfonian
ympärille – ja siis ilman solistin elehdintää tässä konsertissa.
Liput Carelicumista ja ovilipunmyynnistä 24,50 / 22,50 / 5 euroa, Ticketmaster.fi:stä liput
käsittelykuluineen 25,50–27,50 euroa.
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Kuva: Marko Nevanperä

to 22.10.2020

Kuva: Ida Pimenoff

Opettaja
ja oppilas

to 29.10.2020
Kausikorttikonsertti

Taavi Oramo, kapellimestari
Tuija Hakkila, piano
Iiro Rantala, piano

Tuija Hakkila on opettanut Iirolle klassista pianoa ja Iiro puolestaan
Tuijalle jazzia pianolla. Opettaja ja oppilas pätee siis molemmin
päin. Myös heidän tässä konsertissa soittamansa konserton esitti
Mozart aikanaan oman oppilaansa kanssa.
Liput Carelicumista ja ovilipunmyynnistä
24,50 / 22,50 / 5 euroa, Ticketmaster.fi:stä liput käsittelykuluineen
25,50–27,50 euroa.
Pikkupreludi – Joensuun konservatorion oppilaat ilahduttavat konserttiin tulijoita aulassa klo 18.30 alkaen.

Kuva: Tero Ahonen

to 29.10.2020 klo 19 | Carelia-sali

Kuva: Gregor Hohenberg

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H.653 Wq. 178 E minor
Gustav Mahler (arr. Arnold Schönberg): Lieder eines fahrenden gesellen
Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H. 663 Wq. 183 No. 1 D Major
W.A. Mozart: Concerto for two pianos, no 10 K.365(316a) Es-duuri
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to 5.11.2020
Kausikorttikonsertti

Naurua
ja kyyneleitä
Ralf Gothóni, kapellimestari
Suzan Saber, alttoviulu

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia nro 34, K338, C-duuri
Ralf Gothoni: Kamarikonsertto “Peregrina” alttoviululle ja kamariorkesterille
Raged Daoud: Petit terianor
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 8, op.93, F-duuri
to 5.11.2020 klo 19 | Carelia-sali
Naurua ja kyyneleitä -konsertti tarjoaa juuri
sitä, mitä nimessään lupaa. Ohjelmassa on synkkiä tunnelmia tuonelan porteilta aina klassismin
kevyeen ilotteluun. Mozartin ja Beethovenin
sävelet tarjoavat aurinkoista musiikkia, kun taas
Ralf Gothónin kamarikonsertto Peregrina antaa
kokemuksen synkkyydestä ja tuskasta.
Liput Carelicumista ja ovilipunmyynnistä
24,50 / 22,50 / 5 euroa, Ticketmaster.fi:stä liput
käsittelykuluineen 25,50–27,50 euroa
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Koko perheelle!

to 12.11.2020

Ella ja kaverit
konsertissa
Maria Itkonen, kapellimestari
Lotta Kuusisto, Paavo Kerosuo, Timo Parvela
to 12.11.2020 klo 18 | Carelia-sali
Timo Parvelan kirjoista tuttu Ella päätyy opettajan kanssa ensimmäistä kertaa
konserttiin, jossa soittaa sinfoniaorkesteri. Mitä tapahtui ja miten siitä selvittiin? Kaikki tämä ja Iiro Rantalan ihanat melodiat Jaakko Kuusiston huikeina
sovituksina.
Liput Carelicumista ja ovilipunmyynnistä 15 / 15 / 5 euroa, Ticketmaster.fi:stä liput
käsittelykuluineen 15,50–17,50 euroa.
Pikkupreludi – Joensuun konservatorion oppilaat ilahduttavat konserttiin tulijoita
aulassa klo 18.30 alkaen.
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KausikorttiKausikortti
konsertti

Rinnakkaistodellisuuksia
Laura Linkola, kapellimestari
Trio Lumos: Isa Halme (viulu), Juulia Pölönen (kantele), Pauliina Haustein (sello)
Joonas Kokkonen: Il Paesaggio
Leevi Madetoja: Kuoleman puutarha op. 41, sov. orkesterille Laura Linkola
Carl Maria von Weber: Sinfonia nro 1 C-duuri, op. 19
to 19.11.20200 kl0 19 | Carelia-sali
Käsi kädessä kulkevat suru ja toivo, ikuisuus ja nyt-hetki, pilvien suojaava varjo sekä rankkasade. Improvisaatioon erikoistunut Trio Lumos kuljettaa kuulijoita tunnelmasta toiseen
Kuoleman puutarhan osien välissä. Kappaleiden taustalle heijastetaan Esa Paavolan videotaideteos, joka on tehty kyseisten teosten pohjalta.
Liput Joensuun konserttiin Carelicumista ja ovilipunmyynnistä 24,50 / 22,50 / 5 euroa,
Ticketmaster.fi:stä liput käsittelykuluineen 25,50–27,50 euroa.
Tunti ennen konserttia -tilaisuus klo 18.
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Kuva: Jonathan Bailey

