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Unohtumaton 
Gershwin

KAUSIKONSERTTI 

Torstai 17.11.2022 klo 19.00
Madetojan sali

Rumon Gamba kapellimestari 
Joseph Moog piano

Käsiohjelma 3 €



Varaslähtö klo 18.30 Ravintola Preludissa.  
Haastattelija Kimmo Pihlajamaa. 
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Ohjelma

Rumon Gamba kapellimestari
Joseph Moog piano

George Gershwin (1898–1937): 

An American in Paris (1928)

Rhapsody in Blue (1924) 

Variations on I Got Rhythm (1933–1934)

Sinfoninen kuva oopperasta Porgy ja Bess (1942)
sov. Robert Russell Bennet

Kohtaus Catfish Row’lla oopperan alussa 
Requiem kolmannen näytöksen alusta “Clara, Clara” 

Ensinnäisen näytöksen johdanto
Summertime

I Got Plenty O’ Nuttin’
Myrsky

Bess, You Is My Woman Now 
Piknik-retki (Oh, I Can’t Sit Down) 

There’s a Boat Dat’s Leavin’ Soon for New York 
It Ain’t Necessarily So 

Finaali (Oh, Lawd, I’m On My Way)

Kesto noin 2 h (sis. väliajan)
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George Gershwin on ensimmäi
nen Yhdysvalloissa syntynyt 
konserttimusiikin säveltäjä. 

Hänen sukunsa oli kotoisin Odessasta, 
toisin sanoen Ukrainasta, mutta 
molemmat vanhemmat elivät Pieta
rissa, kunnes muuttivat juutalaisvai
noja pakoon New Yorkiin 1800-luvun 
lopulla. Mennessään naimisiin van
hemmat muuttivat nimensä, ja niin 
Moishe Gershowitzista ja Roza 
Bruskinasta tuli Morris ja Rose 
Gerswhin ja he asettuivat asumaan 
Brooklyniin, jonka juutalaiskortteleissa 
taiteet kukkivat. George Gerswhin 
viihtyi teatterissa ja innostui musii
kista kuultuaan ystävänsä soittavan 
viulua. Kauan odotettu piano hankit tiin 
kotiin, kun tuleva säveltäjä oli 10vuo
tias. Perheen kaikista viidestä lap
sesta tuli taiteilijoita, mutta lahjak
kaimpana pidetty ainoa tytär lopetti 
pianistin uransa perustettuaan per
heen.   

15-vuotiaana Gershwin alkoi elättää 
itseään musiikilla, aluksi nuottikau
pan näytöspianistina, jonka tehtävä 
oli nuottien (ja pianojen) myymisen  
edistämiseksi soittaa suosittuja kap
paleita asiakkaille. Pari vuotta myö
hemmin hän sävelsi jo omia lauluja, 
joista maksettiin huima 50 sentin  
kertapalkkio kappaleelta. Kun 

auto maattinen piano tuli muotiin, 
Gerswhin soitti pianorullia, jolloin 
hänen versionsa suosikkikappaleista 
soivat ympäri New Yorkin ravintoloita 
ja kapakoita. Myös tässä työssä hän 
sai ujutettua sekaan omia kappalei
taan.

Seuraava askel vei Gershwinin  
Broadwaylle, jonka teattereihin hän  
sävelsi useita musikaaleja 1920luvulta 
lähtien. Parhaat menestykset syntyi
vät säveltäjän veljen Ira Gershwinin 
kanssa, Ira kirjoitti tekstit ja George 
sävelsi. Musikaaleista irrotetut laulut 
nousivat suureen suosioon, esimerk
keinä jazzstandardit Fascinating 
Rythm ja Oh, Lady Be Good ja hieman 
myöhemmin I Got Rhythm ja  
Embraceable You. 

Samoilta vuosilta on myös Gerswhinin  
suosituin ja tunnetuin sävellys, 
Rhapsody in Blue, alunperin pianolle 
ja jazzorkesterille. Sen tilasi big band 
johtaja Paul Whiteman konserttiin, 
jonka otsikko oli ”Modernin musiikin 
kokeiluja”. Gershwin sai idean konser - 
ton rakenteeseen ja teemoihin mat
kustaessaan junalla New Yorkista 
Bostoniin. Hän sanoi kuulevansa 
melun ja metelin aina musiikkina, 
ja ajatus rapsodisesti etenevästä 
musiikista suurkaupungin, tehtaiden 
ja junien melskeessä innosti häntä 

Aito amerikkalainen

© Maisteriviestintää / Minna Lindgren & Hannele Eklund
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niin, että teos syntyi parissa viikossa. 
Orkesteriosuuden kirjoitti Gerswhinin  
ohjeiden perusteella Whitemanin 
orkesterin pianisti Ferde Grofé. 

