
   
 
 

                        

Kaakon Kamarimusiikki 3.-7.7.2018 

Tiedote 23.5.2018 
 

Kaakon Kamarimusiikki on täynnä tarinaa – huipulla ooppera Simson ja 

Delila 
Raamatun tarina Simsonista ja Delilasta. 

Viides Kaakon Kamarimusiikin kesän ohjelman huippu kaikkien aikojen ensimmäinen oopperaesitys 

Virolahdella perjantaina 6.7. kello 19.00 Virojoen alakoulun salissa.  

Tarina on vanha. Simson ja Delila kertoo petoksesta, kostosta ja Simsonin hiuksissa piilevästä salaisuudesta. 

Simson paljastaa hiussalaisuuden vaimolleen Delilalle, joka ilmiantaa miehensä. Draaman ainekset ovat koossa.  

Säveltäjä Camille Saint-Saëns innostui aiheesta ja loi mahtavan, ilmeikkään ja herkän oopperan, joka on 

ranskalaisen grand opéran hienoimpia saavutuksia.  

Savonlinnan oopperajuhlien tuleva taiteellinen johtaja, säveltäjä Ville Matvejeff kirjoitti oopperasta tiivistelmän, 

joka kuullaan Virolahdella. Kolme solistia ja kamariorkesteri vastaavat esityksestä: Tuula Paavola 

(mezzosopraano), Roland Liiv (tenori), Sampo Haapaniemi (barotoni) ja kapellimestari Ville Matvejeff sekä 

festivaalin soittajista koottu Kaakon Kamariorkesteri.  

Teos on tiivistetty yhteen näytökseen, jossa kuullaan oopperan parhaat osat ja tarina kokonaisuudessaan.  

Ville Matvejeff itse esittelee oopperan tuntia ennen esitystä.  

Merelliset tarinat 

Ensimmäistä kertaa festivaalilla lähdetään myös merelle, kun Klamilan satamasta risteillään 7.7. lauantaina 

Tammion saarelle konserttimatkalle Sepramarkkinoiden aikaan. Saari oli aikanaan vahva seprakaupan keskus. 

Sen lähivesillä on seilannut monenlaista kulkijaa rantarosvoista kuninkaallisiin 

Kaakon Kamarimusiikin yksitoista konserttia kertovat omanlaistaan tarinaa. Iltapäivän laskevan auringon alta 

siirrytään iltanuotion hämyyn ja tunnelmat vaihtelevat romantiikan väkevästä voimasta ystävyyteen ja yllätysten 

ilonpitoon. Kaakon Kamarimusiikki on tänäkin vuonna seikkailu ja musiikin runsaudensarvi. 

Pekan ja suden tarina 

Kaakon Kamarimusiikin aloittaa tänä kesänä säveltäjä Sergei Prokofjevin kenties tunnetuin teos musiikkisatu 

Pekka ja susi. Tarinassa mennään metsän laitaan, missä Pekka-poika asuu isoisänsä ja eläinystäviensä kissan, 

linnun ja ankan kanssa. Eräänä päivänä Pekka avaa vastoin isoisän neuvoja läheiselle niitylle johtavan veräjän ja 

siitä käynnistyykin vallan jännittävien tapahtumien sarja. Venäläiseen kansansatuun pohjautuvassa tarinassa 

pieni poika löytää itsestään uskomatonta rohkeutta ja selviytyy kiperästä tilanteesta ystäviensä avulla.  Teos on 

opettavainen myös musiikillisesti, sillä jokaista sadun hahmoa kuvaa tietty soitin ja musiikillinen teema.  

Sammontalon konserttiin tiistaina 3.7. ovat tervetulleita satua kuulemaan sekä lapset että aikuiset. 



   
 
 

                        

Lippuja saa kesäkuussa myös paikallisista myyntipisteistä 

Kaakon Kamarimusiikin liput ovat myynnissä Lippupisteessä sen kaikissa myyntipaikoissa (internet, omat 

myymälät ja R-kioskit kaikkialla Suomessa) Kesäkuussa liput tulevat myyntiin myös matkailun kesäinfoon 

Virojoelle sekä Klamilan kylätupa Ronkuliin. Konserttipaikoilta lippuja saa tuntia ennen ovelta. 

Lisätietoja 

Taiteellinen johtaja Jukka Merjanen, 040 7076938, jukka@kaakkofestival.fi  

Toiminnanjohtaja Siru Ahopelto, 0405192375, siru@kaakkofestival.fi 

www.kaakkofestival.fi 

www.facebook.com/kaakonkamarimusiikki/ 

Taiteilijat 2018 
Jukka Merjanen, viulu, taiteellinen johtaja (Suomen Kansallisoopperan orkesteri, 1. konserttimestari) 
Petteri Iivonen, viulu, (Suomen Kansallisoopperan orkesteri, 1. konserttimestari) 
Janne Malmivaara, viulu + kurssi (Helsingin Konservatorio) 
Ilari Angervo, alttoviulu (Radion Sinfoniaorkesteri, alttoviulun äänenjohtaja) 
Mari Viluksela, alttoviulu (freelancer, Hampuri) 
Tomas Nuñes-Garcés, sello (RSO, 1. soolosellisti) 
Samuli Peltonen, sello + kurssi (Suomen Kansallisoopperan orkesteri, soolosellisti) 
Tuomas Ylinen, sello (Helsingin Kaupunginorkesteri, 1. soolosellisti) 
Bence Bogányi, fagotti + kurssi (professori, Hannoverin Musiikkikorkeakoulu) 
Tuomas Turriago, piano (säveltäjä, kapellimestari, säestyksen lehtori TAMK) 
Liisa Malmivaara, piano (Turun Konservatorio) 

Perjantai 7.7. Ooppera: Saint-Saëns, Simson ja Delila 

Kapellimestari Ville Matvejeff (Turun Musiikkijuhlat, Jyväskylä Sinfonia ym.) 
Tuula Paavola, mezzosopraano (Suomen Kansallisoopperan kuoro)  

Roland Liiv, tenori (Suomen Kansallisoopperan kuoro) 

Sampo Haapaniemi, baritoni (freelancer) 

 

Kamariorkesteri: Kaakon Kamarimusiikin taiteilijat +  

Helka Seppälä, kontrabasso (Lappeenrannan kaupunginorkesteri) 

Sam Parkkonen, käyrätorvi (Helsingin Kaupunginorkesteri) 

 + trumpetti (ilm. myöh.) 
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