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Raikasta  
lähdevettä

KAUSIKONSERTTI 

Torstai 29.9.2022 klo 19.00
Madetojan sali

Lio Kuokman kapellimestari 
Mika Rännäli piano

Käsiohjelma 3 €



Varaslähtö klo 18.30 Ravintola Preludissa.  
Haastattelija Kimmo Pihlajamaa. 
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Ohjelma

Lio Kuokman kapellimestari
Mika Rännäli piano

Claude Debussy (1862–1918):  
Faunin iltapäivä (1894)

Maurice Ravel (1875–1937):  
Pianokonsertto G-duuri (1929–31)

Allegramente
Adagio assai

Presto 

Jean Sibelius (1865–1957): 
 Sinfonia nro 6 (1923)
Allegro molto moderato

Allegretto moderato
Poco vivace

Kesto noin 1 h 40 min (sis. väliajan)
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KAUSIKONSERTTI 

1800-luvun lopulla taiteiden  
vanhat käsitykset repei-

livät reagoiden ympäristön muutoksiin.  
Yhä kiihtyvässä tahdissa eurooppa-
lainen maailma teknistyi, kaupungis-
tui ja riensi kohti tulevia maailman-
sotia kuvitellen, että vain sota voi 
mahdol listaa edistyksen. Kuten usein, 
kuvataiteet reagoivat maailmaan tai-
teista nopeimmin ja musiikki hitaim-
min. Mutta molempien ensimmäiset 
modernit askeleet otettiin Ranskassa 
hengessä, jota on sittemmin tyyli-
suunnan edustajien mielipahaksi  
kutsuttu impressionismiksi. 

Termi on haukkumanimi, kuten 
barokki, fauvismi ja moni muu aikoi-
naan. Ranskalaiset modernit taiteili-
jat eivät mahtuneet virallisen Pariisin 
salongin näyttelyihin ja pitivät oman 
näyttelynsä 1863. Esillä oli 165 taulua. 
Muuan kriitikko kuvasi koko näyttelyn 
sisältöä pilkkanimellä impressionis-
tit, jolla hän viittasi Claude Monet’n 
tauluun Impressio. Suomeksi se voisi 
olla Vaikutelma. Maalaustaiteen imp-
ressionistit rakastivat ulkoilmamaa-
lausta, jossa tavoitteena ei ollut mai-
seman kuvaaminen, vaan valon, värin 
ja tunnelman nopea vangitseminen.

Pariisin maailmannäyttelyt 1800-
luvun lopulla ja Nagasakin, Koben ja 
Osakan satamien avaaminen kansain-
väliselle kaupalle 1868 toivat japani-
laisen ja laajemmin aasialaisen tai-
teen Eurooppaan synnyttäen siinä 
määrin suuren muoti-ilmiön, että sil-
lekin annettiin nimi: japonismi. Musii-
kissa japonismi näkyi ensin aihevalin-
toina. Ranskalaiseen sävelkieleen 
aasialainen viiden kokosävelaskeleen 
pentatoninen musiikki juurtui ensin 
Claude Debussyn, sitten Maurice 
Ravelin sävellyksiin, joita kutsutaan 
impressionistisiksi.  Sen erikoiset har-
moniat ja melodiat on usein helppo 
purkaa pelkistä kokosävelaskelista 
koostuviksi.

Debussy, joka usein tarvitsi sävellyk-
silleen visuaalisen innoituksen, vei 
kuvataiteilijoiden tavoin musiikin 
ulkoilmaan, kuten paahtavan kuu-
malle kedolle Faunin iltapäivän 
tapauksessa. Kuvataiteiden tavoin 
myös musiikissa ilmavuus ja värit 
ovat impressionismille keskeisiä ihan-
teita. Värillä tarkoitetaan musiikissa 
sitä, miten ääni soi, orkesterisävellyk-
sissä erityisesti, miten suuresta 
soitinvalikoimasta luodaan erilaisia 

Kolme näkökulmaa 
modernismiin

© Maisteriviestintää / Minna Lindgren & Hannele Eklund
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sointivärejä yhdistämällä soittimia 
kekseliäästi. Romantiikan ajan raken-
teet eivät enää sanele musiikin tapaa 
kulkea soinnusta toiseen, vaan eteen-
päin riennetään tunnelman ja impres-
sion sanelemana. 

