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Suurenmoiset sinfoniat 
soivat yhdessä uusien 
klassikoiden kanssa vuoden 
Itämerifestivaaleilla 
Tukholmassa – Salosen 
Karawane saa Ruotsin 
ensiesityksensä 
 
 
Kolmansiatoista Itämerifestivaaleja hall itsee upea sinfoniamusiikki.  Göteborgin 
sinfoniaorkesteri  Kent Naganon johdolla huomioi 150-juhlavuottaan viettävän Nielsenin ja 
Sibeliuksen, mutta mukana on myös uudempaa musiikkia, kuten Esa-Pekka Salosen 
Karawane. Tšaikovskia, yhtä vuoden monista juhlahenkilöistä, kunnioitetaan 
Pähkinänsärki jäl lä,  jonka esittää Mari inski-teatterin orkesteri  Valeri  Gergijevin johdolla. 
Festivaaleil la huomioidaan myös säveltäjä Arvo Pärtin 80-vuotispäivä. Schönbergin 
Gurrelieder kahden sinfoniaorkesterin ja neljän kuoron esittämänä Esa-Pekka Salosen 
johdolla päättää festivaalivi ikon upeasti .   
 
”Olemme todella iloisia voidessamme esitellä näin vahvan ja jännittävän ohjelman, joka sisältää monia 
upeita konsertteja, joissa on mukana sekä tunnettuja kansainvälisiä artisteja että nuoria lahjakkaita 
tulevaisuuden nimiä. Omalta osaltani tulee olemaan fantastista esittää Karawane Tukholmassa yhdessä 
Ruotsin radion sinfoniaorkesterin ja Radiokuoron ystävieni kanssa. Toinen kohokohta on Nordic Symphony 
Orchestra, Tallinnassa sijaitseva nuori sinfoniaorkesteri, johon kuuluu muusikkoja koko Itämeren alueelta. 
He soittavat Tüürin, Vasksin ja Šostakovitšin kappaleita”, sanoo Esa-Pekka Salonen, Itämerifestivaalien 
taiteellinen johtaja.  
 
Itämerifestivaalit aloittaa 24. elokuuta Göteborgin sinfoniaorkesteri ensimmäisen vieraskapellimestari Kent 
Naganon johdolla. Ohjelmassa kunnioitetaan 150-juhlavuottaan viettävää Nielseniä ja Sibeliusta, 
solistinaan Martin Fröst Nielsenin Klarinettikonsertossa.  
 
175-vuotisjuhliaan viettävää Tšaikovskia juhlistetaan suurieleisesti festivaalien aikana kahdella Mariinski-
teatterin orkesterin konsertti-illalla Valeri Gergijevin johtamana. 25. elokuuta pidetään konsertti, jossa 
esiintyy viisi nuorta muusikkoa, jotka voittivat vuoden Tšaikovski-kilpailun Moskovassa. 26. elokuuta 
esitetään Pähkinänsärkijä – yksi Tšaikovskin rakastetuimmista teoksista. 
 
Uusi musiikki on aina ollut tärkeä osa Itämerifestivaaleja. 27. elokuuta Esa-Pekka Salonen johtaa oman 
Karawane-teoksensa Ruotsin radion sinfoniaorkesterin ja Radiokuoron esittämänä. Kantaesitys oli 
Zürichissä syyskuussa 2014 ja teos sai pohjoismaisen ensi-esityksensä Helsingissä Suomen 
itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2014. 
 



28. elokuuta festivaaleilla vierailee Nordic Symphony Orchestra, joka koostuu Itämeren alueen johtavista 
muusikoista. Yhdessä kapellimestari Anu Talin kanssa he tarjoavat Tüürin, Vasksin ja Tšaikovskin musiikkia. 
Tallinnasta kotoisin olevan Nordic Symphony Orchestran perustivat siskokset Anu ja Kadri Tali vuonna 
1997. Sen jälkeen orkesterista on kehittynyt innovatiivinen, kansainvälisiä lavoja kiertävä kokoonpano. 
 