Ensiesitys 12.2.1924 oli historiallinen,  
ja sitä voi verrata Igor Stravinskyn 
Kevätuhrin ensiiltaan Pariisissa yksi
toista vuotta aiemmin. Kaikki tärkeät  
henkilöt olivat paikalla, myös  
Stravinsky, ja konsertin viimeisenä 
numerona kuultu Rhapsody in Blue 
sai yleisön sekaisin. Kriitikot kirjoitti
vat kiivaasti puolesta ja vastaan, sillä 
Gerswinin konsertto oli ensimmäinen 
sävellys, joka nosti jazzin taidemusii
kin rinnalle. Siitä on katsottu alka
neen amerikkalaisen taidemusiikin 
perinne, joten voidaan myös puhua 
Yhdysvaltojen myöhäsyntyisestä  
kansallisromantiikasta.

Tuolloin kuultu esitys ei ollut se ver
sio, jonka tunnemme nykyään. Ensin
näkin Gerswhin improvisoi suuren 
osan sooloosuudestaan ja orkeste
rissa oli vain puhaltimia, lyömäsoitti
mia ja piano. Teoksen aloittava klari
netin glissando syntyi harjoituksissa, 
kun orkesterin klarinetisti pelleili liu
kuvalla lähdöllä, johon säveltäjä oitis 
ihastui. Grofé teki myöhemmin useita 

versioita yhä suuremmalle orkeste
rille konsertosta, kun sen suosio  
kasvoi. Sinfoniaorkesteriversio on 
vuodelta 1942.

Teoksen otsikkoa ei voi suomentaa.  
Se on Ira Gershwinin keksintö ja 
viittaa sekä bluesiin, jossa ”sininen 
sävel” (alennettu asteikon 3., 5. tai 7. 
sävel) tuo musiikkiin sen haikeuden, 
että kuvataiteisiin, joissa oli tapana 
nimetä teoksia jonkin värin mukaan 
(esim. Whistlerin taulu Nocturne in 
Black and Gold). 

Jazzkonserton menestyksen myötä 
Gershwin matkusti Pariisiin saadak
seen vankempaa opetusta klassisen  
musiikin säveltäjänä. Hän kolkutteli 
niin Nadia Boulangerin kuin Maurice  
Ravelin ovia, mutta kumpikin kiel
täytyi opettamasta Gershwiniä. 
He pitivät tätä niin omaperäisenä 
säveltäjänä, että perinteinen länsi
maisen taidemusiikin opetus pilaisi 
persoo nallisen ilmaisun. Ravelin kirje 
Gershwinille on kuuluisa, siinä hän 
kirjoitti: ”Miksi ryhtyisit toisen luokan 
Raveliksi, kun jo olet ensiluokkainen 
Gershwin?”

Reissu ei kuitenkaan ollut hyödytön. 
Gershwin sävelsi Pariisissa yhden 

Kriitikot kirjoittivat kiivaasti 
puolesta ja vastaan, sillä Gerswinin 
konsertto oli ensimmäinen sävellys, 
joka nosti jazzin taidemusiikin 
rinnalle. 
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tunnetuimmista teoksistaan, An 
American in Paris (Amerikkalainen 
Pariisissa). Siinä hän käytti perinteistä 
sinfoniaorkesteria, johon lisäsi sakso
fonit, celestan ja auton merkkitorvia. 
Jälleen suurkaupungin meteli muun
tui säveltäjän päässä kiehtovaksi 
musiikiksi. Ensiesitykseen Carnegie 
Hallissa hän toi New Yorkin filharmo
nikoille neljä pariisilaisilta takseilta 
ostamaansa torvea. Gershwin kertoi 
sävellyksensä kuvaavan amerikka
laista, joka kävelee päämäärättömästi 
Pariisissa. Teos alkaa kävelyä kuvaa
valla teemalla, jonka ohittavat monet 
erilaiset rytmit ja aiheet. Harmo
niassa voi kuulla Gershwinin suuresti 
ihaileman Ravelin vaikutteita, mutta 
teoksen keskiosa muuttuu amerikka
laiseksi, kun turistia vaivaa kotiikävä. 
Lopussa palataan kävelyteemaan ja 
ollaan iloisessa tunnelmassa. ”Ei se 
mikään Beethovenin sinfonia ole”, 
kirjoitti Gerswhin. ”Se on humoris
tinen kappale, jossa ei ole mitään 
vakavaa. Jos se miellyttää konsert
tiyleisöä iloisena kappaleena, sarjana 
erilaisia tunnelmia, olen onnistunut.”