Debussy nosti hetken tunnelman 
musiikkinsa tavoitteeksi, ja tehok-
kaimmin hän onnistui siinä närkäs-
tystäkin herättäneessä orkesteriteok-
sessaan Faunin iltapäivä, josta monet 
laskevat musiikin modernismin alka-
neen. Joillekin aikalaisille sen peit-
telemätön eroottisuus oli liikaa (tai 
ainakin he pelkäsivät sen olevan liikaa 
vaimoilleen). 

Faunin iltapäivä alkaa pitkällä huilu-
soololla, joka sisältää kaiken sitä seu-
raavan musiikin. Melodia on raukeasti 
valuva ja kulkee tritonuksen eli yli-
nousevan kvartin matkan. Tritonus on 
kuuluisa musiikin paholainen, pitkään 
kielletty, sillä riitasointinen sävelpari 
pyrkii hakeutumaan ratkaisuun, joka 
on sekin riitasointinen. Tälle ratkaise-
mattomalle ongelmalle perustuu 
Wagnerin musiikkidraaman Tristan ja 
Isolde monituntinen jännite yhtä tai-

tavasti kuin Debussyn faunin kym-
menminuuttinen iltapäivähetki. Siinä 
kedolla on niin kuuma, että fauni ei 
jaksa innostua ympärillään tanssi-
vista nymfeistä vaan tyytyy mieli-
kuvitukseensa ja aistiharhoihinsa. 
Teos perustuu symbolistirunoilija 
Stéphane Mallarmén pitkään runoon 
ilman sen tarkempaa juoniselostusta, 
ja vasta vuosia myöhemmin siitä teh-
tiin Debussyn vieroksuma balettiver-
sio Djagilevin Venäläisessä baletissa. 

Debussytä hieman nuorempi Maurice 
Ravel syntyi Ranskan baskialueella 
muusikkoperheeseen. Opintovuodet  
Pariisissa olivat tuskalliset, sillä 
Debussyn jalanjäljissä uusille urille 
musiikissaan hakeutuva säveltäjä ei 
sopinut opinahjon muottiin. Vaikka 
Ravel löysi oman kielensä musiikissa 
helposti jo nuorena, säveltäminen oli 
hänelle aina hidasta ja usein vaikeata. 
Pianokonsertto G-duuri on tästä 
todiste, sillä sen ensimmäiset, bas-
kien musiikista napatuille melodioille 
perustuvat luonnokset ovat vuodelta 
1906, vaikka teoksen ensiesitys oli 
Pariisissa 1932. 

Omien sanojensa 
mukaan Ravel halusi 
kirjoittaa viihdyttävän 
virtuoosikonserton, jota ei 
rasitettaisi syvällisyydellä.
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Välissä oli tapahtunut paljon – läpi-
murto ranskalaisen modernismin 
uutena tulokkaana, kansainvälinen 
menestys, ensimmäiseen maailman-
sotaan osallistuminen vapaaehtoisten 
joukossa ja loistelias 20-luku, joka 
alkoi La Valsella ja päättyi Boleroon ja 
jolloin Ravel oli seuraavan ranskalai-
sen säveltäjäpolven esikuva.

20-luvun lopulla rikas filosofin veli, 
sodassa oikean kätensä menettänyt  
pianisti Paul Wittgenstein tilasi  
Ravelilta konserton yksikätiselle pia-
nistille. Ilmeisesti tämä sekä laaja 
kiertue Yhdysvalloissa pianistina sai 
Ravelin innostumaan kahdesta piano-
konsertosta, joita hän kirjoitti osin 
yhtä aikaa. Ensimmäinen oli tilaus  
Wittgensteinille, toinen virtuoosisempi  
G-duurikonsertto, jonka alkuideana  
olivat nuo luonnokset 15 vuoden 
takaa.

Kiertue Yhdysvalloissa toi Ravelin 
musiikkiin kaksi uutta maustetta, 
jazzin (aiempaa voimakkaampana) ja 
mustien hengellisen musiikin. Omien 
sanojensa mukaan Ravel halusi kir-
joittaa viihdyttävän virtuoosikonser-
ton, jota ei rasitettaisi syvällisyydellä. 
Piano saakin loistaa monin tavoin, 
mutta myös orkesterilta edellytetään 
taituruutta niin yksilösuorituksina 
kuin yhteissoitollisesti. Ensimmäinen 
osa alkaa baskiteemalla ja kuulos-
taa melkein Igor Stravinskyn säveltä-
mältä, mutta kun piano aloittaa 
osuutensa, orkesteri luiskahtaa tuon 
tuosta jazzin puolelle. Melodioita 
on runsaasti ja vauhdikas rytmisyys 

pysähtyy vain levolliseen, lähes medi-
tatiiviseen hitaaseen osaan. 