Kiovan kamarikuoro oli suuri menestys viimeksi ollessaan Tukholmassa ja nyt he ovat palanneet mm. 
Sylvestrovin ja Polevan ukrainalaista ja venäläistä ortodoksimusiikkia sisältävällä konsertillaan, joka 
pidetään Sofian kirkossa 29. elokuuta. 
 
Vielä yhtä henkilöä juhlitaan festivaalien aikana, elävää legendaa ja tulevaisuuden klassikkoa Arvo Pärtia, 
joka täyttää 80 vuotta. Wroclawin filharmoninen orkesteri esittää Pärtin sinfonioita ja Swansongin Tõnu 
Kaljusteen johdolla 29. elokuuta.  
 
Vuoden festivaalit päättyvät loistavaan Schönbergin Gurrelieder-teokseen, jonka esitttää Ruotsin radion 
sinfoniaorkesterin ja Kuninkaallisten filharmonikkojen muusikoista muodostettu sinfoniaorkesteri sekä neljä 
kuoroa Tukholman konserttitalolla 30. elokuuta. Tämä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 1999, kun teos 
esitetään Ruotsissa – lisäksi tämä on ensimmäinen kerta, kun Ruotsin radion sinfoniaorkesteri ja 
Kuninkaalliset filharmonikot soittavat yhdessä. Yhteensä 300 artistia on mukana lavalla Esa-Pekka Salosen 
johtamina. 
 
Musiikki,  ympäristö ja johtajuus  
”Itämeri, yhteinen ja vaikeasti uhanalainen sisämeremme, yhdistää meitä kansallisrajojen yli. 
Itämerifestivaalit pyrkii musiikin, ympäristön ja johtajuuden kautta luomaan paremman tulevaisuuden koko 
alueelle, ja seuraamme iloisina, kuinka festivaaleista tulee yhä enemmän se elävä kohtauspaikka 
kansallisrajat ylittävälle yhteistyölle ja vuoropuhelulle, jota tavoittelemme”, sanoo Michael Tydén, 
festivaalien johtaja ja yksi Itämerifestivaalien perustajajäsenistä.   
 
Useita seminaareja tullaan pitämään viikon aikana festivaalien kolmen peruspilarin, musiikin, ympäristön ja 
johtajuuden ympärillä. Itämerifestivaalien yhteistyökumppani Maailman luonnonsäätiö WWF suunnittelee 
ohjelmanumeroa, joka keskittyy kestävään siniseen talouteen yhteistyössä Tukholman Resilience Centerin 
ja Raoul Wallenberg Akatemian kanssa ja ”Hjälp oss hjälpa Östersjön” -keräys jatkuu. El Sisteman lapset ja 
nuori Itämerikvartetti palaa festivaaleille tänäkin vuonna.  
 
Ruotsin Ulkopoliittinen instituutti (UI) järjestää venäläistä kulttuuripolitiikkaa käsittelevän seminaarin 
festivaalien aikana. Seminaari käynnistyy tutkimusprojektilla ”Art and Protest in Putin’s Russia”.  
 
Itämerifestivaalit 2015 kestävät seitsemän päivää 24. - 30. elokuuta välisenä aikana. Liput tulevat myyntiin 
27. maaliskuuta. Ohjelma, lehdistökuvia ja lisätietoja osoitteessa: www.balticseafestival.com   
 
Lisätietoja:  
Yhteydenotot: Carin Balfe Arbman, Itämerifestivaalien lehdistöyhteyshenkilö, Berwaldhallen,  
GSM: +46-70-633 35 08, Sähköposti: carin.balfe_arbman@sr.se 
 
Itämerifestivaalit Tukholman Berwaldhallenissa on vuosittain pidettävä kansainvälinen musiikkifestivaali, 
jonka perustivat vuonna 2003 Michael Tydén, Berwaldhallenin silloinen konserttitalon johtaja, Esa-Pekka 
Salonen, kapellimestari ja säveltäjä sekä Valeri Gergijev, kapellimestari ja Pietarin Mariinski-teatterin 
johtaja. Itämerifestivaalit toimii kolmella pääalueella tavoitteenaan luoda parempi tulevaisuus Itämeren 
alueelle: musiikki, ympäristö ja johtajuus. 


