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OULUN MUSIIKKIJUHLAT
OULU MUSIC FESTIVAL

SUNNUNTAI SUNDAY 12.3.

Avajaiskonsertti Opening Concert
NORRLANDSOPERAN

16:00
Oulun Musiikkikeskus, Madetojan sali
Oulu Music Centre, Madetoja Hall
Liput Tickets 30/20/10 €

MAANANTAI MONDAY 13.3.

Lastenooppera Children´s opera
VICKAN & VÄINÖ

17:00 & 19:00
Kulttuuritalo Valve, Valvesali
Cultural Centre Valve, Valve Hall 
Liput Tickets 10/7 €

TIISTAI TUESDAY 14.3.

Kamarikonsertti I Chamber Music Concert I
TALVINEN MATKA
WINTER JOURNEY

19:00
Oulun Musiikkikeskus, Tulindbergin sali
Oulu Music Centre, Tulindberg Hall
Liput Tickets 25/17/10 €

KESKIVIIKKO WEDNESDAY 15.3.

Kamarikonsertti II Chamber Music Concert II
ARKTINEN HYSTERIA 

19:00
Oulun Musiikkikeskus, Tulindbergin sali
Oulu Music Centre, Tulindberg Hall
Liput Tickets 25/17/10 €

TORSTAI THURSDAY 16.3.

Sväng & Oulu Sinfonia 
Sväng & Oulu Symphony Orchestra 
SVÄNGFONIA

19:00
Oulun Musiikkikeskus, Madetojan sali
Oulu Music Centre, Madetoja Hall
Liput Tickets 35/25/15 €

PERJANTAI FRIDAY 17.3.

LIED-MESTARIKURSSIEN
LOPPUKONSERTTI
LIED MASTERCLASSES
FINAL CONCERT

17:00
Oulun Musiikkikeskus, Pikkusali
Oulu Music Centre, Pikkusali
Vapaa pääsy Free entry

KARI IKONEN
QUARTET AL-QANTARA

19:00
Kulttuuritalo Valve, Valvesali
Cultural Centre Valve, Valve Hall 
Liput Tickets 20/11/8 €

LAUANTAI SATURDAY 18.3.

TATU RÖNKKÖ
Kaupunki on rumpu
City Is A Drum

14:00 Ainolanpuiston leikkipaikka Ainola Park Playground
17:00 Kaarlenväylän silta Kaarlenväylä bridge

Vapaa pääsy Free entry

Kamarikonsertti III
Chamber Music Concert III
BERGMAN OCH ENGLUND
I ULEÅBORG

16:00
Oulun Musiikkikeskus, Tulindbergin sali
Oulu Music Centre, Tulindberg Hall
Liput Tickets 25/17/10 €

Kamarikonsertti IV
Chamber Music Concert IV
KAAÅS TRIO
& MARI PALO

19:00
Oulun Musiikkikeskus, Tulindbergin sali
Oulu Music Centre, Tulindberg Hall
Liput Tickets 25/17/10 €

Ohjelma Program
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SUNNUNTAI SUNDAY 19.3.

Kamarikonsertti V
Chamber Music Concert V
KUORO- JA URKUMUSIIKIN
YLISTYS
GLORY TO CHORAL
AND ORGAN MUSIC

16:00
Oulun tuomiokirkko
Oulu Cathedral
Liput Tickets 25/17/10 €

MIKA KALLIO
GONG ODYSSEY

19:00
RioLive
Liput Tickets 20/11/8 €

TIISTAI TUESDAY 21.3.

SAMI PITKÄMÖ
& MATTI PAATELMA
Tribuutti Tony Bennettille
A Tribute To Tony Bennett

19:00
RioLive 
Liput Tickets 20/11/8 €

KESKIVIIKKO WEDNESDAY 22.3.

TEEMU VIINIKAINEN
Hiljaisuus... ja äänen synty
Silence... and the birth of sound

19:00
RioLive
Liput Tickets 20/11/8 €

TORSTAI THURSDAY 23.3.

SAMULI EDELMANN &
OULU SINFONIA
SAMULI EDELMANN &
OULU SYMPHONY ORCHESTRA
Vaiheet Phases

19:00
Oulun Musiikkikeskus, Madetojan sali
Oulu Music Centre, Madetoja Hall
Liput Tickets 42/32/19 €

PERJANTAI FRIDAY 24.3.

RYTMIMUSIIKIN MESTARIKURSSIEN
LOPPUKONSERTTI
RHYTHM MUSIC MASTERCLASS
FINAL CONCERT

18:00
RioLive
Vapaa pääsy Free entry

OMJ 2023 & FLOW-SIRKUS:
MARTA & KIM  
Kätemme kasvoivat yhteen
Our Arms Grew Together

19:00
Kulttuuritalo Valve, Valvesali
Cultural Centre Valve, Valve Hall
Liput Tickets 25/20/10 €

Levynjulkaisukonsertti
New Album Release Concert
AILI IKONEN

20:00
RioLive
Liput Tickets 29/24/15 €

LAUANTAI SATURDAY 25.3.

OMJ 2023 & FLOW-SIRKUS:
MARTA & KIM  
Kätemme kasvoivat yhteen
Our Arms Grew Together

19:00
Kulttuuritalo Valve, Valvesali
Cultural Centre Valve, Valve Hall
Liput Tickets 25/20/10 €

OASBB & AILI JÄRVELÄ
& SAMI PITKÄMÖ

20:00
RioLive
Liput Tickets 29/24/15 €

SUNNUNTAI SUNDAY 26.3.

JUKKA PERKO AVARA &
HANNU-PEKKA BJÖRKMAN
Puku ommellaan hiljaisuudessa
The suit is sewn in silence

19:00
RioLive
Liput Tickets 29/24/15 €

*) Konserttiin saatavilla liput S-Etuhintaan. 
Tarkemmat tiedot S-mobiilista.
*) S Group customer price available.  
More info from S-Mobile.
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OMJ 2023 Festival Pass
310/235/185 €
Myynnissä 1.3.2023 asti. Sisältää kaikki esitykset.
On sale until 1.3.2023. Includes all concerts.



LIPUT TICKETS

Ticketmaster Suomi kautta maan. 
Hinnat sisältävät käsittelykulut. 
www.ticketmaster.fi

Ticketmasterin toimipisteet Oulussa 
 •Oulu10-palvelupiste Torikatu 10, Oulu
 •Haukiputaan Oulu10-asiointipiste  
Jokelantie 1, Haukipudas
 •Kiimingin Oulu10-asiointipiste Syke-talo, 
Kirjastokuja 1, Kiiminki
 •Oulunsalon Oulu10-asiointipiste  
Karhuojantie 2, Oulunsalo
 •Ylikiimingin Oulu10-asiointipiste  
Harjutie 18, Ylikiiminki 
 •Yli-Iin Oulu10-asiointipiste Kirkkokuja 2, Yli-Ii
 •Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1, Oulu
 •Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 1-3, Oulu
 •Prisma Raksila Tehtaankatu 3, Oulu
 •RioLive Hallituskatu 11, Oulu

Liput ilman käsittelykuluja
Kulttuuritalo Valveen lippumyymälä  
Hallituskatu 7, Oulu

Ryhmämyynti 
myynti@omj.fi
p. +358 (0)41 310 0857 

Lipputyypit 
Alennettu hinta konserttien kohdalla koskee 
opiskelijoita, eläkeläisiä, työttömiä, varus- ja 
siviilipalveluhenkilöitä sekä alle 16-vuotiaita 
lapsia. Jos konsertissa on kolme hintakatego-
riaa, keskimmäinen on eläkeläislipun hinta. 

