Koululaiset ympäri Suomen esittävät oopperaa ammattilaisten rinnalla
Alakouluoppilaiden ja oopperan ammattilaisten yhteistyönä syntyvä Jannen salaisuus koululaisoopperaesitys nähdään syksyn aikana 16 eri paikkakunnalla. Olli Kortekankaan
säveltämä Sibeliuksesta kertova teos on järjestyksessään kuudes koululaisooppera.
Koululaisooppera Jannen salaisuus esitetään 21 koulussa eri puolilla Suomea loka–marraskuussa. Jean Sibeliuksen lapsuudesta kertovassa oopperassa
5.–6.-luokkalaiset esiintyvät oopperalaulajien rinnalla. Estradeina toimivat koulujen juhlasalit, konserttitilat ja teatterinäyttämöt. Pääkaupunkiseudun koulut
esiintyvät Kansallisoopperan Alminsalissa, jossa teos myös kantaesitettiin keväällä 2015. Mukana kiertueella on yhteensä 16 eri paikkakuntaa.
Järjestyksessä kuudennessa koululaisoopperassa seikkailee 11-vuotias ”Janne” Sibelius 1870-luvun Hämeenlinnassa. Juulia Tapolan ohjaama ooppera
kuvaa koululaisen kasvua kohti salattua haavettaan ja ominta osaamistaan – säveltämistä. Teoksen sanomana on, että jokaisessa on jotain ainutlaatuista,
ja että merkkihenkilökin on joskus ollut omaa polkuaan etsivä lapsi.
Olli Kortekankaan säveltämään oopperaan libreton on laatinut Minna Lindgren. Koululaisten kanssa esiintyvät oopperalaulajat Ann-Marie Heino, Aki
Alamikkotervo ja Hannu Forsberg. Orkesterina vuorottelevat pianistit Maarja Plink ja Ilmari Räikkönen sekä paikalliset nuoret viulistit. Taina
Relanderin aikaa henkivä lavastus ja puvut kulkevat mukana kiertueella. Alminsalin esityksiin valaistuksen on suunnitellut Vesa Pohjolainen.
Koululaisoopperan valmisteluvaiheessa 40–60 oppilaan ryhmä perehtyy opettajansa johdolla teoksen musiikkiin, roolihahmoihin ja aiheeseen sekä
opettelee näyttämöilmaisua. Teoksen aihepiiriin perehdytään eri oppiaineissa Oopperalta saadun materiaalipaketin avulla. Ennen esitystä ohjaaja ja pianisti
vierailevat koululla harjoittamassa musiikkia ja ohjausta. Esityspäivänä teos esitetään koulutovereille ja perheille pukujen, maskeerauksen ja lavastuksen
kanssa.
Kansallisooppera on tuottanut koululaisoopperoita alakoululaisten kanssa jo 14 vuoden ajan, ja omakohtaista kokemusta oopperan tekemisestä on saanut
13 582 oppilasta 267 koulussa eri puolilla Suomea. Oopperaprojektin tavoitteena on lisätä oppilaiden itsetuntemusta, vahvistaa sosiaalisia
vuorovaikutustaitoja, tutustuttaa oopperaan taidemuotona ja luoda kaikin puolin voimaannuttava kokemus.
Jannen salaisuuden esitykset jatkuvat vuonna 2016. Halukkaat koulut voivat ilmoittautua mukaan tuula.jukola-nuorteva@opera.fi.
Jannen salaisuus -koululaisoopperan esitykset syksyllä 2015
19.10. Tolkkisten koulu, Porvoo
20.10. Vanhankylän koulu, Tuusula
23.10. Pappilanpellon koulu, Vihti
29.10. Hämeenlinnan yhteiskoulu
30.10. Cygnauksen koulu, Pori
2.11. Puistolanraitin ala-aste, Helsinki (Alminsali)
3.11. Suomalainen yhteiskoulu, Helsinki (Alminsali)
4.11. Tehtaankadun koulu, Helsinki (Alminsali)
5.11. Pihlajiston ala-aste, Helsinki (Alminsali)
6.11. Aurinkolahden peruskoulu, Helsinki (Alminsali)
9.11. Ruusutorpan koulu, Espoo (Alminsali)
10.11. Lepsämän koulu, Nurmijärvi (Alminsali)
11.11. Mikkelän koulu, Espoo (Alminsali)
12.11. Mikkolan koulu, Vantaa (Alminsali)
16.11. Kaakkurin koulu, Oulu
18.11. Mäntykankaan koulu, Kokkola
17.11. Ylikylän yhtenäiskoulu, Kempele
20.11. Vitikkalan koulu, Jämsä
25.11. Kimpisen koulu, Lappeenranta
26.11. Linnalan koulu, Imatra
27.11. Päämajakoulu, Mikkeli
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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.