to 19.11.2020

Maestrojen
maestro

to 3.12.2020
Kausikortti
konsertti

Jorma Panula, kapellimestari
Sanna Heikkinen, sopraano

Nils-Eric Fougstedt: Juhlasoitto
Einojuhani Rautavaara: Requiem
Toivo Kuula: Suutelo
Toivo Kuula: Sinikan laulu
Jean Sibelius: Satu op. 9
Heino Kaski: Preludi
Oskar Merikanto: Itkevä huilu
Erkki Melartin: Mademoiselle Rococo
Jean Sibelius: Sinfonia nro 7, op.105, C-duuri
to 3.12.2020 klo 19 | Carelia-sali
Syksyllä 90 vuotta täyttänyt Maestrojen Maestro, professori Jorma
Panula, on suomalaisen kapellimestari-ihmeen takana. Suurinta osaa
Joensuussakin nähdyistä kapellimestareista opettanut Panula saapuu
itse johtamaan orkesteriamme itsenäisyyspäivän kynnyksellä – suomalaisella ohjelmistolla tietenkin. Opettaminen on yhä akateemikolle
tärkeätä, ja mukanaan hän tuo myös pari oppilasta.
Liput Carelicumista ja ovilipunmyynnistä 24,50 / 22,50 / 5 euroa,
Ticketmaster.fi:stä liput käsittelykuluineen 25,50–27,50 euroa.
Tunti ennen konserttia -tilaisuus klo 18.
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Kausikorttikonsertti

Kuva: Heikki Tuuli

to 10.12.2020

Laulava
fresko

Eero Lehtimäki, kapellimestari
Minna Pensola, viulu

Adolf Busch: Capriccio
Antti Auvinen: tilausteos videolle ja orkesterille (k.e)
Ludwig van Beethoven: Viulukonsertto, op. 61 D-duuri

Kuva: Samuli Kuittinen

to 10.12.2020 klo 19 | Carelia-sali
Orkesterimme tilausteos Antti Auviselta yhdistää orkesterin
ja videoinstallaation, josta muodostuu yhdessä laulava fresko.
Beethovenin juhlavuoden viimeisessä sinfoniakonsertissamme esitetään mestarin viulukonsertto, jonka solistina toimii oma taiteellinen partnerimme Minna Pensola.
Liput Carelicumista ja ovilipunmyynnistä 24,50 / 22,50 / 5 euroa,
Ticketmaster.fi:stä liput käsittelykuluineen 25,50–27,50 euroa.
Pikkupreludi – Joensuun konservatorion oppilaat ilahduttavat konserttiin tulijoita aulassa klo 18.30 alkaen.
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Uudenvuoden
konsertti

to 31.12.2020

to 31.12.2020 klo 19 | Carelia-sali
Uudenvuoden konsertti on monelle meistä perinne.
Liput Carelicumista ja ovilipunmyynnistä 31 / 29 / 22 euroa,
Ticketmaster.fi:stä liput käsittelykuluineen 24–32 euroa.
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Kuva: Samuli Kuittinen

Joensuun kaupunginorkesteri
Toivotamme Sinut tervetulleeksi konsertteihin! Joensuun kaupunginorkesteri on energinen, ohjelmistoltaan monipuolinen 35-henkinen sinfoniaorkesteri. Orkesterilla on vuosittain kahdeksisenkymmentä esiintymistä, joista noin kolmasosa on sinfoniakonsertteja.
Niiden lisäksi soitetaan kirkko-, kamari- ja viihdemusiikkia sekä musiikkia lapsille ja nuorille, rokkia unohtamatta. Teemme jatkuvasti myös yleisötyötä kouluissa, palvelukeskuksissa, tapahtumissa sekä yrityksissä. Joensuun kaupunginorkesterin taiteellinen johtaja on
Eero Lehtimäki. Taiteellisina partnereina toimivat Minna Pensola ja Iiro Rantala.
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PAIKALLISTA,
JOTA ARVOSTETAAN
YMPÄRI MAAILMAA
Top Choice Restaurants
- Lonely Planet

Recommended Restaurant
- Trip Advisor

Koe Lieksan
Vaskiviikon
upeat konsertit!
Pohjoismaiden suurin vaskimusiikin
festivaali 19.-31.7.2021

Ennakkoliput ja lisätiedot:

lieksanvaskiviikko.ﬁ
Rantakatu 20, Joensuu | 010 231 4250
info@teatteriravintola.fi | www.teatteriravintola.fi

Taiteellinen johtaja Jouko Harjanne
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I viulu