Pianokonsertto on Ravelin toiseksi 
viimeinen sävellys, sen jälkeen hän sai 
valmiiksi vain kolme laulua baritonille. 
Hän oli sairastunut jo 20-luvulla, 
tosin kukaan ei tiedä miten ja mihin. 
Toisinaan selitykseksi muistihäiriöille, 
puheen vaikeutumiselle ja lopulta 
kaiken motoriikan heikkenemiselle on 
annettu taksikolari, mutta myöhem-
min lääkärit ovat oireiden perusteella 
epäilleet joko aivokasvainta tai  
Alzheimerin tautia. Pianokonsertto on 
keskellä näitä oireita sävelletty. Ravel 
sanoi säveltäneensä sen Mozartin 
hengessä, 1700-luvun divertimentojen 
kepeyttä tavoitellen – vaikka hänen 
oma elämänsä kävi päivä päivältä 
vaikeammaksi.

1920-luvulla myös Jean Sibelius 
nautti menestyksestä ja nuorempien 
kollegoiden ihailusta. Hän sai sodan 
jälkeen solmittua jälleen kansainväli-
set kontaktinsa niin kustantajiin kuin 
keskeisiin esittäjiin, ja niin säveltä-
jän teokset ja maine levisivät maail-
malle. Seitsemän vuoden raittius (ja 
sen aikainen niukahko säveltäminen) 
päättyi ja säveltäjä viihtyi taiteilijapii-
reissä Helsingin ravintoloissa palaten  
retkiltään kotiin vasta sitten, kun  
krapula oli kärsitty. Tyttärien mukaan 
hän ilmestyi reissuiltaan Ainolaan 
aina raikkaana ja hyväntuulisena,  
tyylilleen uskollisesti viimeisen päälle 
tyylikkäästi pukeutuneena. 
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Ja sitten alkoi säveltäminen, tässä 
vaiheessa kahden sinfonian, kuuden-
nen ja seitsemännen työstäminen. 
Sibelius otti jokaisessa sinfonias-
saan uuden näkökulman ajatukseen 
sinfoniasta eikä pyrkinyt toistamaan 
jo koettua. Niinpä klassisen kirk-
kaan kolmannen, synkän ja sisään-
päin kääntyneen neljännen ja sanka-
rillisen viidennen jälkeen oli jälleen 
keksittävä uusi ratkaisu, joka liittyi 
kuudennessa tonaalisuuteen. Ter-
millä tarkoi tetaan duuri- ja mollisä-
vellajeille perustuvaa musiikkia, jota 
suurin osa länsimaisesta taidemusii-
kista edustaa. 20-luvulla tonaalisuu-
den kokonaan hylänneet julistautuivat 
atonaa lisiksi, mutta oli muitakin kei-
noja uudistaa harmoniaa, kuten rans-
kalaisten impressionistien kokosävel-
askelille perustuva maailma. 

Sibelius ei ole kuudennessa sinfonias-
saan kauhean kaukana impressionis-
teista. Sinfoniaa leimaa läpikuultava  
sointiväri, tietty ilmavuus, ja sen etu-
päässä viidelle sävelelle perustuvat  
melodiat ja harmonia ovat sukua 
impressionisteille, vaikka niiden juuret 
ovat modaalisuudessa. Usein kirkko- 
 sävellajeiksi kutsutut modaaliset 
asteikot ovat renessanssin ajan moni-
ääni syydessä käytettyjä moduuleja, 
jotka eivät noudata sen enempää 
duurin kuin mollin askelia. Sinfonian 
harmoninen ja melodinen maailma 
tulee doorisesta moodista, jonka voi 
soittaa pianon valkoisilla koskettimilla 
aloittaen d-sävelestä. Vain toinen 

osa käyttää moodia, joka käynnistyy 
pianon valkoisilla koskettimilla 
g-sävelestä. 