Muunnelmat laulusta I Got Rhythm 
musikaalista Girl Crazy vuodelta 
1930 on lyhyessä ajassa syntynyt 
teos pianolle ja orkesterille. 
Gerswhin kirjoitti sen joululomalla 
tarkoituksenaan saada vaihtelua 
omaan konserttiohjelmistoonsa, 
jossa Rhapsody in Blue tuntui olevan 
ainoa vaihtoehto. Pianon ja orkesterin 
esiteltyä tutun teeman siitä kuullaan 
muunnelmia eri tyyliin, muun muassa 
valssi, atonaalinen, itämainen ja 
jazzvariaatio. Teoksen ensiesitys 

oli Bostonissa tammikuussa 1934 
säveltäjän soittaessa solistina.

Kesällä yhä menestyneempi Broadway-
säveltäjä lomaili EteläCarolinassa 
ja sai kutsun kirjailija Edwin DuBose 
Haywardin luo. Kirjailija esitteli 
Gerswhinille näytelmäänsä Porgy, 
jonka oli kirjoittanut saman nimisen 
romaaninsa pohjalta. Näin käynnistyi 
historiallisen amerikkalaisen ooppe  
ran säveltäminen. Libreton muokka-
sivat Hayward ja Ira Gerswhin sillä 
työnjaolla, että Gerswhin vastasi 
riimeistä ja runoista ja Hayward 
dramaturgiasta ja kohtauksista. Porgy 
ja Bess esitettiin ensimmäisen kerran 
Bostonissa 1935 ja samana vuonna 
New Yorkissa Broadwaylla. Laulajien 
oli oltava mustia oopperalaulajia, 
mikä pitkään jarrutti teoksen 
esityksiä. Vasta vuoden 1976 esitys  
Houstonin oopperassa juurrutti 
Porgyn ja Bessin lopullisesti ooppera
talojen ohjelmistoon. Se on tosiaan 
ooppera, ei musikaali, kuten sitkeästi  
yritettiin väittää. Kriitikoiden oli 
vaikea suhtautua teokseen, joka 
uudisti jazzin ja mustien orjien 
musiikin keinoin oopperan ilmaisua, ja 
siksi väittely siitä, oliko teos ooppera 
vai musikaali vai jotain muuta, kesti  
omituisen pitkään.

Ooppera kertoo mustien kortteleista 
Etelä-Carolinassa Catfish Row’lla. 
Miehet ovat kalastajia, naiset hoita
vat kotia. Johdannon jälkeen kuul
laan oopperan kuuluisin numero 
Summertime, kehtolaulu, jonka nuori 
äiti Clara laulaa lapselleen. Miehet 
pelaavat korttia ja juovat viinaa, ja 
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riitahan siitä tulee. Huumeisiin sor
tuneen Bessin mies Crown haas
taa riitaa Robbinsin kanssa ja tappaa 
tämän. Crown pakenee paikalta ja 
Bess etsii turvaa, mutta vain rampa 
kerjäläinen Porgy päästää hänet 
kotiinsa. 

Kun korttelissa surraan Robbinsia  
ja valmistaudutaan hautajaisiin 
(Requiem), poliisit pölähtävät paikalle 
– he ovat oopperan ainoat puheroo
lit ja ainoat valkoiset, joiden brutaali 
käytös näin korostuu. He pidättävät 
syyttömän miehen Robbinsin mur
hasta.

Toisessa näytöksessä kalastajat ovat  
lähdössä merelle ja Porgy laulaa  
onnestaan, kun saa elää Bessin 
kanssa (I Got Plenty o’ Nuttin). Naiset  
lähtevät piknikretkelle ja Porgy 
hyvästelee Bessin onnellisessa due
tossa (Bess, You Is My Woman Now), 
johon kuoro tulee mukaan (Oh, I Can’t 
Sit Down). Mutta Bess jää veneestä, 
koska Crown ilmestyy paikalle ja 
pakottaa hänet mukaansa. Huumedii
leri Sporting Life pilkkaa naisten hen
gellisiä lauluja omalla soolollaan (It 
Ain’t Necessarily So).

Viikkoa myöhemmin ollaan jälleen 
lähdössä kalaan, mutta tällä kertaa 
uhkaavasti nousevassa myrskyssä. 
Bess on palannut Porgyn luo sairas
tuttuaan kovaan kuumeeseen. Porgy 
tietää, että Bess on ollut Crownin 
luona, mutta sanoo, ettei se häiritse 
häntä. Bess saa lähteä, jos haluaa. 
Mutta Bess ei halua, hän vain pelkää 
Crownia. Porgy lupaa suojella Bessiä 

ja Bess tunnustaa rakastavansa ram
paa miestä (I Loves You, Porgy).

