
Tervetuloa avaamaan uusi kausi ja kuulemaan tuoreimmat uutiset 17.8. klo 10!

Lehdistötilaisuudessa tavataan ajankohtaisia taiteilijoita Indigo-oopperan säveltäjistä Perttu
Kivilaaksosta ja Eicca Toppisesta Oopperan kummitus -musikaalin ja Pieni Merenneito -baletin
työryhmiin. Lisäksi tilaisuudessa julkistetaan suomalainen tilausooppera, jonka kantaesitys on
vuonna 2017.

Lämpimästi tervetuloa avaamaan Kansallisoopperan ja Kansallisbaletin näytäntökausi 2015–2016 ohjelmallisessa lehdistötilaisuudessa maanantaina 17.8.
klo 10 Alminsalissa ja Alminsalin lämpiössä. Kauden uutisia kertovat pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, oopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi sekä
baletin taiteellinen johtaja Kenneth Greve. Lilli Paasikivi julkistaa tilaisuudessa myös uuden, suomalaisen tilausteoksen, jonka kantaesitys nähdään
Kansallisoopperassa vuonna 2017.

Tilaisuudessa kerrotaan myös alkavan kauden ohjelmistosta sekä tavataan ajankohtaisia taiteilijoita. Paikalla ovat muun muassa Indigon säveltäjät Perttu
Kivilaakso ja Eicca Toppinen, musiikin sovittaja ja orkestroija Jaakko Kuusisto sekä ohjaaja Vilppu Kiljunen, Oopperan kummitus -musikaalin ohjaaja
Tiina Puumalainen, lavastussuunnittelija Teppo Järvinen ja koreografi Osku Heiskanen, Pieni Merenneito -baletin säveltäjä Tuomas Kantelinen,
lavastussuunnittelija takis ja pukusuunnittelija Erika Turunen, Liikkeen legendat -illan koreografeihin kuuluva Jorma Uotinen sekä Hulttion tie -
oopperassa esiintyvä tenori Tuomas Katajala.

Avajaiset ovat paras tapa tavata Oopperan kummituksen työryhmää, sillä erillistä lehdistötilaisuutta produktiosta ei ole suunnitteilla. Andrew Lloyd
Webberin menestysmusikaalin ensiesitys Suomessa nähdään 4.9. täysin uutena, kotimaisena versiona.

Ohjelmallisen osuuden jälkeen on mahdollisuus tavata taiteilijoita lämpiössä, missä tarjoamme pientä purtavaa ja kohotamme maljan alkavalle
näytäntökaudelle. Sisäänkäynti Töölönlahden puolelta.

Kausi käyntiin Brittenin teosharvinaisuudella ja suositulla koko perheen baletilla

Kansallisoopperan kausi käynnistyi Kirkastettu yö -konserteilla 6.–7.8. Espoossa ja Lahdessa. 14.8. Kansallisoopperan orkesteri ja kuoro esittävät
Helsingin juhlaviikoilla Leif Segerstamin johdolla Benjamin Brittenin Suomessa harvoin kuullun suurteoksen War Requiem 14.8. Mukana
Musiikkitalossa ovat myös poikakuoro Cantores Minores ja solistit Claire Rutter, Jeremy Ovenden ja Stephen Gadd.

Päänäyttämön esitykset aloittaa 22.8. Javier Torresin tunnettuun kansansatuun pohjautuva koko perheen baletti Kaunotar ja hirviö. Teoksen musiikki on
koottu muun muassa useista Ottorino Respighin sävellyksistä. Kaunotar Bellenä nähdään Linda Haakana ja Eun-Ji Ha sekä hirviön, prinssi Alexanderin
roolissa Michal Krčmář ja Frans Valkama. Orkesteria johtaa Pietro Rizzo. Ensi-iltakaudellaan talvella 2014 teos sai innostuneen vastaanoton, ja liput
myytiin loppuun. Esityksiä on tällä kaudella 12.9. asti.

Suomen Kansallisooppera / Viestintä
viestintäpäällikkö Heidi Almi 09 4030 2321
viestintäsuunnittelija Heli Rislakki 09 4030 2320
viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen 09 4030 2223
päädramaturgi Juhani Koivisto 09 4030 2215
etunimi.sukunimi@opera.fi 
www.ooppera.fi

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.