Sibeliukselle modaalisuus oli tut-
tua jo häämatkan Kolille mahdollis-
taneesta runolaulujen keräämisestä 
ja tutkimisesta. Sinfonian aloittava 
viiden sävelen melodia mainitaan-
kin säveltäjän pitämässä koeluen-
nossa vuodelta 1896 tämän hakiessa 
yliopiston musiikin lehtorin virkaa 
(sitä onneksi saamatta). Renessans-
siin viittaa modaalisuuden lisäksi 
sinfonian moniäänisyys, jota kontra-
punktiksi kutsutaan, kun musiikissa 
soi useampi itsenäinen melodia yhtä 
aikaa. Melodioiden eli teemojen käsit-
tely on Sibeliukselle tyypillisesti jat-
kuvaa muuntelua ja vain harvoin jo 
kuultu toistuu sellaisenaan. 

Sinfoniassa on perinteiset neljä osaa 
hitaine osineen ja scherzoineen, 
mutta koska niiden melodiavarasto 
on sama, kokonaisuuden voi kuulla 
myös yhtenä jatkumona. Muuntelu-
muoto on kuitenkin taka peroinen, sillä 
sinfoniassa kuullaan ensin muun - 
nel mia ja vasta lopuksi, neljännessä 
osassa, asteikko mainen teema, jolle 
kaikki sitä ennen kuultu on raken-
nettu. Ei siis ihme, että kuudennen 
aikaan rinnakkain syntynyt seitsemäs 
sinfonia on yksi osainen, tiivis kaari. 
Kuudes on tavallaan saman temaat-
tisen ajattelun laajen nettu versio – ja 
sellaisena jälleen hyvin moderni rat-
kaisu Sibeliukselta. 
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Lio Kuokman kapellimestari

Hong Kongin filharmonisen orkesterin vakinaista kapellimestaria ja 
vuodesta 2020 alkaen Macaon kansainvälisen musiikkifestivaalin 
ohjelma johtajaa Lio Kuokmania on kutsuttu ”hämmästyttäväksi 
kapelli mestari lahjakkuudeksi” (Philadelphia Inquirer). Macaolais-
syntyinen Kuokman opiskeli pianonsoittoa ja orkesterin johtoa Hong 
Kongin Esittävien taiteiden akatemiassa, New Yorkin Juilliard-musiikki-
korkeakoulussa, Philadelphian Curtis Institute of Musicissa sekä Bostonin 
New England -konservatoriossa.

Nousujohteinen ura vie Kuokmania nyt kapellimestarivierailuille ympäri 
maailmaa. Viimeaikaisia debyyttejä hän on tehnyt eturivin aasialaisten 
orkestereiden kuten Shanghain, Taiwanin ja Soulin filharmonioiden sekä 
Japanin kansallisen NHK-sinfoniaorkesterin ja Tokion Metropolitan-
orkesterin johtajana. Euroopassa tuoreita yhteistyökumppaneita ovat 
muiden muassa Ranskan radion filharmoninen orkesteri, Toulousen ja 
Latvian kansalliset orkesterit ja Marseillen filharmoninen orkesteri. Lio 
Kuokman johtaa säännöllisesti myös puolalaista Sinfonia Varsoviaa, 
ja on johtanut useita oopperaproduktioita Taiwanin National Taichung 
-teatterissa.  
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Mika Rännäli piano

Oulussa syntynyt ja nuoruutensa asunut pianotaiteilija Mika Rännäli 
valmistui Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi 
ja jatkoi sittemmin opintojaan Manhattan School of Musicissa. New 
Yorkista tuli hänen kotikaupunkinsa pariksikymmeneksi vuodeksi, kunnes 
vuonna 2020 oli aika palata takaisin rauhallisempiin ja luonnonläheisiin 
oululaismaisemiin. 

Paitsi kansainvälisesti menestynyt pianisti, Mika Rännäli on myös 
säveltäjä, jonka teoksia ovat kantaesittäneet muiden muassa Jorma 
Hynninen, Helena Juntunen ja Pekka Kuusisto. Pianoteosten lisäksi 
Rännäli on säveltänyt mm. laulusarjoja, kuten esim. Subway Sonnets, 
joiden runot hän on poiminut New Yorkin metrojunien seiniltä. Rännäli 
on opiskellut pianon lisäksi viulun ja trumpetin soittoa. Monilahjakas 
muusikko on myös kolminkertainen Suomen mestari kilpatanssissa. 