Kaikukortti 
Konsertteihin käy Kaikukortti, paikkoja on 
rajoitettu määrä.

Lipunmyynti konserttipaikoilla
Tuntia ennen konserttia. 

Oulun musiikkijuhlasäätiö sr: 
Elena Mîndru-Turunen toimitusjohtaja
Mira Pirttisalo tuottaja-tiedottaja
Iida Salonen tuottaja

Oulu Music Festival Foundation: 
Elena Mîndru-Turunen Managing Director
Mira Pirttisalo Producer-Publicist
Iida Salonen Producer

Ticketmaster Finland across the country.  
A service fee is included in the ticket prices. 
www.ticketmaster.fi 

Ticketmaster offices in Oulu 
 •Oulu10 service point Torikatu 10, Oulu
 •Oulu10 service point at Haukipudas  
Jokelantie 1, Haukipudas
 •Oulu10 service point at Kiiminki Syke-talo, 
Kirjastokuja 1, Kiiminki
 •Oulu10 service point at Oulunsalo  
Karhuojantie 2, Oulunsalo
 •Oulu10 service point at Ylikiiminki  
Harjutie 18, Ylikiiminki 
 •Oulu10 service point at Yli-Ii Kirkkokuja 2, Yli-Ii
 •Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1, Oulu
 •Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 1-3, Oulu
 •Prisma Raksila Tehtaankatu 3, Oulu
 •RioLive Hallituskatu 11, Oulu

Tickets without service fee
Culture Centre Valve ticket office  
Hallituskatu 7, Oulu

Group sales
myynti@omj.fi
p.  +358 (0)41 310 0857 

Ticket types 
The reduced price for concerts applies to students, 
pensioners, unemployed, conscripts and civil 
servants, as well as children under 16 years of age. 
If there are three price categories in a concert, the 
middle one is the price of the pensioner ticket. 

Kaikukortti 
A limited number of Kaikukortti-tickets 
are available. 

Ticket sales in concert venues
One hour before the concert. 
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TICKETS

Oulun Musiikkijuhlat on vuodesta 1991 järjes-
tetty monialainen kaupunkifestivaali, jota edelsi 
Madetojan viikko -tapahtuma jo 80-luvulla. 
Olemme koonneet yksiin kansiin välähdyksiä 
festivaalin yli kolmekymmenvuotisen historian 
varrelta. 
 
Arkistojen Aarteita -historiaesitteestä löydät 
katsauksen festivaalin ohjelmistoon ja visuaa-
liseen ilmeeseen vuosien varrella, sekä siihen 
miten eri aikojen taiteelliset johtajat ovat 
vieneet festivaalia eteenpäin. 
 
Historiaesite on saatavilla Oulun Musiikkijuhlien 
tapahtumista. Lisätietoa festivaalin historiasta 
löydät myös nettisivuiltamme. 
 
 

  

OULUN MUSIIKKI-
JUHLIEN HISTORIAA 
Arkistojen aarteita

HISTORY OF OULU  
MUSIC FESTIVAL 
Treasures of the Archives

Oulu Music Festival has been a multidisciplinary 
festival since 1991, preceded by Madetoja’s 
Week in the 1980s. We have put together 
glimpses of the festival’s more than thirty-year 
history in one brochure. 
  
In the Treasures of the Archives history 
brochure you will find an overview of the 
festival’s program and visual appearance over 
the years, as well as how artistic directors from 
different times have taken the festival forward. 
  
The history brochure is available on-site during 
the Oulu Music Festival’s concert and events. 
You can also find more information about the 
history of the festival on our website. 

www.omj.fi/historia www.omj.fi/historia 
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HYVÄT OULUN
MUSIIKKIJUHLIEN
YSTÄVÄT

Terveisiä Oulun Musiikkijuhlien taiteellisilta johtajilta

”Kuinka myrsky
onkaan repinyt taivaan 
harmaan viitan! 
Pilvenriekaleet liehuvat
hajallaan toinen 
toistansa ajen.”

Muun muassa tämän säkeen voitte kuulla 
Oulun Musiikkijuhlien ensimmäisessä 
kamarikonsertissa. Säe on osa Franz 
Schubertin Wilhelm Müllerin runoihin 
säveltämää Winterreisea, Talvista matkaa.

Vuosi 2022 oli muutoksen ja menetyksen 
vuosi. Helmikuussa suru-uutinen tavoitti koko 
musiikkimaailman: säveltäjä, kapellimestari, 
viulisti ja Oulun Musiikkijuhlien pitkäaikainen 
taiteellinen johtaja Jaakko Kuusisto oli 
menehtynyt vaikeaan sairauteen. Jaakon 
seuraajat, Elina ja Jukka, luotsasivat vuoden 
2022 konsertit menestyksekkäästi korona-
pandemian viipyvästä varjosta huolimatta. 
Elinan siirtyessä Naantalin Musiikkijuhlien 
taiteelliseksi johtajaksi keväällä 2022 
valittiin hänen tilalleen sopraano Mari Palo. 
Taiteellisen johtajan vaihtuessa on vuoden 
2023 ohjelmassa ehkä enemmän laulumusiikkia 
kuin aikaisempina vuosina.

Pidämme tärkeänä, että oululaiset kokevat 
Musiikkijuhlat omakseen. Toivomme 
korkealuokkaisen ja monipuolisen ohjelman 
tavoittavan myös uusia kuulijoita. Itsekin täällä 
usein esiintyneinä tunnistamme Oulun hengen: 
se on yhdessä tekemistä, innostavaa ja aina 
parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen 
pyrkivää.

Vuoden 2023 festivaalin teema kulkee 
nimellä Näkyjä – Visions. Yhdessä kuulemme 
teokset, yhdessä näemme ne; yhdessä voimme 
nähdä ja kokea tutun teoksen uudessa valossa. 
Palataan siksi jälleen Schubertiin, joka sävelsi 
Winterreisen viimeisinä vuosinaan. Sarja kuvaa 
päähenkilön matkaa pois rakastettunsa luota, 
se kuvaa rakkauden päättymistä. Teoksen osat 
ovat mielensisäinen matka. Ne voisivat olla 
näkyjä.

Striimeinä toteutettavat konsertit ovat 
onneksi jääneet taakse, ja saamme jälleen 
kokea yleisön ja muusikoiden läsnäolon ja 
olla aidossa vuorovaikutuksessa konserteissa. 
Konsertin alun lähestyessä jännitys tiivistyy. 
Valot himmenevät, yleisö hiljenee, muusikot 
siirtyvät paikalleen ja odottavat hetken, 
kunnes ovat valmiita tarjoamaan elävän 
esityksen yleisölle. On sanoinkuvaamattoman 
upea tunne olla osa tätä yhteistä hetkeä. 
Olemme sitten yleisössä tai lavalla, jaamme 
yhdessä jotain ainutkertaista.

Sydämellisesti tervetuloa! 

Mari Palo ja Jukka Perko 
taiteelliset johtajat
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DEAR FRIENDS
OF OULU
MUSIC FESTIVAL

Greetings from the Artistic Directors of Oulu Music Festival

“How the storm has torn 
apart the grey mantle of the sky! 
Tattered clouds fly about in 
weary conflict.” 