II viulu

Muusikot

Heli
Untamala
vuor. konserttimestari

Paweł
Domański
2. konserttimestari

Graźyna
WendlandGórzyńska

Alina
Hiltunen

Julkistetaan
myöhemmin

Piotr
Sobczak
äänenjohtaja

Konstantin
Mishukov
varaäänenjohtaja

Juha
Ikonen
äänenjohtaja

Klaus-Peter
Haav

Julkistetaan
myöhemmin

Ilona
Piirainen
äänenjohtaja

Elina Jalas
varaäänenjohtaja

Alttoviulu

Mariko
Matsumoto,
konserttimestari

Boris
Popov

Claire
Lacey

Katri
Hänninen

Huilu

Sello
Erkki
Hirvikangas
soolosellisti
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Ulla-Riikka
Karvinen
varaäänenjohtaja

Kontrabasso

Sławomir
Górzyński
äänenjohtaja

Äänenjohtaja, Kari Räsänen
julkistetaan
varaäänenmyöhemmin johtaja

Alexander
Viazovtsev
äänenjohtaja

Alice Thompson

varaäänenjohtaja

Eero
Lehtimäki
taiteellinen
johtaja

varaäänenjohtaja

Kyösti
Matti
Varis
Raijas
äänenjohtaja varaäänen-

johtaja

Ari Varpula
äänenjohtaja,
yleisötyövastaava

Lyömäsoittimet

varaäänenjohtaja

Hannu
Vähäkainu

Hannu
Porkka
äänenjohtaja

Toimsito

Taiteelliset partnerit

johtaja

Lauri
Mykrä
äänenjohtaja

Elina
Pyykönen

Tuuba

Petri
Vallius
äänenjohtaja

Trumpetti
Jonathan
Hannu
Nikkinen
Korkalainen
äänenjohtaja varaäänen-

Ylikapellimestari

Fagotti

Klarinetti

Oboe
Käyrätorvi

Varaänenjohtaja,
Guillem
julkistetaan
Calpe
äänenjohtaja myöhemmin

Minna
Pensola

Iiro Rantala

Marjo
Vattulainen
intendentti

Annika
Huotari
markkinointipäällikkö

Seppo Tiensuu
tuottaja,
nuotistonhoitaja
(opintovapaalla)

Tero
Pehkonen
orkesteri
järjestäjä
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Yleisötyö
Joensuun kaupunginorkesterin
tekemän monipuolisen yleisötyön
tavoitteena on tuoda orkesteri lähelle
kuulijoita myös konserttisalin ulkopuolella. Yleisötyö luo erityisen
mahdollisuuden orkesterin toiminnan tutuksi tekemiseen ja läheiseen
vuorovaikutukseen muusikoiden ja
yleisön välillä. Orkesterimme veloituksettoman yleisötyön muotoja
ovat muun muassa kouluvierailut,
yleisölle avoimet kenraaliharjoitukset, taiteilijatapaamiset sekä keskustelusarja pääkirjastolla. Jatkamme
keväällä 2020 aloitettuja yleisötyölle
omistettuja At Your Service -jalkautumisviikkoja, joten voit syksylläkin
törmätä esiintyviin muusikoihimme
mitä erilaisimmissa paikoissa ympäri
kaupunkia. Yleisötyöviikon ohjelma
julkaistaan lähempänä ajankohtaa,
joten kannattaa olla kuulolla!

Kulttuurin virta –
musiikkielämyksiä koululaisille
Orkesterimme on tiiviisti mukana
kulttuuripolku Kulttuurin virrassa, joka
22

tarjoaa kulttuurielämyksiä jokaiselle
joensuulaiselle lapselle ja nuorelle
koko peruskoulun ajan. Muusikkomme
vierailevat 2.-luokkalaisten omissa
luokissa, ja kaikki 3.-luokkalaiset
pääsevät kokemaan sinfoniaorkesterin konsertin Carelia-salissa.
Orkesterimme pienryhmät, kuten
puhaltajien ja lyömäsoittajien TeamAri
sekä erilaisetjousikokoonpanot, vierailevat myös 8.-luokkalaisten luona.
Koulut voivat pyytää ylikapellimestarimme Eero Lehtimäen vierailulle!
Eero pitää sujuvasti niin äidinkielen,
matematiikan kuin fysiikankin tunnin
kiinnostavilla musiikkiaiheilla höystettynä. Muistathan myös, että kaikki
joensuulaiset yläkoululaiset pääsevät
K789-kortillaan ilmaiseksi kaupunginorkesterin konsertteihin, mikäli niissä
on konserttipäivänä vapaita paikkoja.

Taidetestaajat
Taidetestaajat on kulttuurin suurhanke, joka on vienyt lukuvuosina
2017–2020 taiteen äärelle kaikkiaan
noin 180 000 nuorta opettajineen.

