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Nuorekkaat Itämerifestivaalit 2014 
 
Kahdennettoista Itämerifestivaalit tarjoavat monipuolista ohjelmaa, jonka profiili on 
selvästi nuorekas. Ruotsin kansallinen nuorisosinfoniaorkesteri on jälleen mukana ja El 
Sisteman lapset soittavat yhdessä Göteborgin sinfonikkojen kanssa. Festivaalit 
käynnistyvät perjantaina 22. elokuuta vasta löydetyllä Šostakovitšin oopperalla ”Orango”, 
jonka esittää Suomen radion sinfoniaorkesteri Esa-Pekka Salonen johtamana. 
Festivaaleissa huomioidaan myös se, että tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta 
Estonian uppoamisesta. Pianomusiikin ystäville on omistettu ilta, joka koostuu kaikista 
Prokofjevin pianokonserteista. Itämerifestivaalien ohjelma esiteltiin maanantaina 
lehdistötilaisuudessa Berwaldhallenissa Tukholmassa.  
 
Festivaalit alkavat perjantaina 22. elokuuta vasta löydetyllä, Esa-Pekka Salonen johtamalla 
Šostakovitšin oopperalla ”Orango”, jonka esittävät Suomen radion sinfoniaorkesteri, Mikaelin 
kamarikuoro, Gustaf Sjökvistin kamarikuoro sekä Mariinski-teatterin nuoret solistit. Teosta on 
esitetty vain muutaman kerran aikaisemmin.  
 
– Olemme ylpeitä voidessamme esitellä jälleen kerran yhdet Itämerifestivaalit, joissa on mukana 
maailmanluokan artisteja, orkestereita ja musiikkielämyksiä, sanoo Michael Tydén, festivaalien 
johtaja ja Itämerifestivaalien perustajajäsen. Ympäristö ja johtajuus ovat musiikin ohella 
festivaalien peruspilareita. On uskomattoman ilahduttavaa, että Itämeri-festivaaleista on 
kehittynyt kansalliset rajat ylittävän yhteistyön elävä kohtaamispaikka, jolla on yhteinen tavoite: 
kohdistaa huomio uhanalaiseen sisämereemme Itämereen. Saamme nähdä, että vedestä on 
jälleen tullut pikemmin yhdistävä kuin erottava tekijä ja olemme tänä vuonna edelleen iloisia 
voidessamme kutsua mukaan orkestereita ja osallistujia koko Itämeren alueelta.  
 
Berwaldhallenin kunniakapellimestari Herbert Blomstedt, joka täyttää 87 vuotta tänä kesänä, 
johtaa Kuninkaallisia filharmonikkoja konsertissa, jossa kuullaan Beethovenin ja Stenhammarin 
musiikkia. Konsertti esitetään sekä Berwaldhallenissa että Tukholman konserttitalossa. Viimeksi 
Kuninkaalliset filharmonikot esiintyivät Berwaldhallenissa vuonna 1979. Kolme Ruotsin 
sinfoniaorkesteria osallistuu festivaaleille tänä vuonna. 
  
Lapsi- ja nuorisoteema on näkyvä osa tämän vuoden festivaaleja, ja Ruotsin kansallinen 
nuorisosinfoniaorkesteri SNUO (Sveriges Nationella Ungdomssymfoniorkester) on jälleen 
mukana Esa-Pekka Salonen johtamana, ja he esittävät Mahlerin ensimmäisen sinfonian.  
 
Pianomusiikin ihailijat saavat kuunneltavaa kyllikseen 25. elokuuta, kun kaikki Prokofjevin viisi 
pianokonserttia esitetään samana iltana kolmen loistavan pianistin tulkitsemana: Olli Mustonen, 
Alexei Volodin ja Behzod Abduraimov. Mukana on Mariinski-teatterin orkesteri Valeri Gergijevin 
johtamana.  
 



 
 
26. elokuuta Ruotsin radion sinfoniaorkesteri esittää Daniel Hardingin johtamana Mahlerin 
toisen sinfonian yhdessä Radiokuoron, St Jacobin kamarikuoron sekä solistien Kate Royalin ja 
Christianne Stotjinin kanssa. 
 