Among others, you can hear this verse in 
the first chamber concert of the Oulu Music 
Festival 2023. The verse is part of Franz 
Schubert’s Winterreise, Winter Journey, 
composed to poems by Wilhelm Müller.

The year 2022 was a year of change and loss. 
In February, sad news reached the entire 
music world: composer, conductor, violinist 
and long-time artistic director of the Oulu 
Music Festival Jaakko Kuusisto had passed 
away of a serious illness. Jaakko’s successors, 
Elina and Jukka, successfully piloted the 2022 
concerts despite the lingering shadow of the 
corona pandemic. When Elina took over as the 
artistic director of the Naantali Music Festival 
in the spring of 2022, soprano Mari Palo was 
chosen to replace her in Oulu Music Festival. 
With the change of artistic director, the 2023 
program may have more vocal music than in 
previous years.

We consider it very important that the people 
of Oulu feel that this is their own festival. 
We hope that the high-quality and versatile 
program of the festival will also reach new 
visitors. Having often performed here 
ourselves, we recognize the spirit of Oulu: it is 
teamwork, inspiring and always striving for the 
best possible outcome.

The theme of the 2023 festival is  
Näkyjä – Visions. Together we hear the 
concerts, together we see them; together we 
can see and experience also a familiar piece 
of music in a new light. Let us therefore return 
again to Schubert, who composed Winterreise 
in his last years. The series depicts the main 
character’s journey away from his beloved, it 
depicts the end of love. The parts of the work 
are an inner journey. They could be visions.

Fortunately, the time of streamed concerts is 
now behind us, and we get to experience the 
presence of the audience and the musicians 
again and have genuine interaction at the 
concerts. As the beginning of a concert 
approaches, the tension builds. The lights 
dim, the audience quiets down, the musicians 
take their places and wait a moment until 
they are ready to offer a live performance to 
the audience. It is an indescribably wonderful 
feeling to be part of this shared moment. 
Whether we are in the audience or on stage, 
we share something unique together. 

Mari Palo and Jukka Perko 
Artistic Directors
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NORRLANDSOPERAN

Konsertin kesto noin 2 h (sis. väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)

Su Sun 12.3.2023 16:00
Oulun Musiikkikeskus, Madetojan sali 
Oulu Music Centre, Madetoja Hall 
Leevi Madetojan katu 1–3
30/20/10 €
Oulu Sinfonian kausikorttilaiset 20 €
Oulu Symphony Orchestra season ticket holders 20 €

Yhteinen musiikillinen matkamme alkaa 
pohjoisten ystäviemme orkesterivierailulla, 
kun luoksemme saapuu Norrlandsoperanin 
sinfoniaorkesteri aina jäisen Pohjanlahden 
takaa naapurimaastamme Ruotsista asti.
 
Avajaiskonsertissa on luvassa kattava 
ohjelma suuria sävellyksiä Jean Sibeliukselta, 
Kaija Saariaholta ja Karol Szymanowskilta. 
Karin Rehnqvistin Arktis Arktis vie meidän 
läpi jään, ja Richard Wagnerilta kuulemme 
klassisen kauniin sävellyksen Tristan ja 
Isolde. Norrlandsoperanin sinfoniaorkesteri 
yhdessä kapellimestari Ville Matvejeffin sekä 
ruotsalaisen viulisti Cecilia Zilliacusen kanssa 
loihtivat taianomaisen illan täynnä musiikin 
ainutlaatuista valoa.   

Ohjelma Program
Karin Rehnqvist: Arktis Arktis, Breaking the Ice
Kaija Saariaho: Semafore
Karol Szymanowski: Viulukonsertto nro. 2, op 61
Richard Wagner: Prelude från Tristan und Isolde
Jean Sibelius: Sinfonia nro. 7, op 105

Our joint musical journey begins with an 
orchestral visit by our northern friends, when 
the Norrlandsoperan Symphony Orchestra 
visits us from across the icy Gulf of Bothnia, 
all the way from our neighboring country, 
Sweden.

The opening concert will feature a 
comprehensive programme of great 
compositions by Jean Sibelius, Kaija 
Saariaho and Karol Szymanowski. Karin 
Rehnqvist’s Arctic Arctic takes us through 
the ice and from Richard Wagner we hear 
the classically beautiful Tristan and Isolde. 
The Norrlandsoperan Symphony Orchestra, 
together with conductor Ville Matvejeff and 
Swedish violinist Cecilia Zilliacus, conjure up a 
magical evening filled with the unique light of 
the music.    

Cecilia Zilliacus viulu violin
Ville Matvejeff kapellimestari conductor
Norrlandsoperan sinfoniaorkesteri
Norrlandsoperan Symphony Orchestra 
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VICKAN & VÄINÖ

Konsertin kesto noin 45 min. (ei väliaikaa) 
Duration approx. 45 min. (no intermission)
Ikäsuositus Age Recommendation 4+

Ma Mon 13.3.2023 17:00 & 19:00
Kulttuuritalo Valve, Valvesali
Cultural Centre Valve, Valve Hall
Hallituskatu 7
10/7 €

Lähdetään seikkailuun
kaksikielisten hiirten 
matkassa!
Kaksi hiirtä kohtaavat arkkitehti Carl Ludwig 
Engelin kodissa Helsingissä 1840 -luvulla. 
Vickan tulee Tukholmasta ja Väinö Ulvilasta. 
Kilpaileva arkkitehti Philip Löw on pihistänyt 
Engelin suunnitelmat, mutta millä ihmeellä 
hiiret oppivat ymmärtämään toisiaan ja saavat 
piirustukset takaisin?

OPERA BOX:in kaksikielinen lastenooppera 
Vickan & Väinö on suunnattu erityisesti 
4–10 -vuotiaille lapsille ja on tarkoitettu 
tutustuttamaan lapsia toiseen kotimaiseen 
kieleemme ja huomaamaan, miten helpolla 
opimme ymmärtämään toisiamme.

Let’s go on an adventure 
with bilingual mice!
Two mice meet in Helsinki in 1840. The mouse 
Vickan is from Stockholm and speaks only 
Swedish and happens to meet the Finnish 
speaking mouse Väinö upon arrival. Together 
they help architect Carl Ludvig Engel to get 
back his stolen drawing from his rival architect 
and, even though they don’t have a common 
language in the beginning, they learn to 
understand each other better throughout the 
opera.  

OPERA BOX´s bilingual opera is especially 
aimed for children between the ages 4 and 
10, and is intended to introduce the children 
to Finland’s second official language – 
Swedish – and to notice how easily we learn to 
understand each other.

Rooleissa Roles
Hedvig Paulig: Vickan
Topias Lundell: Väinö
Aku Rantama: Engel / Philip Löv

Janne Valkeakoski harmonikka harmonica
Marina Motaleff-Kelly käsikirjoitus ja ohjaus screenwriting and directing
Cecilia Damström sävellys composing
Tarmo Tanttu lavastus ja puvustus set and costume design

Lastenooppera Children´s opera
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TALVINEN MATKA

Konsertin kesto noin 75 min. (ei väliaikaa) 
Duration approx. 75 min. (no intermission)

Laulusarja Winterreise eli Talvinen matka 
kuvaa päähenkilön matkaa pois hänet 
hylänneen rakastettunsa talosta. Kylmän 
matkan varrella erilaiset asiat antavat aiheen 
runolle. Näiden kohtaamiensa asioiden ja 
luonnonilmiöiden kautta päähenkilö peilaa 
suruaan. 
 