Mukana ovat olleet käytännössä
kaikki Suomen yläkoulut. Yhtenä
taidetestaajien vierailukohteena on
myös Joensuun kaupunginorkesteri. Taidetestaajien konsertti on
torstaina 1.10. kuultava Kansojen
musiikkia -konsertti.

Avoimet yleisötyön tilaisuudet –
jokaiselle jotakin!
• Konserttiemme taiteilijavieraita
pääset tapaamaan Orkesterin
ystävät ry:n järjestämissä Tunti
ennen konserttia -tilaisuuksissa
ravintola Amica Careliassa. Kuulet
kahvikupposen ääressä esiintyjien
kuulumisia ja mietteitä illan konsertista sekä saat mahdollisuuden
esittää heille kysymyksiä. Ennen
konserttia kuulijoita ilahduttaa
myös Pikkupreludi, jossa konservatorion oppilaat esiintyvät
Carelia-salin aulassa. Tilaisuudet
ovat kaikille avoimia.
• Yleisölle avoimia kenraaliharjoituksia järjestetään muutaman
kerran kaudessa.

• Orkesteri omaksi -keskustelusarja Joensuun pääkirjastolla
puolestaan on oiva paikka mielenkiintoisille keskusteluille taiteilijavieraidemme kanssa. Aiheet
vaihtelevat musiikillisesta syventymisestä kaikkeen mahdolliseen
teemaan liittyvään filosofiseen
pohdintaan.

joten kannattaa olla kuulolla!

• Eeron konserttietkot -podcast
aina konserttiviikolla osoitteessa
podcast.eerolehtimaki.com

• Viikolla 51 järjestämme At Your
Service -jalkautumisviikon, jolloin
orkesterimme pienryhmät ilahduttavat kaupunkilaisia esityksillään paikoissa, joissa orkesteria
ei tavallisesti näe. Viikon ohjelma
julkaistaan lähempänä ajankohtaa,

Kuva: Annika Huotari

• Orkesterimme on mukana myös
Kulttuurikimppa-tapahtumissa,
jotka ovat matalan kynnyksen kulttuurisia kohtaamisia. Voit pyytää
sieltä Kulttuurikamun seuraksesi
orkesterin konserttiin!
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Liput - lipunmyynti aloitetaan elokuussa
Kausikorttikonsertit

Sarjaliput

Liput

160 / 150 / 40 €

Valitse mieleisesi kausikorttikonsertit

Eri estradeilta | Keisari | Kansojen
musiikkia | Yhteisiä retkiä | Eleitä |
Opettaja ja oppilas | Naurua ja kyyneleitä | Rinnakkaistodellisuuksia |
Maestrojen maestro | Laulava fresko

• 5 konserttia: 110 / 100 / 20 €

• Carelicum palvelut (Koskikatu 5,
Joensuu), p. 013 267 5222,
carelicum.palvelut@joensuu.fi

• 3 konserttia: 66 / 60 / 12 €

• Ticketmaster Suomi:
www.ticketmaster.fi (hintoihin
lisätään palvelumaksu)

• Saat valita mieleisesi paikan

Sarjaliput käyvät vapaavalintaisiin
kausikorttikonsertteihin. Liput on
vaihdettava paikkalippuun ennen
konserttia Carelicum palveluissa tai
ovilipunmyynnissä – pääsyn haluamaasi konserttiin varmistat varaamalla paikan ennakkoon.

• 8,5 euroa edullisempi hinta kuin
yksittäislipuilla!

Kausikortit ja sarjaliput ovat myynnissä Carelicum palveluissa.

• Lipun hinta on ilmoitettu: aikuiset/eläkeläiset/opiskelijat, lapset,
työttömät, siviilipalvelusmiehet ja
varusmiehet.

• Ke 2.9. Kamarimusiikin helmiä
-konsertti, alennus -2 €

Opiskelijan liput

Lisätietoa ryhmäalennuksista ja
lahjakorteista Carelicumista.

• To 12.11. Ella ja kaverit konsertissa
-lastenkonsertti, lippu 10 €

Opiskelijan, lasten, työttömien,
varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten lippu vain 5 € (pl. Bird 100 ja
Uudenvuoden konsertti). Ko. liput
ovat myynnissä vain Carelicum palveluissa ja ovilipunmyynnissä.

Kausikorttiedut
Kausikortit tulevat myyntiin
elokuussa.

• To 24.9. Bird 100 -viihdekonsertti,
alennus -2 €
• Yllätysetuja
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• 4 konserttia: 88 / 80 / 16 €

• Ovimyynti konserttipaikalla tunti
ennen konsertin alkua. HUOM.
Ovilipunmyynnissä ei käy
käteinen.

