
”Meillä on ilo toteuttaa ruotsalaisen säveltäjän Jacob Mühlradin 
uuden teoksen Euroopan kantaesitys. Myös näin pohjoismainen 
yhteistyö on mukana kuorofestivaalin ohjelmassa.” 

Kristian Heberg, taiteellinen johtaja

Ohjelma: www.vaasa.fi/kuorofestivaali

XXVIII VAASAN KUOROFESTIVAALI  
18.–21.5.2023

Bothnia Classic on ammattimaisten festivaalien ja orkesterien 
muodostama verkosto, joka tarjoaa kaikkea aina barokki-, 

ooppera-, kuoro- ja kamarimusiikista kansainvälisesti tunnettujen 
taiteilijoiden esittämiin sinfoniateoksiin. Konsertteja järjestetään 

pitkin Pohjanmaan rannikkoa moderneissa konserttisaleissa, 
puukirkoissa, museoissa ja saaristolaisrakennuksissa. Tutustu 

konserttitarjontaamme ja tule vierailulle – olemme  
lähempänä kuin luulettekaan!

Vaasa Oopera / Vaasan kaupunginorkesteri 
Kaustisen kamarimusiikkiviikko 
Kokkolan Talviharmonikka

Tammikuu 
19.–27.1.
10.–17.2.

Vaasa Baroque
Vaasan Kuorofestivaali 

5.4.
18.–21.5.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri
Seinäjoen kaupunginorkesteri
Vaasan kaupunginorkesteri
Schaumansali & Campus Allegro
Pietarsaaren Sinfonietta

YMPÄRI VUODEN

TALVI 2024KEVÄT 2023

Ilmajoen Musiikkijuhlat
Kaskisten Musiikkikesä
Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat 
Korsholman Musiikkijuhlat
Kokkolan SyysKamari

8.–18.6. 
 13.–16.7.
25.–30.7.

26.7.–2.8.
16.–19.8.

KESÄ 2023

Christina Baroque, Kristiinankaupunki
Lapuan Kansainvälinen Urkufestivaali
Rusk Kamarimusiikkia Pietarsaaressa

1.–3.9. 
7.–10.9.

21.–25.11.

SYKSY 2023

www.bothniaclassic.fi
Lue lisää tapahtumista:

Kampin Laulu 

– klassista musiikkia ympäri vuoden



Ilmajoen Musiikkijuhlilla Kyrönjoen rannalla, nähdään kesäkuussa 
uusi ooppera, joka kertoo Marimekon perustajan, ARMI RATIAN 
tarinan. Säveltäjä: Eeva Kontu. Libretto ja ohjaus: Heta Haanperä. 
Armi Ratian nimikkoroolissa mezzosopraano Lilli Paasikivi. Muissa 
rooleissa esiintyy maamme eturivin oopperasolisteja.

Ohjelma: www.musiikkijuhlat.fi

9.–18.6.2023

Klassisen musiikin festivaali Suomen pienimmän kaupungin idyllissä.
”Meren läheisyys, Kaskisten kaupungin historia, kaksikielisyys, maa-
lauksellisen kaunis puutalomaisema kannustaa meitä kehittämään 
Kaskisten musiikkikesää tapahtumaksi, jonka fiilis kutsuu nauttimaan 
kaikilla aisteilla.” Taiteelliset johtajat Samuli ja Anna-Mari Peltonen.

Ohjelma: www.kaskistenmusiikkikesa.fi

13.–16.7.2023

Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat soi Keski-Pohjanmaan loppukesässä jo 
45. kertaa. Tänä kesänä ohjelman rungon muodostaa neljä konserttia, 
joissa pääroolissa on laulusolisti. Erityisen iloisia olemme Yhtyelau-
lukoulutuksesta, jossa opettajana vierailee Tuukka Haapaniemi, 
tunnettu suomalaisesta lauluyhtyeestä Club for Five.

Ohjelma: www.kirkkomusiikkijuhlat.fi

25.–30.7.2023

Ohjelma: www.ruskfestival.fi

“Tule, koe ja kuuntele ensimmäinen festivaalini MOMENTUM, jonka 
ohjelman olen suunnitellut Korsholman Musiikkijuhlille. Odotan kesää 
innolla – huikeaa musiikkia kera mahtavien muusikoiden!” 
Jan-Erik Gustafsson, 
Korsholman Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja

26.7.–2.8.2023

Ohjelma: www.korsholmmusicfestival.fi

Tänä vuonna Kokkolan SyysKamari juhlii jo kuusivuotista taivaltaan. 
Iloksemme saamme jälleen kutsua Kokkolaan upean joukon taiteili-
joita, hyviä ystäviämme, eri puolilta Eurooppaa esiintymään ja naut-
timaan musisoinnista kanssamme. Ohjelmistossa on luvassa vielä 
toteutumattomia haaveita kamarimusiikkikirjallisuuden klassikoista 
sekä yllättäviä uutuuksia. Nähdään elokuussa!
Festivaalin taiteelliset johtajat, Antto Tunkkari ja Pauli Pappinen.