Schubert sävelsi Wilhelm Müllerin runoihin 
perustuvan 24 laulun laulusarjan Winterreise 
viimeisinä vuosinaan. Runot muodostavat 
jatkumon, mutta niin irrallisen, että useimpien 
runojen paikkaa voitaisiin vaihtaa tarinan 
logiikan kärsimättä. Ensimmäiset laulut 
sijoittuvat kaupunkiin, mutta matka jatkuu 
kaupungin ulkopuolelle ja muihin kyliin.

Winterreise describes the main character’s 
aimless journey away from the house of his 
beloved who abandoned him. Along the way, 
various things contribute to the creation of 
a poem. Through these constructions and 
natural phenomena that he encounters, the 
main character mirrors in his grief.

Schubert composed the song series 
Winterreise in his last years and revised the 
printed version of the work in the last days 
of his life. The song series contains 24 songs 
that form a continuum, but so detached that 
most poems could be repositioned without 
compromising the logic of the story. The first 
songs are set in the city from where the main 
character leaves. In later songs, the journey 
continues beyond the city and to other 
villages.

Kamarikonsertti I Chamber Music Concert I

Arttu Kataja baritoni baritone 
Pauliina Tukiainen piano piano

Ohjelma Program
Franz Schubert:
Winterreise (Talvinen matka Winter Journey) 
op. 89, D. 911 (1827)

WINTER JOURNEY
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Ti Tue 14.3.2023 19:00
Oulun Musiikkikeskus, Tulindbergin sali
Oulu Music Centre, Tulindberg Hall 
Leevi Madetojan katu 1–3
25/17/10 €
Oulu Sinfonian kausikorttilaiset 17 €
Oulu Symphony Orchestra season ticket holders 17 €



ARKTINEN
HYSTERIA

Kamarikonsertti II Chamber Music Concert II

Konsertin kesto noin 2 h (sis väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)

Matti Närhinsalo huilu flute
Anni Haapaniemi oboe oboe
Christoffer Sundqvist klarinetti clarinet
Tommi Hyytinen käyrätorvi French horn
Ann-Louise Wägar fagotti bassoon

Ohjelma Program
Darius Milhaud: La cheminée du roi René,
op. 205 
Matthew Whittall: January (Tammikuu)
(kantaesitys premiere)
Amy Beach: Pastorale for Woodwind Quintet,
op.151 
Arttu Takalo: Puhallinkvintetto nro. 1 
Wind Quintet No. 1 (kantaesitys premiere) 
Samuel Barber: Summer Music, op. 31

Puhallinkvintetti Arktinen Hysteria on 
kuulunut jo yli kahdenkymmenen vuoden 
ajan suomalaisten kamarimusiikkiyhtyeiden 
kärkikaartiin. Kokoonpano esittää 
konsertissaan valloittavan kokonaisuuden 
ranskalaista ja amerikkalaista musiikkia 
höystettynä kahdella kotimaisella 
kantaesityksellä. 

Matkamme alkaa auringonpaisteisessa 
Ranskassa Darius Milhaudin vuonna 1939 
säveltämässä La cheminée du roi René 
-sävellyksessä. Kesäinen ja hurmaava, 
neliminuuttinen Pastorale taas on säveltäjä 
Amy Beachin myöshäisteos. Samuel Barberin 
vuonna 1956 säveltämä Summer Music 
seikkailee lyyrisestä ja laiskasta tunnelmasta 
aina energiseen ja kontrapunktiseen 
tekstuuriin asti. Hetkittäin palaamme myös 
kotimaahamme, Matthew Whittallin ja Arttu 
Takalon sävellysten pariin.

The wind quintet Arktinen Hysteria 
has been one of the top finnish chamber 
music ensembles for over twenty years. In 
their concert, the ensemble will perform a 
captivating ensemble of French and American 
music, accompanied by two Finnish premieres.  

Our journey begins in sunny France with La 
cheminée du roi René, composed by Darius 
Milhaud in 1939. The summery and charming, 
four-minute Pastorale, on the other hand, is 
a work by composer Amy Beach. Composed 
by Samuel Barber in 1956, Summer Music 
adventures from a lyrical and lazy atmosphere 
to an energetic and counter-punctual texture. 
From time to time, we also return to our 
homeland, to the compositions of Matthew 
Whittall and Arttu Takalo.

13

Ke Wed 15.3.2023 19:00
Oulun Musiikkikeskus, Tulindbergin sali
Oulu Music Centre, Tulindberg Hall 
Leevi Madetojan katu 1–3
25/17/10 €
Oulu Sinfonian kausikorttilaiset 17 €
Oulu Symphony Orchestra season ticket holders 17 €



SVÄNGFONIA

Huuliharppukvartetti Sväng on ihastuttanut 
jo lähes kahden vuosikymmenen ajan niin 
yleisönsä kuin huuliharpun ammattilaisetkin 
ympäri maailman. Svängin erilaiset huuliharput 
luovat täyteläisen sointimaailman, jossa 
kuuluu kansanmusiikki kotimaasta ja muualta 
maailmasta, mutta yhtä lailla vaikutteita on 
klassisesta musiikista ja tangosta. Yhtyeen 
musiikissa kytkeytyy saumattomasti yhteen 
taiteellisesti kunnianhimoinen musiikki ja 
äkkiväärä perikaurismäkeläinen huumori.  

Svängfonia yhdistää Svängin yhteissoiton, 
saundin ja musiikilliset teokset Oulu Sinfonian 
orkesterin sointiin. Konsertin johtoteemana 
on tango, mutta musiikillinen matka ylittää 
tyylirajat: tangojen lisäksi kuullaan niin 
svängiläisten äkkiväärää omaa sävelkieltä, 
balkan-rytmejä, polskaa kuin Sibeliusta ja 
Chopiniakin.

Svängin sävellyksien sovituksista orkesterille 
vastaavat oman alansa huiput Pessi Levanto, 
Marzi Nyman, Esko Grundstörm, Aili Järvelä ja 
Roope Mäenpää.

Sväng & Oulu Sinfonia  Sväng & Oulu Symphony Orchestra

Oulu Sinfonia Oulu Symphony Orchestra
Janne Nisonen kapellimestari conductor

Huuliharppukvartetti Sväng Harmonica Quartet Sväng:
Eero (Geero) Grundström diatoniset ja kromaattiset huuliharput 
diatonic and chromatic harmonicas
Jouko Kyhälä sointuhuuliharppu, diatoniset ja kromaattiset huuliharput 
harmonetta, diatonic and chromatic harmonicas    
Pasi Leino bassohuuliharppu bass harmonica
Eero Turkka diatoniset ja kromaattiset huuliharput
diatonic and chromatic harmonica

To Thu 16.3.2023 19:00
Oulun Musiikkikeskus, Madetojan sali
Oulu Music Centre, Madetoja Hall 
Leevi Madetojan katu 1–3
35/25/15 €
Oulu Sinfonian kausikorttilaiset 25 €
Oulu Symphony Orchestra season ticket holders 25 €

Konsertin kesto noin 2 h (sis väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)

For almost two decades, the harmonica 
quartet Sväng has captivated both its 
audiences and harmonica professionals around 
the world. Sväng’s various harmonicas create 
a rich soundscape, which is equally influenced 
by classical music, tango, and folk music from 
Finland and the rest of the world. The band’s 
music is seamlessly intertwined with artistically 
ambitious music and unique Finnish humour.   
 