Lippuja voi maksaa myös ePassilla
sekä Smartum-, Ticket Duo-, Ticket
Virike/Mind & Body- ja Tyky online
-korteilla. Kysy hyväksyttävistä
etukorteista lipunoston yhteydessä. Paperisten kulttuuriseteleiden (esim. Smartum, Tyky, Virike)

vastaanottamisesta luovutaan
kaikissa Joensuun kaupungin
palvelupisteissä 1.9.2020 alkaen.
Palveluita voi edelleen maksaa
vanhaan tapaan sähköisillä ja korttipohjaisilla kulttuurieduilla.

tilausta tehdessä. Ennakkotilaukset
tehdään pöytään katettuna opiskelijaravintola Careliaan. Lisätiedot p. 020 729
6099 tai sähköposti carelia@fazer.fi

Sota- ja rintamaveteraaneille
tarjoamme ilmaisen konserttilipun
konsertteihimme (pl. Bird 100 ja
Uudenvuoden konsertti). Lippua
lunastaessa pyydämme esittämään R-kirjaimella varustetun
Kela-kortin.

Kiinnostaako yritystäsi yhteistyö
Joensuun kaupunginorkesterin kanssa?
Kysy lisää: orkesteri@joensuu.fi

Työntekijä
alennukset

Yrityksille

• työntekijöiden kausikortit ja
lippupaketit
• kausiesite- ja käsiohjelmamainokset
• konsertti-isännyys

• orkesteriin tutustuminen
• yritysvierailut
• tilauskonsertit

Seuraa meitä
somessa!
f
 acebook.com/
Joensuunkaupunginorkesteri
Instagram:joeorkka
 eron konserttietkot:
E
podcast.eerolehtimaki.com

Joensuun kaupungin ja Polkka –
Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n
työntekijät saavat konserttilipun
hinnasta 4 euron alennuksen.
Ko. alennukset ovat saatavana
vain Carelicum palveluissa ja
ovilipunmyynnissä.

Väliaikatarjoilu
Tarjoilut väliajalle voi tilata osoitteesta shop.fazerfoodco.fi/carelia/
performances. Maksu tapahtuu
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Konserttivieraan usein kysytyt kysymykset
Tervetuloa konserttiin ja nauttimaan klassisesta musiikista! Jos et
ole aikaisemmin käynyt konsertissa, päässä pyörii varmasti paljon
kysymyksiä. Tässä sinulle muutamia vastauksia.
Milloin ja missä konsertteja on?
Joensuun kaupunginorkesterin konsertit ovat useimmiten torstaisin klo
19 Carelia-salissa (Yliopistokatu 4).
Konsertteja pidetään kuitenkin myös
Taidemuseolla, Joensuun kirkossa
sekä Joensuu Areenalla.
Tarkista konsertin aika ja paikka
lipustasi tai netistä www.joensuu.fi/
kaupunginorkesteri/konsertit

Mitä pistän päälleni konserttiin?
Vaikka musiikki onkin klassista,
niin mitään jäykistelyä se ei ole.
Sen vuoksi pukeutuminen saa olla
rentoa. Voit tulla konserttiin halutessasi ihan hyvin myös farkuissa ja
hupparissa.

Minne voin jättää autoni ja onko
pysäköinti maksullista?

Carelia-salin läheisyydessä on
paljon parkkipaikkoja. Itä-Suomen
yliopiston Joensuun kampuksella
pysäköinti on maksullista (1 €/h)
syyskuusta toukokuuhun ma–pe
klo 7–16. Muina aikoina pysäköinti
yliopiston alueella on maksutonta.
Lisäksi aivan Yliopistokadun toiselta
puolelta löytyy Kenttämiehentien
pysäköintialue, jonka maksullinen
(0,70 €/h) pysäköintiaika on arkisin
klo 8–18 ja lauantaisin 8–15.

Pääseekö konserttiin bussilla?
Pääsee! Paikallisliikenteen vuorot
voit katsoa osoitteesta jojo.joensuu.fi

Miten paljon konserttiin
saapumiseen kannattaa
varata aikaa?
Lipunmyynti aukeaa tuntia ennen
konserttia. Saavu paikalle ajoissa,

jotta aikaa jää takin jättämiseen
narikkaan (maksullinen) ja vaikkapa
vessakäyntiin. Ennen konserttia
aulassa on avoinna myös väliaikatarjoilubaari, josta voit ostaa juomista
ja pientä syömistä jo ennen konserttia. Kun konserttiin saapuu hyvissä
ajoin, ehtii nähdä tuttuja ja jutustella.
Konserttisalin ovet aukeavat noin 15
minuuttia ennen konserttia.

