
Ooppera tarjoaa Sibeliusta lapsille

Suomen Kansallisoopperan uusi tuotanto Satumainen Sibelius yhdistää Jean Sibeliuksen
orkesteriteoksia ja Roald Dahlin tarinan Tynkätyisistä. Esityksen näkee lähes 4000
neljäsluokkalaista koululaista.

Erkki Lasonpalon johtaman musiikkiseikkailun on ohjannut Juulia Tapola ja lavastanut Anna Kontek. Kertojana on Timo Torikka. Satumainen Sibelius
nähdään yhteensä viisi kertaa. Myynnissä ovat esitykset 7.5. ja 9.5., ja koululaisille suunnatut esitykset ovat 11.–13.5.2015.

Roald Dahlin (1916–1990) tarina Tynkätyiset (Minpins) kertoo pienestä pojasta, puussa asuvista pikkuihmisistä, hirviöstä ja sen voittamisesta. Tarinaa
värittää ja säestää Jean Sibeliuksen musiikki. Mukana on mm. osia Myrsky-musiikista sekä kolmannesta ja viidennestä sinfoniasta. Esityksen aikana
kuullaan myös sävelruno Tapiola.

Musiikkiseikkailu yhdistää konserttia ja teatteria, sillä esityksessä on puvustus ja lavastus, ja kertoja Timo Torikan lisäksi näyttämöllä on
Kansallisoopperan orkesteri ja lapsikuoro sekä viulusolisti. Lapsille tapahtuma tarjoaa jännittävän musiikillisen tarinan, aikuisille sibeliaaneille
mahdollisuuden kuulla myös Sibeliuksen harvemmin kuultuja teoksia kuten Myrsky, Joutsikki, Pan ja Echo sekä Scaramouche.

Dahlin tarinan ja Sibeliuksen musiikkia yhdistävä kokonaisuus on alun perin Roald Dahl Foundationin tilaus. Peter Ashin kokoama musiikki sai
kantaesityksensä Pietarissa 1996. Sittemmin konserttisatu on esitetty jo Englannissa, Ranskassa, Saksassa ja Australiassa. Suomessa se nähdään nyt
ensimmäistä kertaa.

Lapset juhlavuoden keskiössä

Suomen Kansallisooppera on omistanut juhlavuottaan viettävälle Sibeliukselle tänä keväänä kolme teosta ja suunnannut ohjelmistoa erityisesti lapsille.
Sekä Satumainen Sibelius että koululaisooppera Jannen salaisuus tekevät Sibeliusta tutuksi lapsille, aikuisille taas oli suunnattu Kullervo.

Neljäsluokkalaisille Satumainen Sibelius on tarjonnut konsertin lisäksi monitaiteisia työpajoja. Kokonaisuutta tarjottiin kaikille Helsingin 4.-luokkalaisille, ja
mukaan tuli 3726 oppilasta 77 koulusta. Ennen esitystä kouluissa järjestetään yhteensä 168 työpajaa, joissa käsitellään musiikkia, kuvataidetta ja
draamaa. Projektin on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.
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Suomen Kansallisooppera on kansallinen taidelaitos, joka toimii koko Suomen hyväksi: Kansallisooppera on maan ainoa ammatillinen oopperatalo, Kansallisbaletti taas maan ainoa
ammatillinen balettiryhmä. Ohjelmistoon kuuluu sekä aikaa kestäviä klassikkoja että uusia teoksia, maailmalta ja kotimaasta.