Svängfonia combines Sväng’s joint playing, 
sound and musical works with the sound of the 
Oulu Symphony Orchestra. The leading theme 
of the concert is tango, but the musical journey 
transcends stylistic boundaries; in addition 
to the tangos, you can hear the Sväng’s own 
musical language, Balkan rhythms, polska, as 
well as music from Sibelius and Chopin. 
 
Sväng’s compositions for orchestra are 
arranged by the best in their field: Pessi 
Levanto, Marzi Nyman, Esko Grundstörm, Aili 
Järvelä and Roope Mäenpää.
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Konsertin kesto noin 2 h (sis väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)

Pe Fri 17.3.2023 19:00
Kulttuuritalo Valve, Valvesali
Cultural Centre Valve, Valve Hall 
Hallituskatu 7
20/11/8 €

Suomen jazzmuusikoiden omaleimaisimpaan 
ääripäähän kuuluva pianisti-säveltäjä Kari 
Ikonen vie konserttiyleisön tutkimusretkelle 
paikkaan, jossa yhdistyy pohjoismainen jazz-
maisema ja arabimusiikin herkkä lyyrisyys. 

Ikonen saa rinnalleen kansainvälisen 
huippuryhmän, johon kuuluu rumputaiteilija 
Markku Ounaskari, ruotsalainen 
kontrabassomestari Anders Jormin ja 
algerialainen viuluvirtuoosi Kheir-eddine 
M’Kachiche. Käytössä on toki myös Ikosen 
mullistava keksintö, pianon mikrovirityslaite 
Maqiano, joka tuo arabimusiikin sävyjä 
perinteisen pianon sointiin.

Pianist-composer Kari Ikonen, one of the most 
distinctive Finnish jazz musicians, takes the 
concert audience to a expedition where the 
fresh Nordic jazz landscape meets with the 
delicate lyricism of Arabic music. 

Ikonen will be joined by top international 
musicians, which includes Finnish drummer 
Markku Ounaskari, Swedish double bass 
master Anders Jormin and Algerian violin 
virtuoso Kheir-eddine M’Kachiche. And of 
course, Ikonen’s revolutionary invention, the 
piano micro-tuning device Maqiano, is also 
in use.

Kari Ikonen piano piano
Kheir-eddine M’Kachiche viulu violin
Anders Jormin kontrabasso contrabass
Markku Ounaskari rummut drums

KARI IKONEN 
QUARTET
AL-QANTARA 
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Konsertin kesto noin 35-50 min h (ei väliaikaa) 
Duration approx. 35-50 min (no intermission)

La Sat 18.3.2023
14:00 Ainolanpuiston leikkipaikka Ainola Park Playground
17:00 Kaarlenväylän silta Kaarlenväylä bridge 
Kaarlenväylä 3
Vapaa pääsy Free entry

Tatu Rönkkö esineet ja elektroniikka 
artefacts and electronics

TATU 
RÖNKKÖ

Kaupunki on rumpu 
City Is A Drum

Sillankaiteet soivat ja leikkipuisto täyttyy 
musiikista. Lyömäsoitintaiteilijan kokeileva 
musiikki tuo ihmiset yhteen uuden ja oudon 
äärelle, kun mikä tahansa esine tai asia 
muuntautuu soittimeksi rumpali Tatu Rönkön 
käsissä.

Sooloprojektissaan City is a Drum Rönkkö 
soittaa julkisessa kaupunkitilassa olevia 
rakennuksia, rakennelmia ja esineitä ja 
muokkaa niiden ääniä elektronisin efektein. 
Arkiset esineet muuntuvat soittimiksi 
rummuttamalla, hankaamalla, taputtamalla 
ja ravistamalla. Aina musiikkia ei tarvitse 
ymmärtää, vaan tärkeintä on antautua äänen 
vietäväksi.

The bridge railings are ringing and the 
playground is filled with music. Any artefact 
or thing can be an instrument in the hands of 
drummer Tatu Rönkkö. The percussion artist’s 
experimental music brings people together to 
experience something new and strange.

In his solo project City is a Drum, Rönkkö 
plays buildings, structures and objects in 
public urban space and shapes their sounds 
with electronic effects. Everyday objects 
are transformed into musical instruments by 
drumming, rubbing, clapping and shaking. 
Sometimes you don’t need to understand 
the music, but only surrender yourself to 
the sound.
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BERGMAN OCH 
ENGLUND
I ULEÅBORG

Astutaan hetkeksi takaisin historiassa, aina 
1940-luvun lopulle. Tapaamme siellä säveltäjät 
Erik Bergmanin ja Einar Englundin, joiden 
modernistinen musiikki kuulostaa nykypäivän 
aikamatkaajan korvaan inhimilliseltä, lempeältä 
ja kutsuvalta. 

Omana aikanaan säveltäjät halusivat 
kuitenkin olla radikaaleja, ja haastaa sekä 
Sibeliuksen että kansallisromantiikan perinteet. 
Kansallissäveltäjämme kuitenkin vain kehui ja 
kannusti heitä. 

Konsertissa kuulemme näiden itse 
Sibeliuksenkin kehumien säveltäjien teoksia 
pianisti Emil Holmströmin, klarinetisti 
Michal Konopinskin sekä Oulun Sinfonian 
kamarimuusikoiden esittämänä. 

Ohjelma Program
Erik Bergman: Jousikvartetti String Quartet
op. 98 (1982) 
Erik Bergman: Tre fantasier för klarinett (1954)  
Einar Englund: Pianokvintetto 
Piano Quintet (1941)

Michal Konopinski klarinetti clarinet
Emil Holmström piano piano
Oulu Sinfonian kamarimuusikot
Oulu Symphony Chamber Musicians
Nadya Pugacheva viulu violin
Dhyani Gylling viulu violin
Anniina Matinlassi alttoviulu viola
Sofie Spanget Takkula sello cello

Let’s step back in history for a moment, all the 
way back to the late 1940s. There we meet the 
composers Erik Bergman and Einar Englund, 
whose modernist music sounds humane, 
gentle and inviting to the ear of today’s time 
traveler.  

In their time, however, these two composers 
wanted to be radical and challenge the 
traditions of Sibelius and national romanticism. 
However, our national composer only praised 
and encouraged them.

In the concert, we will hear works by these 
composers performed by pianist Emil 
Holmström, clarinetist Michal Konopinski and 
chamber musicians of the Oulu Symphony 
Orchestra.

La Sat 18.3.2023 16:00
Oulun Musiikkikeskus, Tulindbergin sali
Oulu Music Centre, Tulindberg Hall 
Leevi Madetojan katu 1–3
25/17/10 €
Oulu Sinfonian kausikorttilaiset 17 €
Oulu Symphony Orchestra season ticket holders 17 €

Konsertin kesto noin 2 h (sis väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)

Kamarikonsertti III Chamber Music Concert III
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KAAÅS TRIO &
MARI PALO 

Konsertin kesto noin 2 h (sis väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)

La Sat 18.3.2023 19:00
Oulun Musiikkikeskus, Tulindbergin sali
Oulu Music Centre, Tulindberg Hall 
Leevi Madetojan katu 1–3
25/17/10 €
Oulu Sinfonian kausikorttilaiset 17 €
Oulu Symphony Orchestra season ticket holders 17 €

Vuonna 2011 perustettu KAAÅS on kolmen 
aloitekykyisen muusikon pianotrio. Trio on 
saanut nimensä elämän ja arjen kaaoksesta, 
pienten lasten tuomasta jokapäiväisestä 
seikkailusta, jonka keskellä trio hahmottaa 
elämäänsä yhdessä musisoiden. 