Rännäli debytoi resitaalisolistina New Yorkin Carnegie Hallissa vuonna 
1999, ja on sittemmin ollut kysytty solisti Yhdysvaltojen ja Euroopan 
lisäksi Japanissa. Hän on esiintynyt muiden muassa Okko Kamun, 
Vasili Sinaiskin, Arvo Volmerin, Bjarte Engesetin, Ulf Söderblomin, Jan 
Söderblomin ja Tibor Boganyin johtamien arvostettujen orkestereiden 
solistina. 

Mika Rännäli toimi Oulun musiikkijuhlien taiteellisena johtajana vuosina 
2002–2008. Vuonna 2022 hän aloitti Oulunsalo soi -musiikkijuhlien 
taiteellisena johtajana.  
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äj = äänenjohtaja    väj = varaäänenjohtaja    * = tilapäinen kiinnitys

I VIULU 
Lasse Joamets, 
I konserttimestari
Mikko Sorri, 
I konserttimestari 
Heidi Ilmolahti, äj *
Ida Zelenski, väj *
Romuald Gwardak /  
  Mia Ohenoja
Johanna Korhonen
Tiina Kortelainen
Oksana Kumpulainen
Virva Pietilä
Nadya Pugacheva
Ismo Sirén

II VIULU 
Maija Wesslund, äj *
Anita Virkkala, väj *
Laura Kangas
Anna-Briitta Karjalainen *
Sari Karppinen
Marjukka Lahes
Aino Liikanen *
Sari Suihkonen
Toni Tuovinen

ALTTOVIULU 
Johanna Tuikka, äj
Susanna Nietula, väj
Anniina Matinlassi *
Helinä Nissi
Anna-Maija Rousselle
Anfisa Troitskaia

SELLO 
Arto Alikoski, soolosellisti
Greta Ernesaks, äj
Juhana Ritakorpi, väj
Sofie Spanget Takkula *
Janne Varis
Harri Österman

KONTRABASSO 
Antoine Greuzard, äj
Anne Seppänen, väj
Fanni Hoppari
Juha Nääppä

HUILU  
Albert Stupak, äj
Emma Tessier, väj
Carlotta Petri 

OBOE 
Matti Kettunen, äj 
Paula Nurila, väj
Antti Turtiainen 

KLARINETTI 
Markku Korhonen, äj 
Michał Konopiński, väj
Kenneth Sjöwall 

FAGOTTI 
Eri Ikeda, äj
Ann-Louise Wägar, väj 
Lorenzo Leone  

KÄYRÄTORVI 
Lauri Vasala, äj
Ida Ranta-Nilkku, väj *
Pasi Salminen
Jukka Yletyinen

TRUMPETTI 
Jukka-Pekka Peltoniemi, äj *
Inka Pärssinen, väj *
Helena Vieira

PASUUNA 
Erkki Hirsimäki, äj 
Jukka Myllys, väj 
Wen Hong Low 

TUUBA 
Ilkka Marttila, äj *

PATARUMMUT 
Alejandro Martín Agustín, äj *

LYÖMÄSOITTIMET 
Petri Hänninen, äj *
Nathan Archer
Tomi Luimula

HARPPU
Liisa Viitanen *

OULU SINFONIAN MUUSIKOT
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ORKESTERIN KANNATUSYHDISTYS PULSSI RY

Orkesterin Pulssi ry (perustettu vuonna 1994) tukee Oulu Sinfonian muusikoita vapaa-ajan toimin- 
 nassa ja monissa orkesterin työhön liittyvissä asioissa, järjestää jäsenille musiikki- ja kulttuuri- 
 matkoja sekä tukee kamarikonsertteja. Yhdistyksen varat kertyvät jäsenmaksuista ja tuotemyynnistä.

Liity Pulssin jäseneksi! Lisätietoa ja  liittymislinkki www.orkesterinpulssi.fi.  
Pulssin löydät myös Facebookista, facebook.com/orkesterinpulssi.