Onko konserteissa oheistoimintaa?
Noin kerran kuussa pidettävä
Tunti ennen konserttia -tilaisuus
on kaikille avoin tilaisuus, jossa
kapellimestari, solisti, muusikko
tai säveltäjä kertoo illan ohjelmasta
tarkemmin. Voit myös kysellä
häneltä teoksista tai vaikkapa hänen
työstään. Tilaisuuden järjestää
Orkesterin Ystävät ry ja se pidetään yleensä Ravintola Careliassa.

Tilaisuus on hyvin vapaamuotoinen
eikä esimerkiksi ulkomaalaisen vieraan kohtaamista tarvitse jännittää,
sillä puheenvuorot tulkataan suomeksi. Joidenkin konserttien jälkeen
on lisäksi Iltaklubi. Niistä ilmoitetaan
netissä ja somessa.

Entä jos myöhästyn?
Ei kannata myöhästyä. Emme voi
taata myöhästyjille pääsyä saliin
kesken konsertin. Henkilökunnan
opastuksella saliin voi kuitenkin
päästä mahdollisesti kappaleiden
välissä tai joissain konserteissa vasta
väliajalla.

Maksaako käsiohjelma?
Konsertin painettu käsiohjelma
maksaa kaksi euroa ja voit ostaa sen
ennen konserttia. Sähköisen käsiohjelman löydät konserttikohtaiselta
nettisivulta. Sähköinen käsiohjelma
on ilmainen. Käsiohjelmasta voit
tutustua konsertin teosten syvempiin
esittelyihin, tutustua niiden osiin
sekä lukea kapellimestarin ja solistien esittelyt.

Miten konserttisalissa pitää olla?
Etsi oma paikkasi salista, ota mukava

asento, sulje kännykkäsi tai laita se
lentokonetilaan ja pistä taskuun tai
käsilaukkuun. Konsertin aikana ei
ole kohteliasta käyttää kännykkää.
Näin sinä, vieruskaverisi ja muu
yleisö voitte rauhassa keskittyä
musiikkiin. Nauti musiikista! Tyyli
on vapaa!

Mitä konsertissa tapahtuu?
Orkesteri saapuu lavalle taputusten saattelemana ja virittää
soittimet konserttimestarin johdolla. Tunnistat konserttimestarin
siitä, että kapellimestari kättelee
hänet konsertin alussa ja lopussa.
Konserttimestari soittaa I viulua ja
istuu aivan lähellä kapellimestarin
koroketta. Konserttimestari toimii
ikään kuin linkkinä orkesterin ja
kapellimestarin välillä.
Virityksen päätyttyä lavalle saapuvat
kapellimestari sekä mahdollinen
solisti. Heidätkin taputetaan lavalle.

Milloin muulloin pitää tai
saa taputtaa?
Konsertissa taputetaan, kun kappale vaihtuu. Yhdessä kappaleessa
voi olla monta osaa – löydät ne

käsiohjelmasta. Osien välissä ei taputeta. Jos et ole varma, milloin pitäisi
taputtaa, seuraa muuta konserttiyleisöä. Jos konsertti on mielestäsi huikean upea, voit huudahtaa
”Bravo!” tai naispuolisille muusikoille ”Brava!” ja nousta seisomaan
osoittaaksesi erityistä kunnioitusta
esiintyjille. Jos yleisön suosionosoitukset ovat valtaisat, solisti saattaa
innostua soittamaan ylimääräisen
kappaleen eli encoren.

Onko konsertissa väliaika?
Yleensä on. Väliaika kestää noin 20
minuuttia ja sen paikka on merkattu käsiohjelmaan. Carelia-salin
ala-aulassa ja Ravintola Careliassa
on väliaikatarjoilua, josta voit ostaa
kahvia, virvokkeita, viiniä ja pientä
syötävää.

Konsertin loppu
Konsertin päätyttyä olet todennäköisesti euforisessa tilassa. Nauti
siitä! Muista kuitenkin hakea takkisi
narikasta ennen kotimatkaa. Ryhdy
tämän jälkeen suunnittelemaan,
milloin tulet seuraavan kerran
konserttiin!

Jazzkerhon kevätkauden 2020 konserttiohjelma
Keskiviikko 2.9. klo 19 Pakkahuone
Liput 15/10/5 € Ennakko KK-Kuva
JAF TRIO
KARI IKONEN SOOLOPIANO
Syyskauden avaa Jazzliiton kahden
esiintyjän yhteiskiertue. Kiertueella
nähdään pianisti Kari Ikosen vaikuttava
sooloteos Impressions, Improvisations &
Compositions.
Saksofonisti Adele Sauroksen, kontrabasisti Joonas Tuurin ja tanskalaisrumpali
Frederik Emil Büllowin muodostama JAF Trio
tunnetaan mainiona live-esiintyjänä. Trion
melodisessa musiikissa ja esiintymisessä on
vapautta, joka antaa yhtyeen jokaisen jäsenen luovuudelle tilaa ja nostaa esille jokaisen
vahvuudet. Yhtye leikitteleekin mielellään
erilaisilla tahtilajeilla ja tunnelmilla.

