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Taideyliopiston Sibelius-Akatemia järjestää Suomen ensimmäisen mikrotonaaliselle musiikille omistetun MicroFest 2014 -
festivaalin 28.-30. maaliskuuta Helsingissä.

MicroFestissä perehdytään mikrotonaaliseen musiikkiin ja 12-sävelisestä tasavireisyydestä poikkeaviin viritysjärjestelmiin asiantuntijoiden
opastuksella. Kolmen konsertin, neljän luennon ja yhden työpajan aikana selviää, kuinka pieniin osiin oktaavin voi jakaa, miltä kuulostavat
erityisviritetyt Fokker-urut, miten soitetaan mikrotonaalista koskettimistoa ja kuka oli Ivan Wyschnegradsky. Festivaali järjestetään
yhteistyössä Tulkinnanvaraista-konserttisarjan kanssa.

Luentokonsertissa 28. maaliskuuta pianistit Anni Collan ja Sanna Iljin sekä säveltäjä, pianisti Matti Heininen soittavat
kahta neljäsosasävelaskelen päähän toisistaan viritettyä flyygeliä. He esittelevät yleisölle sanoin ja sävelin venäläisranskalaisen
Ivan Wyschnegradskyn (1893-1979), joka oli 1900-luvun tärkein neljäsosa-askelmusiikin säveltäjä. Konsertissa kuullaan myös Heinisen uuden
teoksen kantaesitys.

Lauantaina 29. maaliskuuta urkuri, säveltäjä Ere Lievonen sekä urkuri Susanne Kujala konsertoivat uruilla, jotka on viritetty jakamalla
oktaavi 31:een yhtä suureen osaan. Amsterdamin Muziekgebouw'ssa on ainutlaatuiset 31-sävelvireiset pilliurut, jotka on nimetty keksijänsä
Adriaan Fokkerin (1887-1972) mukaan. Konsertissa näiden Fokker-urkujen siirrettävä sormio yhdistetään virtuaaliurkuihin, joiden viritys on
31-säveljärjestelmän mukainen. Konsertissa esiintyy myös gambisti Mikko Perkola, joka yhdessä Lievosen kanssa esittää Juhani
Nuorvalan teoksen Fanfaari ja toccata.

Sunnuntain 30. maaliskuuta konsertissa kuullaan amerikkalaista ja suomalaista jousi- ja klarinettimusiikkia. Pääteemana on puhdasvireisyys,
jonka tärkeimmältä edustajalta Ben Johnstonilta kuullaan kaksi teosta. Konsertissa kuullaan myös 72-säveljärjestelmään ja vapaaseen
säveljatkumoon luotua musiikkia. Kantaesityksenä kuullaan Jukka Tiensuun teos Bleu-El. Konsertti on osa Tulkinnanvaraista-konserttisarjaa.

MicroFest 2014 tarttuu mikrotonaalisuuteen myös luennoin ja työpajoin. Festivaalin aikana Ere Lievonen luennoi Fokker-uruista sekä 31-
säveljärjestelmästä ja Susanne Kujala esittelee  mikrotonaalisen koskettimiston soittotekniikkaa. Työpajassa Lievonen ja Kujala kokeilevat ja
kommentoivat  Sibelius-Akatemian sävellysopiskelijoiden 31-säveljärjestelmän  kurssilla syntyneitä teoksia.

Tapahtuman ohjelma kokonaisuudessaan on osoitteessa www.siba.fi/microfest2014.

MicroFest 2014 Facebookissa: www.facebook.com/events/1409105332682614/

Lisätietoja:

Lehtori Juhani Nuorvala, juhani.nuorvala@siba.fi, p.  045-128 6525

Kuvat, vapaaliput ja haastattelupyynnöt: tuottaja Päivi Koivula, paivi.koivula@siba.fi, p. 050 526 2034

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön
kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia,
Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.siba.fi | www.uniarts.fi