Myrsky nousee ja asukkaat keräänty
vät yhteen laulamaan. Crown ilmes
tyy paikalle räyhäämään, ja Clara 
huomaa miehensä veneen ilman 
Jakea. Hän lähtee rantaan ja antaa 
vauvansa Bessille, joka laulaa tälle 
kehtolaulua (Summertime). Illalla 
Crown hiipii hakemaan Bessiä, mutta 
kohtaa Porgyn, joka tappaa Crownin.

Poliisit pidättävät Porgyn. Sporting 
Life käyttää tilannetta hyväkseen ja 
houkuttelee Bessin mukanaan huu
meiden pariin New Yorkiin (Theré s a 
Boat Dat’s Leavin’ Soon for New York). 
Myöhemmin Porgy palaa päästyään 
vapaaksi ilman todisteita. Hän on 
rikastunut kortinpeluulla vankilassa 
ja tuo kaikille tuliaisia ja Bessille kau
niin mekon. Tunnelma on ahdistunut, 
ja lopulta joku kertoo Porgylle, että 
Bess on lähtenyt New Yorkiin. Oop
pera loppuu riipaisevasti, kun Porgy 
päättää lähteä hakemaan naistaan 
vuohen vetämällä vaunulla New Yor
kista tietämättä edes, kuinka pitkä 
matka kaupunkiin on (Oh Lawd, I’m 
On My Way). 
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Rumon Gamba kapellimestari

Oulu Sinfonian ylikapellimestari Rumon Gamba on toiminut ruotsalaisen 
Norlannin oopperan, Tanskan Aalborgin sinfoniaorkesterin ja Islannin 
sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina. Oulu Sinfonian kapellimestarina 
hän on vieraillut jo useamman kerran ennen tämän vuoden alussa 
käynnistynyttä ylikapellimestarikauttaan. Musiikkiopintonsa Gamba 
aloitti Durhamin yliopistossa Koillis-Englannissa ja jatkoi kapelli mestari-
opintoihin Lontoon kuninkaalliseen musiikki akatemiaan. Kapelli mestari-
uransa hän aloitti vuonna 1998 BBC:n filharmonisessa orkesterissa aluksi 
assistenttina ja sittemmin kapellimestarikumppanina aina vuoteen 2002. 

Ooppera ja nykymusiikkikapellimestarina arvostettu Rumon Gamba 
on johtanut merkittäviä ensi-iltoja ja kantaesityksiä kuten Nico Muhlyn 
Two Boys -oopperan (2011) Englannin Kansallisoopperassa ja Brett 
Deanin alttoviulukonserton BBC: n sinfoniaorkesterin kanssa (2005). 
Hänen johdollaan soitettiin myös Jean Sibeliuksen viidennen sinfonian 
alkuperäisversion Australian ensiesitys. Gamba vierailee säännöllisesti 
BBC:n orkestereiden kapellimestarina, ja on siten myös Proms-festivaalin 
vakiovierailija.  
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Joseph Moog piano

Ammattimuusikkoperheeseen syntynyt pianotaiteilija Joseph Moog 
tunnetaan laajasta ja kekseliäästä ohjelmistostaan. Monipuolisella 
ääniestetiikallaan ja virtuoosisuudellaan hän on ihastuttanut kriitikoita 
ja yleisöä jo vuosien ajan. Hänen levytyksensä ovat keränneet lukuisia 
arvostettuja kansainvälisiä palkintoja. Hänen tuoreimmat Schumannin, 
Brahmsin ja Regerin musiikkia sisältävät äänitteensä on julkaistu viime 
vuonna.

Joseph Moog on kysytty solisti, jonka kalenteria ovat viime aikoina 
täyttäneet vierailut Lontoon Wigmore Hallissa, Luxembourgin 
Filharmoniassa, Pariisin Opéra Garnierissa ja Taiwanin National Centre 
for the Artsissa. Pariisin oopperan kanssa hän on tehnyt yhteistyötä 
pitkään. Joseph Moog on lähellä nykyistä kotikaupunkiaan Luxembourgia 
toimivan Konz Musik Festivalin perustaja ja taiteellinen johtaja. Hän toimii 
myös aktiivisesti saksalaisen kotiseutunsa Neustadt and der Weinstraßen 
kulttuuriperinnön vaalimiseksi ja säilyttämiseksi. 
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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
Dhyani Gylling, väj
Laura Kangas
Sari Karppinen
Marjukka Lahes
Aino Liikanen *
Sari Suihkonen
Toni Tuovinen
Anita Virkkala