Yhdessä Oulun Musiikkijuhlien taiteellisen 
johtajan sopraano Mari Palon kanssa he 
esittävät konsertin täynnä naissäveltäjien 
upeita teoksia. 

Ohjelma Program
Rebecca Clarke: Three Irish Country Songs  
Clara Schumann: Piano Trio op.17 
Amy Beach: 2 songs for Soprano and Piano Trio 
op. 100
Helvi Leiviskä: Piano trio  

Mari Palo sopraano soprano
Annemarie Åström viulu violin
Ulla Lampela sello cello
Tiina Karakorpi piano piano

Founded in 2011, KAAÅS is a piano trio of 
three aspiring musicians. The trio takes its 
name from the chaos of life and everyday life, 
an everyday adventure brought on by young 
children, in the middle of which the trio makes 
sense of their lives by playing music together.  
 
Together with artistic director of the Oulu 
Music Festival and soprano Mari Palo, they 
perform a concert full of magnificent works by 
women composers.  

Kamarikonsertti IV Chamber Music Concert IV
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KUORO- JA
URKUMUSIIKIN YLISTYS 

Vuonna 1945 säveltäjä Z. Kodaly pakeni Buda-
pestiin tunkeutunutta puna-armeijaa kaupungin 
oopperatalon kellariin. Kellarin kätköissä syntyi 
sävellys, joka esitettiin ensimmäisen kerran 
oopperan vaatenaulakon edessä. 

Vuosikymmeniä myöhemmin tämä sävellys, 
Misa brevis, esitetään nyt Oulun tuomiokirkos-
sa. Konsertissa kuulemme Misa brevisin lisäksi 
kaksi muuta eurooppalaisen kuoro- ja urkumu-
siikin 1900-luvun kiistatonta merkkiteosta: Z. 
Kodalyn Laudes organi eli Urkujen ylistys, sekä 
tsekkiläisen säveltäjä L. Janacekin Otčenáš eli 
Isä meidän.

Tuiran kamarikuoro 
Risto Laitinen kuoronjohtaja choir director
Aki Alamikkotervo tenori tenor
Minea Varho harppu harp
Ismo Hintsala urut organ

Kamarikonsertti V Chamber Music Concert V

GLORY TO CHORAL AND ORGAN MUSIC

In 1945, composer Z. Kodaly fled the invading 
Red Army to the basement of the Budapest 
opera house. In the depths of the basement, 
a composition was born, which was first 
performed in front of the clothes rack of the 
opera.

Decades later, this composition, Misa brevis, 
will now be performed at the Oulu Cathedral. 
In addition to Misa brevis, the concert will 
feature two other undeniable landmarks of 
European choral and organ music from the 
1900s: Z. Kodaly’s Laudes organi, or Praise of 
the Organ, and Otčenáš aka Father of Ours by 
Czech composer L. Janacek.

Ohjelma Program
Z. Kodaly: Laudes organi 
L. Janacek: Otčenáš 
Z. Kodaly: Missa brevis
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Su Sun 19.3.2023 16:00
Oulun tuomiokirkko
Oulu Cathedral
Kirkkokatu 3 A
25/17/10 €
Oulu Sinfonian kausikorttilaiset 17 €
Oulu Symphony Orchestra season ticket holders 17 €

Konsertin kesto noin 2 h (sis väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)



KUORO- JA
URKUMUSIIKIN YLISTYS 

MIKA KALLIO
GONG ODYSSEY

Konsertin kesto noin 2 h (sis väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)

Su Sun 19.3.2023 19:00
RioLive
Hallituskatu 11
20/11/8 €

Gongien kumiseva sointi upottaa kuuntelijansa 
omiin syvyyksiinsä rumpali Mika Kallion 
neljännellä omalla levyllä GONG ODYSSEY. 
Levy julkaistiin kesäkuussa 2022, ja sen 
sävellykset huojuvat gongien luonteen 
mukaisesti sulavasti ambientin ja improvisoidun 
musiikin välimaastossa. Levyn kappaleita 
saapuu soittamaan Suomen parhaista 
jazzmuusikoista koottu kokoonpano. Kallio on 
koonnut ympärilleen monipuolisen ja luovan 
ryhmän, joka hallitsee pääsoittimiensa lisäksi 
myös gongien soittamisen hartaan taidon.

Mika Kallio gongit ja syntetisaattori gongs, synthesizer
Jussi Fredriksson gongit ja syntetisaattorit gongs, synthesizer
Jaska Lukkarinen gongit, syntetisaattori ja lyömäsoittimet gongs, synthesizer, percussions
Max Zenger bassoklarinetti, kontrabassoklarinetti ja lyömäsoittimet 
bass clarinet, double bass clarinet, percussions

The sound of gongs takes it’s listeners on a 
journey with drummer Mika Kallio’s fourth 
own album GONG ODYSSEY. The album was 
released in June 2022, and its compositions, in 
line with the nature of gongs, sway smoothly 
between ambient and improvised music. 
The songs on the album will be played by 
a line-up of Finland’s best jazz musicians. 
Kallio has gathered around him a diverse and 
creative group that masters not only its main 
instruments, but also the devout art of 
playing gongs.
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SAMI PITKÄMÖ & 
MATTI PAATELMA

Ti Tue 21.3.2023 19:00
RioLive 
Hallituskatu 11
20/11/8 €

Vuonna 1975 laulaja Tony Bennett ja pianisti 
Bill Evans julkaisivat yhteisen studioalbumin. 
Vain muutamaa vuotta myöhemmin heidän 
yhteinen matkansa jatkuikin toisella albumilla 
Together Again. 

Monipuolisena muusikkona tunnettu 
Sami Pitkämö ja Suomen ansioituneimpiin 
pianisteihin kuuluva Matti Paatelma juhlistavat 
monivuotista artistisuhdettaan konsertissa, 
jossa käydään läpi Tony Bennettin ja Bill 
Evansin kahden legendaarisen duolevyn 
parhaat. 

Sami Pitkämö laulu vocals
Matti Paatelma piano piano

Konsertin kesto noin 2 h (sis väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)

A Tribute to Tony Bennett

In 1975, singer Tony Bennett and pianist Bill 
Evans released a joint studio album. Just a few 
years later, their journey together continued 
with the second album Together Again.  

Known as a versatile musician, Sami Pitkämö 
and Matti Paatelma, one of Finland’s most 
distinguished pianists, will celebrate their 
multi-year artist relationship in a concert that 
will review the best of Tony Bennett and Bill 
Evans’ two legendary duo albums.
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TEEMU
VIINIKAINEN

Tilaisuuden kesto noin 2 h (sis väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)
Dokumentin kesto 1 h 
Duration of the documentary 1 h

Kitaristi Teemu Viinikainen on vahvan 
tunnelman taituri, jonka soitto perustuu 
niukkuuteen. Soittaessaan hänen ympärillä 
leijuu zeniläinen keskittyneisyys, joka 
on kaikesta esiintymisestä riippumaton. 
Konsertissaan Viinikainen juhlistaa uransa 
ensimmäistä soolokitaralevyä Songs of Silence, 
jonka kappaleet ovat soolosovituksia sellaisten 
tunnettujen tekijöiden kuten Thelonious 
Monkin and Charles Mingusin tuotannosta. 