Ohjelma: www.kokkolansyyskamari.com

16.–29.8.2023

Mari Palo, sopraano
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Vaasa Baroque viettää 10. juhlavuottaan ja tarjoaa vanhan musiikin 
kokemuksia Suomen ja Euroopan parhaimpien taiteilijoiden kanssa. 
Ohjelmaan mahtuu vuoden aikana sekä draamakonsertteja että 
oopperaesityksiä. Sisarfestivaali Christina Baroque järjestetään 
1.–3.9.2023 Kristiinankaupungissa. Vaasa Baroquen toiminnassa 
on mukana YLE-palkittu Earthly Angels -yhtye. Sopraano Kajsa 
Dahlbäck on Vaasa Baroquen perustaja ja taiteellinen johtaja. 

Ohjelma: www.vaasabaroque.comOhjelma: www.musiikkijuhlat.fi

Ohjelma: www.kirkkomusiikkijuhlat.fi

Lapuan tuomiokirkossa järjestetään Suomen suurimmilla uruilla 
nelipäiväinen urkufestivaali 7.–10.9.2023. Tapahtumassa esiintyvät 
urkutaiteilijat ovat maailman urkutaiteen kirkkainta kärkeä. Taiteelli-
nen johtaja, urkutaiteilija Jimi Järvinen.

Ohjelma: www.lapuanurkufestivaali.fi

7.–10.9.2023

“Pietarsaaren Rusk-festivaali on sulatusuuni, jossa luovuus saa 
virrata eksoottisissa yhteyksissä vuoden pimeimpänä ja koleimpana 
aikana. Lämpimästi tervetuloa Pietarsaareen!”
Anna-Maria Helsing, kapellimestari & taiteellinen johtaja

Ohjelma: www.ruskfestival.fi

21.–25.11.2023

46. kerran järjestettävä Kaustisen kamarimusiikkiviikko juhlistaa 
perustajansa, säveltäjä Pehr Henrik Nordgrenin (1944–2008) 80- 
vuotissyntymäpäivää. Vuonna 2023 tapahtuman taiteellisena 
johtajana aloittanut alttoviulisti Tiila Kangas tuo kaudellaan moni- 
puolisen ohjelmiston keskiöön jousikvartetot. Tervetuloa kokemaan 
Kaustisen ainutlaatuinen tunnelma talvisena musiikkikeitaana!

Ohjelma: www.kamarimusiikkiviikko.net

19.–27.1.2024

Talvinen kaupunkifestivaali tunnelmallisessa Kokkolassa. Harmonik-
ka on festivaalin ydin – monimuotoisena eri tapahtumissa klassi-
sesta jazziin, iskelmästä kansanmusiikkiin. Kantaesityksenä Cecilia 
Damströmin konsertto harmonikalle ja kamariorkesterille. Taiteelli-
nen johtaja on kapellimestari, harmonikkataiteilija Raimo Vertainen.

Ohjelma: www.talviharmonikka.com

10.–17.2.2024

Ohjelma: www.kokkolansyyskamari.com
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Kuva: Susanna Salokannel



Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri soittaa intohimolla ja intensiivi-
sesti edustaen Pohjanmaan parasta. KPKO on aina ajankohtainen, sillä 
sen juuret ovat seudun maailmanperintösuojatussa kansanmusiikissa, 
mutta sen tunne nykyajassa. Lupauksemme on ilahduttaa ja koskettaa 
yleisöämme! – sanoo Malin Broman, taiteellinen johtaja.

Ohjelma: www.kamariorkesteri.fi

Pietarsaaren Sinfonietta toimii musiikkitalon opiskelijoiden koulu-
tusorkesterina. Sinfonietta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden 
soittaa yhdessä kokeneiden ammattimuusikoiden kanssa vaihte-
levissa työympäristöissä. Sinfonietta pyrkii toiminnallaan olemaan 
keskeinen osa pohjalaisen kulttuurin arkea.

Ohjelma: www.sinfonietta.fi

Moderni ja korkealaatuinen Schaumansali soveltuu kaikenlaiseen 
tapahtumakäyttöön ja tarjoaa monia mahdollisuuksia konserttien, 
konferenssien, luentojen ja näyttelyiden järjestämiseen. Campus 
Allegro on monipuolinen koulutus-, kauppa- ja kulttuurikeskus, 
jonka sydämessä loistaa Schaumansali. 1700-luvun korttelissa 
yhdistyvät historialliset rakennukset ja modernit uudisrakennukset 
valtaisan lasikaton alle.

Ohjelma: www.schaumansali.fi 

Yhdistyspohjaisen Seinäjoen kaupunginorkesterin vakituiseen mie-
hitykseen kuuluu jousikvintetti ja puhallinkvintetti. Runkosoittajistoa 
täydennetään tarvittaessa muilla ammattimuusikoilla. Kamari-
musiikin lisäksi SKORin ohjelmistoon kuuluu monipuolisesti erilaisia 
konserttikokonaisuuksia, kuten lastenkonsertteja ja kirkkoteoksia.

Ohjelma: www.skor.fi

Vaasan kaupunginorkesterissa soittaa 31 muusikkoa. Orkesterin yli-
kapellimestarina toimii suomalainen Tomas Djupsjöbacka. – Koen, 
että tehtävänäni on hieman ravistella mielikuvia klassisen musiikin 
konsertista. Haluan houkutella yleisöä kokemaan ja aistimaan jotakin 
uutta ja erilaista, Djupsjöbacka sanoo.

Ohjelma: www.vaasankaupunginorkesteri.fi
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