
Sibelius-Akatemian konserttisyksyssä maailmantähtiä ja klassikkosäveltäjiä
Sibelius-Akatemia tuo syyskaudella 2012 Musiikkitalon ja muiden toimipisteidensä konserttisaleihin lukuisia jazzin, klassisen ja kansanmusiikin
huippunimiä. Suomen suurimpiin konserttijärjestäjiin kuuluva musiikkiyliopisto tarjoaa syksyn 2012 aikana yli 90 tapahtumaa huipputason
konserttielämyksistä Studia Generalia -luentoihin ja kansainvälisiin musiikkikilpailuihin.  

Sibelius-Akatemia tuo syyskaudella 2012 Musiikkitalon ja muiden toimipisteidensä konserttisaleihin lukuisia jazzin, klassisen ja kansanmusiikin
huippunimiä. Suomen suurimpiin konserttijärjestäjiin kuuluva musiikkiyliopisto tarjoaa syksyn 2012 aikana yli 90 tapahtumaa huipputason
konserttielämyksistä Studia Generalia -luentoihin ja kansainvälisiin musiikkikilpailuihin.  Syyskuussa kisataan kolmannen kansainvälisen Maj Lind -
pianokilpailun (14.–27.9.) sekä neljännen kansainvälisen Harald Andersén -kamarikuorokilpailun (21.–22.9.) merkeissä.

Jazzin aineryhmän vuotuinen DIG.-festivaali 5.–7.11. saa tähtivieraakseen saksofonisti Wayne Shorterin Yhdysvalloista.  Pianomusiikin syksyn
kruunaavat Arto Satukangas (3.10.) ja Paavali Jumppanen (2.12.). Ensikonsertoijina lavoille astuvat nokkahuilisti Petri Arvo (3.10.) sekä sellisti
Samuli Peltonen (1.12.). Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri konsertoi kapellimestari Hannu Linnun johdolla 20. lokakuuta. 

Kansanmusiikin syksyä lämmittää muun muassa Pauli Hanhiniemen Hehkumo (17.11.) ja Sibelius-Akatemian kansanmuusikkojen, Tanssiteatteri
Tsuumin ja Puhdin Naisia ja laukkuja -yhteistuotanto (14.12.). Perinteinen Kansanmusiikin isompi ilta järjestetään Musiikkitalon konserttisalissa 24.
marraskuuta. 

Syyskausi tarjoaa klassikkoja

Tänä syksynä Sibelius-Akatemian opiskelija- ja opettajakunta tulkitsee yhä enemmän klassisten suurnimien sävellystuotantoa.

Urkuri Jan Lehtola soittaa Lisztin soolourkuteokset Johanneksenkirkon neljän konsertin sarjassa 20.–23. syyskuuta. Lokakuussa kuullaan viiden
konsertin Debussy-festivaali, juhlitaan Kaija Saariahon syntymäpäiviä sekä konsertein että seminaarein ja kuullaan J.S. Bachin konsertot kolmelle ja
neljälle cembalolle. Tuija Hakkila (fortepiano) ja Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch (viulu) aloittavat Eläköön Mozart! -sarjan kahdella syyskauden konsertillaan
10.10. ja 18.12. Beethovenin sonaatteja kuullaan syksyn aikana kahdessa konsertissa viulisti Réka Szilvayn ja pianisti Heini Kärkkäisen tulkitsemina
14.10. ja 27.11.  

Yksi kauden kohokohdista on Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen tuottama Gian Carlo Menottin Konsuli-ooppera 16.–24. marraskuuta.
Musiikkiteatteria nähdään 1.–2. joulukuuta Tapio Tuomelan Antti Puuhaara -musiikkisadun muodossa. 25-vuotisjuhliaan viettävä kanteleluokka ilahduttaa
suurkonsertillaan 23.–24. marraskuuta.

Luentokonsertit, avoimen yliopiston Tunne orkesterisi -luennot ja Studia generalia -luennot tarjoavat kuulokuvaa syventäviä näkökulmia ja
keskustelutilaisuuksia. Musiikin korkeakouluopiskelijat järjestävät lisäksi viikoittain maksuttomia matineoita Musiikkitalon eri saleissa.

Tapahtumatiedot ovat luettavissa kokonaisuudessaan Sibelius-Akatemian verkkosivuilla www.siba.fi/whats-on.
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Liput Sibelius-Akatemian konsertteihin

Lippupiste: www.lippu.fi tai puh 0600 900 900, Helsingin Musiikkitalo: aulapalvelupisteestä (avoinna ma-pe 9–18, la 9–17, su suljettu).
Konserttipaikalta tuntia ennen konserttia (ellei toisin mainita). Lipun hintaan lisätään myyntipistekohtaiset palvelu- ja toimitusmaksut.

Sibelius-Akatemian konserttisalit

Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 a, Helsinki): Black Box / Camerata / Organo / Sonore / Auditorio / Musiikkitalon ravintola
Sibelius-Akatemia (Pohjoinen Rautatiekatu 9): Konserttisali / Kamarimusiikkisali / Pikkusali
Sibelius-Akatemia Töölö (Töölönkatu 28): Wegelius-Sali / Ackté-Sali