Oulu Sinfonia on maamme pohjoisin  
sinfoniaorkesteri. Konsertoimme vii-
koittain Oulun musiikkikeskuksen 
Madetojan salissa. Orkesteri aloitti 
toimintansa vuonna 1937, sai oikeu-
den käyttää kaupunginorkesterin 
nimeä vuonna 1954 ja kunnallistettiin 
vuonna 1961. Nykyinen nimi otettiin 
käyttöön vuonna 2005.

Kausikonsertit ovat orkesterin vahva 
perusta. Ohjelmiston täydentävät eri-
laiset konserttisisällöt kuten ooppe-
rat ja näyttämöproduktiot, elokuva- 
konsertit, etno- ja jazzmusiikki ja 
muut rytmimusiikin konsertit.  
Lapsille ja nuorille on säännöllistä 
tarjontaa. Viime vuosina syyskausi 
on alkanut jalkautumiskonserteilla 
palvelutaloihin ja kouluihin koko 
Oulun alueella.

Orkesterin levytyksiin lukeutuvat mm.  
Leevi Madetojan koko orkesterituo-
tanto ja Okon Fuoko -balettipanto-
miimin levytys Arvo Volmerin johta-
mana. Nimikkosäveltäjänä vuosina 
1997–2009 olleen Olli Kortekankaan 
ooppera Messenius ja Lucia sain 
ensi-iltansa syksyllä 2005, ja samalla 
ooppera levytettiin Volmerin johdolla.  
Vuonna 2009 ilmestyi Mozartin 
aarioita ja alkusoittoja sisältävä levy, 
jonka kapellimestarina on Dmitri 
Slobodenioukin ja solistina Helena 

Juntunen. Keväällä 2013 ilmestyi  
Kimmo Hakolan ja Toshio Hosokawan  
kitarakonsertot sisältävä levy, solistina  
Timo Korhonen ja kapellimestarina 
Santtu-Matias Rouvali. Lokakuussa 
2016 Ondine julkaisi Klamin ja Eng-
lundin viulukonserttojen levytyksen, 
jonka Oulu Sinfonia teki viulutaiteilija 
Benjamin Schmidin kanssa Johannes 
Gustavssonin johdolla. Syyskuussa 
2021 ilmestyi Kaiken maailman kehto- 
lauluja -levy, joka sisältää Ismo 
Alangon tuotantoa, levytyksen johti 
Jaakko Kuusisto. Marraskuussa 2021 
ilmestyi Sininen Pallo -lastenlevy, 
jossa mukana ovat Tuomo Rannan-
kari sekä Teuvo Pakkalan musiikki-
luokat ja kapellimestarina Jaakko 
Jauhiainen.

Orkesterin kapellimestareita ja ke-
hittäjiä ovat viime vuosikymmeninä 
olleet Urpo Pesonen, Paavo Rautio, 
Onni Kelo, Rauno Rännäli, Ari Angervo, 
Peeter Lilje, Arvo Volmer, Dmitri  
Slobodeniouk ja Anna-Maria Helsing.  
Päävierailijoina ovat toimineet John  
Storgårds, Susanna Mälkki ja Jaakko  
Kuusisto. Syksyllä 2013 ylikapelli-
mes  tari kautensa aloittaneen Johan-
nes Gustavs sonin kausi päättyi 
kevääseen 2021. Tammikuussa 2022 
orkesterin ylikapellimestarina aloitti 
Rumon Gamba. 
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Ke 12.10. klo 19.00 
To 13.10. klo 19.00 

 Madetojan sali
Anthony Gabriele kapellimestari 

Oulu Sinfonia

Liput 42/32/22 €
oulusinfonia.fi



MADETOJAN SALIN LIPPUKAUPPA
Oulun Musiikkikeskus

Leevi Madetojan katu 1–3, Oulu
Puh. 050 594 9704

Avoinna Oulu Sinfonian konserttipäivisin  
klo 11–19.30.

Lippujen myynti:

Oulun Musiikkikeskus
Leevi Madetojan katu 1–3, 

PL 4, 90015 OULUN KAUPUNKI

oulusinfonia.fi

TICKETMASTER
Puhelinpalvelu: 0600 10 800  
(1,98 €/min. + pvm). 
Avoinna arkisin klo 8–17.
Verkkokauppa: www.ticketmaster.fi 
(ei kausikortit eikä minisarjat):  
Ticketmasterilla on ympäri Suomen 
yli 80 lippukauppaa, joista voit ostaa 
lippuja sekä noutaa varauksesi.