20 vuotta sitten sattunut Estonian uppoaminen huomioidaan muistohetkellä ja teoksella 
Duruflén Requiem, jonka esittää Radiokuoro ja lausujana toimii näyttelijätär Stina Ekblad. 
Samana päivänä on myös Raoul Wallenbergin päivä, joka huomioidaan nuorta johtajuutta 
käsittelevällä seminaarilla.  
 
Latvian pääkaupunki Riika on vuoden 2014 kulttuuripääkaupunki yhdessä Uumajan kanssa. 
Riika Sinfonietta Normunds Snén johtamana esittää Mozartin Jupitersinfonian sekä musiikkia 
latvialaisilta säveltäjiltä Paidere ja Vasks. Viulusolistina on Alina Pogostkina. 
 
Perjantaina 29. elokuuta huomioidaan otsikolla ”Lastenlaulusta kamarimusiikkiin”, että säveltäjä 
ja musiikinopettaja Alice Tegnér syntyi 150 vuotta sitten. Mukana esiintyvät muun muassa 
baritoni Olle Persson ja säveltäjä Maria Lithell Flyg. Samana päivänä festivaaleilla vierailee 
Kiovan kamarikuoro ja he pitävät konsertin Oscarskyrkanissa, missä kuullaan mm. venäläistä ja 
ukrainalaista musiikkia.  
 
Festivaalit päättää lauantaina 30. elokuuta Göteborgin sinfonikot Gustavo Dudamelin 
johtamana. El Sistema Sverigen lapset osallistuvat ennen taukoa.  
 
El Sistema aloitti Venezuelassa vuonna 1975 tavoitteenaan musiikin käyttäminen työkaluna, 
jotta uhanalaisten ympäristöjen lapsille annettaisiin mahdollisuus kehittyä. El Sistema Sverigen 
käynnistivät vuonna 2009 Göteborgissa Gustavo Dudamel ja Göteborgin sinfonikot. 
Itämerifestivaalien aikana kolme sinfoniaorkesteria toimii yhteistyössä El Sisteman kanssa – 
Göteborgin sinfonikot, Kuninkaalliset filharmonikot ja Ruotsin radion sinfoniaorkesteri. 
 
Musiikki, ympäristö ja johtajuus # 
Viikon aikana pidetään useita seminaareja festivaalien kolmen peruspilarin, musiikin, ympäristön 
ja johtajuuden ympärillä. Raoul Wallenberg Akatemia, joka toimii nuoren johtajuuden puolesta, 
pitää seminaarin aiheesta ”nuoret johtajat” Raoul Wallenbergin päivänä 27. elokuuta. He 
esittelevät myös ajankohtaisen "Kuutioprojektinsa" ihmisoikeuksien puolesta festivaalien 
aikana. Sveriges Radion P1-kanava järjestää seminaarin aiheesta ”Kulttuuri ja politiikka” 
Kulttuuritalolla. WWF pitää ympäristöseminaarin Suomen suurlähetystössä. Radioapu, joka 
täyttää 75 vuotta, järjestää ensimmäistä kertaa keräyksen festivaalien aikana WWF:n 
Itämerisäätiön puolesta. Seminaariohjelma esitellään myöhemmin.  
 
Itämerifestivaalit 2014 kestävät yhdeksän päivää 22. - 30. elokuuta välisenä aikana. Liput 
tulevat myyntiin 8. huhtikuuta. #Lippuja voi varata osoitteessa www.balticseafestival.com tai 
puhelimitse +46-8-784 18 00. Ohjelma, lehdistökuvia ja lisätietoja osoitteessa: 
www.balticseafestival.com ## 
 
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä: # 
Carin Balfe Arbman, Itämerifestivaalien lehdistöyhteyshenkilö, Berwaldhallen, Matkapuhelin: 
+46-70-633 35 08, #Sähköposti: carin.balfe_arbman@sr.se 
 
Itämerifestivaalit on vuosittainen kansainvälinen musiikkifestivaali, jonka perustivat vuonna 2003 Michael 
Tydén, Berwaldhallenin konserttitalon johtaja Tukholmassa, Esa-Pekka Salonen, kapellimestari ja säveltäjä, 
ja Valeri Gergijev, kapellimestari ja Mariinski-teatterin johtaja Pietarissa. Itämerifestivaalit toimii kolmella 
pääalueella tavoitteenaan luoda parempi tulevaisuus Itämeren alueelle: musiikki, ympäristö ja johtajuus. 


