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Lipunmyynti alkaa matkailun kesäinfossa 17.6. 

Virojoella avautuu maanantaina 17.6. Kaakon Kamarimusiikin ja Virolahden matkailun yhteinen infopiste 

uudessa paikassa: entisessä Osuuspankin kokoustilassa, os. Opintie 1 (käynti Virojoentien puolelta). 

Infopisteestä saa konserttilippuja, matkailuneuvontaa sekä erilaisia Virolahti-tuotteita. Kesäinfo palvelee joka 

päivä aina festivaalin päätöspäivään 6.7. asti (paitsi pe 21.6.-su 23.6. suljettu) arkisin klo 11-17 ja viikonloppuisin 

klo 10-14. Lippuja on myynnissä myös Klamilan kylätupa Ronkulissa, Museotie 1878, Klamila, avoinna ke-to 10-

17, pe 14-20, la 11-14. Lipunmyynti jatkuu edelleen myös Lippupisteen verkkokaupassa ja kaikissa 

myyntipisteissä, joita ovat mm. R-kioskit kautta maan. Lippujen ovimyynti konserttipaikoilla alkaa tuntia ennen 

konsertin alkua. Jo vakiintuneena käytäntönä tarjotaan nuorille alle 18-vuotiaille tänäkin vuonna hieno 

mahdollisuus päästä konsertteihin ilmaiseksi pääsylipun ostaneen aikuisen seurassa, jos konserteissa on tilaa. 

Tämä mahdollisuus kannattaa taas nuorten musiikin ystävien ehdottomasti käyttää.  

Kantaesitys Harjun Taikafagotti-konsertissa 

Konserttiohjelmaan on tullut täydennyksiä. Torstain 4.7. Taikafagotti -konsertissa klo 13 Harjun Hovissa 

esitellään fagotin monipuolisuutta syvällisistä tunnelmista ja räiskyviin virtuoosinumeroihin. Konsertissa 

kuullaan harvinainen maailman kantaesitys: Gergely Bogányin uunituore Sonaatti fagotille ja pianolle, jonka 

säveltäjä myös saapuu itse esittämään. Veljekset Bence ja Gergely Bogányi ovat unkarilaisia, vuonna 1987 

Suomeen muuttaneen Bogányin muusikkoperheen jäseniä.  Bence Bogányi toimii fagotin professorina 

Hannoverin Musiikkikorkeakoulussa ja konsertoi myös jatkuvasti maailman huippuorkestereiden kanssa. Gergely 

Boganyi on pianisti, flyygelinsuunnittelija ja säveltäjä. Hänet muistetaan erityisesti suunnittelemastaan 

uudentyyppisestä komposiittimateriaaleja hyödyntävästä flyygelistä, jonka Unkarin valtio lahjoitti 2017 Suomen 

satavuotisjuhlan kunniaksi Helsingin Musiikkitaloon. Toisena pianistina konsertissa esiintyy Tuomas Turriago, 

joka tunnetaan ennen kaikkea kokeneena kamaripianistina, mutta myös soolopianistina, kapellimestarina ja 

säveltäjänä. Virolahdella Turriago muistetaan erityisen lämpimästi juhlakantaatin "Maan ja meren rajalla" 

säveltäjänä vuonna 2016. 

Kansallisbaletin tanssijoiden ryhmä 

Zsarin Outlet-kylän aukiolla esiintyy kahdeksan tanssijan ryhmä. He kaikki esiintyvät Suomen Kansallisbaletissa. 

Suvi Honkanen, Hasan Topcuoglu, Elena Ilyina, Ilya Bolotov, Valeria Quintana, Alfio Drago, Atte Kilpinen ja 

Katariina Luukas muodostavat kansainvälisen ja taitavan ryhmän, joka esiintyy perjantaina 5.7. klo 13 Zsarin 

aukiolla. Aiemmin ilmoitettuun ohjelmaan on tullut tarkennuksia ja pieniä muutoksia. Kaikille avoimessa 

näytöksessä nähdään katkelmia mm. Tshaikovskin tutusta Joutsenlammesta ja Ballet Pathétiquesta, jonka 

unohtumattoman koreografian ja aiemmin Virolahdellakin nähdyn tulkinnan on tehnyt Jorma Uotinen. August 

Bournonvillen eloisa, kevyt ja elegantti koreografia Genzanon kukkafestivaalit -balettiin on peräisin 1800 -luvulta 

ja säilyttänyt suosionsa läpi aikojen. Adolphe Adamin baletista Le Corsaire - Merirosvo nähdään kaksi numeroa, 

joiden koreografian on tehnyt legendaarinen Marius Petipa. Moderneinta suuntausta edustaa Jouka Valkaman 

koreografia Toisaalla Philip Glassin musiikkiin. Näytöksen lopuksi nähdään kaikkien tanssijoiden yhteinen esitys.  

Kaakon Kamarimusiikin konserttiohjelma: www.kaakkofestival.fi 

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Siru Ahopelto, 0405192375, siru@kaakkofestival.fi 

www.kaakkofestival.fi,  www.facebook.com/kaakonkamarimusiikki/  
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