Perjantai 11.9. klo 18 Pielisensuun kirkko
Ohjelma 20 €. Ennakko KK-Kuva.
PYHÄT PUHALTIMET JA PERKUSSIOT
Keravalla ja Joensuussa syyskuussa 2020
kuultavat konsertit muodostavat monikansallisen ensemblen maailman ensi-illat.
• Juhani Aaltonen: tenorisaksofoni ja huilu
• Hamid Drake (USA): rummut, kehärumpu
ja laulu
• Dimitri Grechi Espinosa (IT): tenorisaksofoni ja alttosaksofoni
• Gavino Murgia (IT): sopraanosaksofoni
• Pertti Päivinen: baritonisaksofoni, bassoklarinetti ja huilu.

Torstai 24.9. klo 19 Carelia-Sali Liput
Ennakko Carelicum, Ticketmaster
JUKKA PERKO JA JOENSUUN
KAUPUNGINORKESTERI:
CHARLIE PARKER 100 VUOTTA

ILOSAARI JAZZ FESTIVAL JOENSUU
25.–26.9.
Perjantai 25.9. klo 19 Kerubin Sali Liput
Ennakko Carelicum, Ticketmaster, KK-Kuva
Anna Inginmaa
Anna Inginmaa on jazzlaulun uusi vahva
nimi. Musiikki on suomenkielistä, lyyristä
vokaalijazzia, jossa yhdistyy herkkyys, raaka
ja sielukas tulkinta sekä nimekkään kokoonpanon yhteinen musiikillinen synergia.
Inginmaan omien sävellyksien ja tekstien
ohella kuullaan Seppo Kantosen sävellyksiä
Timo Kiiskisen sanoituksin.
Marjo Leinonen ja Jukka Perko:
Billie Holiday
Pidättelemättömien tulkintojen ja traagisen
elämän esikuva, ikoninen jazzsolisti Billie
Holiday (1915–1959) saa Joensuun syksyssä arvoisensa kunnianosoituksen.
Mariana Zwarg Sexteto Universal
(Brasilia/Tanska/Saksa/Suomi/Ranska)
Yhtye on monikansallisen värikäs kokoonpano, jonka rytmikäs musiikillinen keitos
käyttää hulvattomasti pääraaka-aineinaan
brasilialaista musiikkiperinnettä, jazzia ja
maailmanmusiikkia.

Lauantai 26.9. klo 19 Kerubin Sali
Superposition!
Kvanttifysiikan ihmeellisistä löydöksistä
nimensä saanut Superposition! on säveltäjärumpali Olavi Louhivuoren kokoama uunituore kvartetti. Yhtyeen musiikki ammentaa
free jazzin ja improvisaation perinteestä.
Émile Parisien & Roberto Negro (Ranska)
Silke Eberhard I`M Three: Mingus Mingus
Mingus (Saksa)

Lauantai 7.11. klo 18 Pakkahuone Liput
15/10/5€ Ennakko KK-Kuva
HARRI KUUSIJÄRVI KOUTUS
Harri Kuusijärvi on uuden harmonikkamusiikin omaleimaisimpia tekijöitä. Koutuksen
musiikki kulkee taide- ja maailmanmusiikin,
jazzin sekä rockin laajassa rajamaastossa.

Keskiviikko 14.10. klo 19 Pakkahuone Liput
15/10/5€ Ennakko KK-Kuva
AINO & MIIHKALI
Kanteleensoittaja Aino Ruotasen uniikin,
rytmisen soittotavan, ja Miihkali Jaatisen
taiturimaisen kitarismin yhdistelmä vievät
mukanaan mielikuvitukselliseen maailmaan, jossa kielet helisevät, eikä rytmeissä
säästellä.

Keskiviikko 21.10. klo 19 Pakkahuone
Liput 20/15/10€ Ennakko Carelicum,
Ticketmaster, KK-Kuva
ORCHESTRA NAZIONALE DELLA LUNA
(Suomi/Belgia/Ranska)
Ylikapellimestareidensa Kari Ikosen ja
Manuel Hermian vuonna 2015 perustaman
yhtyeen kekseliään omaperäinen ohjelmisto, monipuolinen instrumentaatio ja luovaa energiaa säteilevä esitystapa valloittaa
kuulijat niin Kuun päällä kuin Maassakin.

Keskiviikko 4.11. klo 19 Pakkahuone Liput
15/10/5€ Ennakko KK-Kuva
MARJO SMOLANDER, DAWDA JOBARTEH
(Gambia/Tanska), MIKKO HASSINEN
Mm. Vuoden 2020 kanteleyhtyeeksi valitusta Zäpämmät-duosta tutun kanteletaitelija, laulaja ja säveltäjä Marjo Smolanderin
tuore debyttialbumi Time can’t catch us
kertoo ystävyydestä.