ALTTOVIULU 
Johanna Tuikka, äj
Susanna Nietula, väj
Ella Männikkö *
Helinä Nissi
AnnaMaija 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 

SAKSOFONI
Kai Ruskeepää *
Hanna Kamsula *
Jimi Ahlroos *

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

KÄYRÄTORVI 
Lauri Vasala, äj
Ida RantaNilkku, väj *
Pasi Salminen
Jukka Yletyinen

TRUMPETTI 
JukkaPekka 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 *
Olli Estola *
IHan Fu *

HARPPU
Liisa Viitanen *

PIANO/CELESTA 
Outi Nissi *

BANJO
Jonne Grans *

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 viikoit
tain Oulun Musiikkikeskuksen Madet ojan  
salissa. Orkesteri aloitti toimintansa 
vuonna 1937, sai oikeuden käyttää kau
punginorkesterin nimeä vuonna 1954 ja 
kunnallistettiin vuonna 1961. Nykyinen  
nimi otettiin käyttöön vuonna 2005.

Kausikonsertit ovat orkesterin vahva 
perusta. Ohjelmiston täydentävät erilai
set konserttisisällöt kuten ooppe rat ja 
näyttämöproduktiot, elokuvakonsertit, 
etno ja jazzmusiikki ja muut rytmimu
siikin konsertit. Lapsille ja nuorille on 
säännöllistä tarjontaa. Viime vuosina  
syyskausi on alkanut jalkautumiskon
serteilla palvelutaloihin ja kouluihin 
koko Oulun alueella.

Orkesterin levytyksiin lukeutuvat mm. 
Leevi Madetojan koko orkesterituotanto 
ja Okon Fuoko balettipantomiimin levy
tys Arvo Volmerin johtamana. Nimikko
säveltäjänä vuosina 1997–2009 olleen 
Olli Kortekankaan ooppera Messenius  
ja Lucia sai ensiiltansa syksyllä 2005, 
ja samalla ooppera levytettiin Volmerin 
johdolla. Vuonna 2009 ilmestyi Mozartin  
aarioita ja alkusoittoja sisältävä levy, 
jonka kapellimestarina on Dmitri  
Slobodeniouk ja solistina Helena Jun-
tunen. Keväällä 2013 ilmestyi Kimmo 
Hakolan ja Toshio Hosokawan kitara

konsertot sisältävä levy, solistina Timo 
Korhonen ja kapellimestarina Santtu- 
Matias Rouvali. Lokakuussa 2016 Ondine 
julkaisi Klamin ja Englundin viulukon
sert   tojen levytyksen, jonka Oulu Sinfo nia  
teki viulutaiteilija Benjamin Schmidin 
kanssa Johannes Gustavs sonin johdolla. 
Syyskuussa 2021 ilmestyi Kaiken maa-
ilman kehtolauluja levy, joka sisältää 
Ismo Alangon tuotantoa, levy tyksen johti 
Jaakko Kuusisto. Marras kuussa 2021 
ilmestyi Sininen Pallo lastenlevy, jossa 
mukana ovat Tuomo Rannan kari sekä 
Teuvo Pakkalan mu siik ki  luokat ja kapelli
mestarina Jaakko Jauhiainen. Tuorein 
levy sisältää ruotsa laisen sinfonikon 
Ludvig Normanin musiikkia. Levy ilmes
tyi syksyllä 2022 ja sen johti Johannes 
Gustavsson.

Orkesterin kapellimestareita ja kehit
täjiä 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 ylikapellimestarikautensa aloit
taneen Johannes Gustavssonin kausi 
päättyi kevääseen 2021. Tammikuussa 
2022 orkesterin ylikapellimestarina 
aloitti Rumon Gamba. 



Lumiukko

Lippu 14 €

Lisäsimme myyntiin  
päivänäytöksen!
 
Keskiviikko 30.11. klo 12.30 
Madetojan sali 

 
Kimmo Tullila kapellimestari 
Madetojan musiikkilukion tyttökuoro 
Elina Kärki kuoron valmennus

Kullervo

Liput 35/29/19 €

Tiistai 6.12. klo 15.00  
Kampushalli (Kokkola)

Keskiviikko 7.12. klo 19.00 
Madetojan sali

Torstai 8.12. klo 19.00 
Madetojan sali 

 
Sakari Oramo kapellimestari 
Ville Rusanen baritoni 
Polyteknikkojen Kuoro 
Saara Aittakumpu kuoron valmennus 
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri 
Oulu Sinfonia

Jean Sibelius

Jean Sibelius: Kullervo op. 7
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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.