Tilaisuuden aluksi nähdään Viinikaisesta 
kertova dokumentti ”Hiljaisuus… ja äänen 
synty”, jossa esiintyvät Viinikaisen itsensä 
lisäksi näyttelijä Hannu-Pekka Björkman ja 
soitinrakentajamestari A-P Paasonen. Tommi 
E. Virtasen ohjaaman ja käsikirjoittaman 
dokumentin lähtökohtana oli kertoa, miten 
Viinikaiselle rakennetaan uusi kitara, ja 
keskustella siitä, miten nämä alansa huiput 
etsivät ammateissaan täydellistä ääntä. 
Viinikaisen pahentuneen tinnutuksen myötä 
muodostui kuitenkin tarina siitä, miten hän 
joutui rakentamaan uudelleen koko uransa ja 
suhteensa hiljaisuuteen.

Teemu Viinikainen kitara guitar Hiljaisuus... ja äänen synty 
Tommi E. Virtanen ohjaus ja käsikirjoitus 
directing and screenplay
Kupletin juoni Oy tuotanto production

Guitarist Teemu Viinikainen is a master of 
strong athmosphere, and whose playing is 
based on scarcity. He plays with a zen focus, 
which is independent of any performance. In 
his concert Viinikainen celebrates the release 
of his career´s first solo guitar album Songs 
of Silence. The songs are solo arrangements 
of the work of such well-known authors as 
Thelonious Monk and Charles Mingus. 

The event begins with a documentary about 
Viinikainen, entitled “Hiljaisuus... ja äänen 
synty” (“Silence... and the birth of sound”), 
which, in addition to Viinikainen himself, 
features the actor Hannu-Pekka Björkman 
and the master luthier A-P Paasonen. The 
starting point of the documentary, directed 
and written by Tommi E. Virtanen, was to 
show how to build a new guitar for Viinikainen 
and to discuss how these top experts in their 
field are looking for the perfect sound in 
their professions. However, with Viinikainen’s 
worsening tinkering, a story was formed about 
how he had to rebuild his entire career and 
relationship with silence.

Hiljaisuus... ja äänen synty
Silence... and the birth of sound
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Ke Wed 22.3.2023 19:00
RioLive
Hallituskatu 11
20/11/8 €
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SAMULI EDELMANN & 
OULU SINFONIA 

Samuli Edelmann julkaisi vuonna 1997 
kulttimaineeseen nousseen Vaiheet-albumin, 
joka sisälsi hänen isänsä Toni Edelmannin 
sävellyksiä muun muassa Goethen, Hessen ja 
Shakespearen teksteihin. Albumi äänitettiin 
suurena tuotantona Pariisi sinfoniaorkesterin 
kanssa. 
 
Albumin kappaleet jäivät vahvasti elämään 
Edelmannin ohjelmistoon. Toni Edelmannin 
kuoleman jälkeen Edelmann julkaisi lisää isänsä 
sävellyksiä sisältävän jatko-osan Vaiheet 2, 
joka toteutettiin pienemmällä yhtyeellä vuonna 
2019. 
 
Nyt Edelmannin että Vaiheet-albumin 
rakastetuimpia sävellyksiä kuullaan  
ainutlaatuisessa Samuli Edelmannin ja 
Oulu Sinfonian yhteiskonsertissa.

Samuli Edelmann released the famous 
Phases album in 1997 – an album which has 
since become a classic. The album included 
compositions by his father Toni Edelmann, 
including texts from Goethe, Hesse and 
Shakespeare, and was recorded as a big 
production with the Paris Symphony Orchestra.  
 
The songs from this album have remained 
strongly in Edelmann´s repertoire. After 
his father Toni Edelmann´s passing, Samuli 
Edelmann published more of his father´s 
compositions in a follow-up album Vaiheet 2, 
which was produced with a smaller band in 
2019.   
  
Edelmann´s and Vaiheet album´s most loved 
songs will now be performed together with 
the Oulu Symphony Orchestra.

Vaiheet Phases

Samuli Edelmann laulu vocals
Jukka Perko saksofoni saxophone
Leri Leskinen koskettimet ja elektroniikka keyboard and electronics
Matti Paatelma koskettimet keyboard

Oulu Sinfonia Oulu Symphony Orchestra

To Thu 23.3.2023 19:00
Oulun Musiikkikeskus, Madetojan sali 
Oulu Music Centre, Madetoja Hall  
Leevi Madetojan katu 1–3
42/32/19 €
Oulu Sinfonian kausikorttilaiset 32 €
Oulu Symphony Orchestra season ticket holders 32 €

Konsertin kesto noin 2 h (sis väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)

SAMULI EDELMANN &
OULU SYMPHONY ORCHESTRA
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OMJ 2023 &
FLOW-SIRKUS:
MARTA & KIM 

Our Arms Grew Together 

Our Arms Grew Together (Kätemme 
kasvoivat yhteen) on alankomaalaisen 
tanssija Kim-Jomi Fischer ja norjalaisen 
sirkustaiteilija Marta Alstadsæter 
rakkaussuhteen intiimi omakuva. 
Maailmassa, joka korostaa itsenäisyyttä, he 
ovat valinneet keskinäisen riippuvuuden. 

Rehellinen ja melkein dokumentaarinen 
nykysirkusta ja tanssia yhdistävä teos 
kertoo siitä, mikä normaalisti jää suljettujen 
ovien taakse: kahden ihmisen yhdeksi 
ruumiksi tulemisen aistillisuudesta ja 
haavoittuvuudesta. Samalla se näyttää 
myös sen, mikä on epämukavaa: 
kyvyttömyyden kävellä pois toisen luota, 
päästää irti kontrollista ja henkilökohtaisista 
tavoitteista. 

Pe Fri 24.3.2023 19:00 
La Sat 25.3.2023 19:00
Kulttuuritalo Valve 
Cultural Centre Valve, Valve Hall 
Hallituskatu 7
25/20/10 €

Konsertin kesto noin 1 h (ei väliaikaa) 
Duration approx. 1 h (no intermission)
Ikäsuositus Age Recommendation +14
Esitys sisältää alastomuutta.
The performance contains nudity.

Esiintyjät Performers
Kim-Jomi Fischer
Marta Alstadsæter

Yhteistyössä In Collaboration 
Flow Productions

Our Arms Grew Together is a live self-portrait 
of the love relationship between the couple 
Marta & Kim. In a world that celebrates 
independence, they choose deliberately for 
interdependency.

The virtuoso duo, dancer Kim-Jomi Fischer 
(NL) and circus artist Marta Alstadsæter 
(NO) are in search of physical metaphors for 
their relationship. This unfolds in an intimate, 
honest, almost documentary universe of 
what normally stays behind closed doors: the 
sensuality and vulnerability of becoming one 
body with two people. At the same time, it 
shows the discomfort of it: literally not being 
able to walk away from each other and letting 
go of control and personal agenda.



Konsertin kesto noin 2 h (sis väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)

Pe Fri 24.3.2023 20:00
RioLive 
Hallituskatu 11
29/24/15 €

Suomen ykkösjazzlaulajaksi tituleerattu 
Aili Ikonen julkaisi neljännen soololevynsä 
helmikuussa 2023. Levy käsittelee oman 
paikan hahmottamista tässä ajassa, tällaisena, 
eri rooleissa: ihmisenä, naisena, osana 
yhteiskuntaa, osana suurempaa jatkumoa, 
osana sukupolvien ketjua.