Perjantai 23.10. klo 19 Pakkahuone Liput
15/10/5€ Ennakko KK-Kuva
INNANEN – KANTONEN – TIKKANEN TRIO
Soinnillisesti jopa vahvimman kontrabasistimme Eero Tikkasen liittyessä Mikko
Innasen ja Seppo Kantosen seuraan trio keskittyy jäsentensä omien – ja osin jopa ennen
kuulemattomien – sävellysten tulkintaan.

Lauantai 7.11. klo 19 Ilomantsi Kinomantsi
Sunnuntai 8.11. klo 15 Pakkahuone
Liput 20/15/10 € Ennakko Carelicum,
Ticketmaster, KK-Kuva
AJATON KVARTETTI – ”Early Music in the
Latest Way”
Mia Simanaisen perustama yhtye puhaltaa
määritelmät taivaan tuuliin luodessaan vanhasta uutta! Muusikoiden taustat ulottuvat
laajalle: jazzmusiikista barokkiin, argentiinalaisesta tangosta nykymusiikkiin, improvisointiin ja kaiken maailman kokeiluun.

Lauantai 24.10. klo 13 Kaupunginkirjaston
Muikku-sali
SOIVA LUENTO: JAZZIN LEGENDAT
HERÄÄVÄT HENKIIN OSA 3: CHARLES
MINGUS
Jazzpastori Markku Salo, saksofonisti Mikko
Innanen ja pianisti Seppo Kantonen jatkavat
sarjaa jazzmestareiden henkiin herättämiseksi, nyt yhdessä kontrabasisti Eero
Tikkasen kanssa. Vuorossa on yksi jazzin
ehdottoman keskeisimpiä ja ristiriitaisimpia
hahmoja, Mister Charles ’Chazz’ Mingus
(1922–1979).

Keskiviikko 11.11. klo 19 Kerubin Sali Liput
15/10/5 € Ennakko KK-Kuva
MIKKO PETTINEN WHY NOT
Muun muassa UMO:sta ja Helsinki-Cotonou
Ensemblestä tuttu trumpetisti Mikko
Pettinen luotsaa tuoreen Why Not -kvartettinsa Jazzliiton kiertueelle.

Tiistai 24.11. klo 19 Pakkahuone
Liput 20/15/10 € Ennakko Carelicum,
Ticketmaster, KK-Kuva
DANIEL ERDMANN´S VELVET
REVOLUTION (Saksa/Ranska/Englanti)
Velvet Revolutionin musiikki on hienosti
kertovaa, yllätyksellistä, sekä kepeää että
intensiivistä muusikoiden liikkuessa taiturillisesti vaihtuvien tunnelmien ja teemojen
ympärillä vahvassa vuorovaikutuksessa.

Perjantai 04.12 klo 19 Pakkahuone
PAULI LYYTINEN MAGNETIA ORKESTERI
Pauli Lyytinen – saksofonit
Verneri Pohjola – trumpetti
Eero Tikkanen – kontrabasso
Mika Kallio – rummut
Liput 20 / 15 / 10 € Ennakko KK-Kuva

Orkesteria tukemassa

Sijoituskumppanin kanssa
kurotat korkeammalle
Me haluamme olla mukana tekemässä omistaja-asiakkaidemme menestystarinoita. Siksi tarjoamme sinulle OP-sijoituskumppanin: henkilökohtaisen
asiantuntijan, jonka kanssa viet sijoitussalkkusi seuraavalle tasolle.
Tutustu etuun: op.ﬁ/sijoituskumppani
Tutustu myös OP Private -palveluumme ja paikallisiin yhteyshenkilöihin:
op.ﬁ/pohjois-karjala
Palvelun tarjoaa osuuspankki.

Yhteystiedot
Joensuun kaupunginorkesteri
Postiosoite: Tiedepuisto, Länsikatu 15,
4B-rakennus, 2. krs, 80110 Joensuu
Konserttisali: Carelia-sali, Yliopistokatu 4,
80100 Joensuu
p. 013 267 7111, orkesteri@joensuu.fi
Henkilökunnan osoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@joensuu.fi
joensuu.fi/kaupunginorkesteri

Lipunmyynti
Carelicum, Koskikatu 5, 80100 Joensuu
p. 013 267 5222, carelicum.palvelut@joensuu.fi
Avoinna:
ma–pe 10–16.30
la ja su 10–15

Lipun nimellishinnan lisäksi voidaan ennakkomyynnissä periä toimitustapakohtainen käsittelykulu
1–4 €/lippu.