Herkkänä, mutta samalla vahvana tulkitsijana 
tunnettua Ikosta on kuultu laaja-alaisesti niin 
aikamme huippuartistien kanssa kuin solistina 
eri kokoonpanoissa. Mukanaan hän tuo 
luottokvintettinsä, jonka kanssa hän on tehnyt 
yhteistyötä jo 10 vuoden ja viiden albumin 
verran. 

Aili Ikonen, Finland’s most acclaimed jazz 
singer, released her fourth solo album in 
February 2023. Thematically, her new album 
deals with perceiving one’s own place in 
this time as different roles: as a person, as 
a woman, as part of the society, as part of 
a larger continuum, as part of a chain of 
generations.

Known as a sensitive, but at the same time 
strong interpreter, Ikonen has been heard 
extensively both with the top artists of the 
Finnish music scene and as a soloist in various 
ensembles. With her she brings on stage her 
primary quintet, with whom she has been 
collaborating for 10 years and released five 
albums together.

Aili Ikonen laulu, viulu, sävellys ja sanoitus
vocals, violin, compositions and lyrics
Janne Toivonen trumpetti trumpet
William Suvanne saksofonit ja huilu
saxophones and flute
Tuomas J. Turunen piano piano
Mikko Pellinen basso ja sovitukset
bass and arangements
Mikko Arlin rummut drums

AILI IKONEN
Levynjulkaisukonsertti New Album Release Concert
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OASBB & AILI JÄRVELÄ 
& SAMI PITKÄMÖ

Koskettava ja tunnelmallinen konsertti tuo 
luoksemme kaksi upeaa laulaja-lauluntekijää ja 
heidän musiikkiaan big band sovituksina. 

Konsertin ensimmäisellä puoliskolla kuulemme 
laulaja-lauluntekijä Aili Järvelän loihtimaa, uutta 
ja eeppistä suomenkielistä laulelmaa. Unituulia-
ohjelmisto kantaesitettiin 2018, ja nyt Järvelän 
itsensä säveltämät, sanoittamat ja sovittamat 
laulut kuullaan esitettynä yhdessä Oulu All Star 
Big Bandin kanssa. 

Konsertin toisella puolella OASBB saa lavalle 
kanssaan Sami Pitkämön, joka on pitkän 
uransa aikana saanut tehdä yhteistyötä monien 
alan legendojen kanssa, ja samalla päässyt 
todistamaan myös uusien tähtien syntyä. 
Muun muassa muusikkona, kapellimestarina 
ja tuottajana tunnettu Pitkämö esittää 
konsertissaan sekä omia laulujaan svengaavasti 
suomenkielellä että tulkitsee Count Basien/
Frank Sinatran klassikkokappaleita. 

Aili Järvelä laulu vocals
Rasmus Soini kapellimestari conductor
Sami Pitkämö laulu vocals
Oulu All Star Big Band 

Konsertin kesto noin 2 h (sis väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)

La Sat 25.3.2023 20:00
RioLive
Hallituskatu 11
29/24/15 €

The touching and atmospheric concert brings 
to us two wonderful singer-songwriters and 
their music as big band arrangements.

The first half of the concert will feature 
singer-songwriter Aili Järvelä’s new and epic 
Finnish-language singing. The Unituulia (Dream 
Wind) repertoire premiered in 2018, and now 
the songs composed, written and arranged by 
Järvelä herself are performed together with 
the Oulu All Star Big Band.  

On the second part of the concert, OASBB will 
have Sami Pitkämö on stage with them, who 
during his long career has had the opportunity 
to collaborate with many legends in the field 
and at the same time has witnessed the birth 
of new stars. Known as a musician, conductor 
and producer, Pitkämö performs both his own 
songs in Finnish and interprets classic songs by 
Count Basie/Frank Sinatra.  
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JUKKA PERKO AVARA & 
HANNU-PEKKA BJÖRKMAN

Miten ottaa vastaan vääjäämätön vieras? 
Odottamaton ja odotettu? Jukka Perko Avara 
yhdessä näyttelijä Hannu-Pekka Björkmanin 
kanssa ovat luoneet sanan ja musiikin keinoin 
kuulokuvan katovaisuudesta, elämästä ja 
kuolemasta.

Keskiaikaisesta kuolemantanssikuva-aiheesta 
innoituksen saanut esitys kulkee läpi ajan. 
Francois Villonin ja La Folian säkeistä ja 
sävelistä kohti pohjoista, Tomas Tranströmerin, 
Gosta Ågrenin ja monen muun runoilijan 
sanojen syliin. Ja jossain koivujen takana 
hymyilee Hugo Simbergin lempeä kuolema.

Kysymys ja matka on yhteinen. Miten elämme 
ja kuolemme maailmankaikkeuden pyörteessä? 
Kun suuria portteja avataan ja kun suuria 
portteja suljetaan.

Hannu-Pekka Björkman lukija reader 
Jukka Perko saksofoni saxophone
Teemu Viinikainen kitara guitar
Jarmo Saari kitara guitar 

Konsertin kesto noin 2 h (sis väliaika) 
Duration approx. 2 h (incl. intermission)

Su Sun 26.3.2023 19:00
RioLive 
Hallituskatu 11
29/24/15 €

Puku ommellaan hiljaisuudessa The suit is sewn in silence

How to welcome the inescapable visitor?
The unexpected and the expected? Using 
words and music, Jukka Perko Avara and the 
beloved Finnish actor Hannu-Pekka Björkman 
have created a picture of transience, life, and 
death.

The performance, which takes it´s inspiration 
from the medieval Danse Macabre – or the 
Dance of Death, travels through time. From 
the compositions of Francois Villon and La 
Folia towards North to the arms of the poets 
Tomas Tranströmer, Gosta Ågren and many 
others. And somewhere between the birches 
smiles the kind Death of the painter Hugo 
Simberg.

The question and the journey is shared by all. 
How do we live and die in the vortex of the 
universe. When big gates are opened, and big 
gates are closed.
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LIED-MESTARIKURSSIEN  
LOPPUKONSERTTI

Opettajat Teachers
Arttu Kataja baritoni baritone
Pauliina Tukiainen piano piano

Yhteistyössä In collaboration
OAMK 
Oulun Konservatorio Oulu Conservatory

Konsertin kesto noin 60 min (ei väliaikaa) 
Duration approx. 60 min (no intermission)

Pe Fri 17.3.2023 17:00
Oulun Musiikkikeskus, Pikkusali 
Oulu Music Centre, Pikkusali 
Leevi Madetojan katu 1–3
Vapaa pääsy Free entry

Lied-mestarikurssien opiskelijat esiintyvät 
mestarikurssien loppukonsertissa. Vuonna 2023 
klassisessa musiikissa annetaan opetusta laulun 
ja pianon mestarikusseilla. 

The students of the Lied master classes 
perform in the final concert. In Oulu Music 
Festival 2023, classical music is taught to 
young students in vocal and piano master 
classes.

LIED MASTERCLASS FINAL CONCERT
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RYTMIMUSIIKIN 
MESTARIKURSSIEN 
LOPPUKONSERTTI

Rytmimusiikin mestarikurssien 
opiskelijat esiintyvät mestarikurssien 
loppukonsertissa. 

Opettajat Teachers
Aili Järvelä laulu vocals
Sami Pitkämö laulu vocals

Yhteistyössä In collaboration
OAMK 
Oulun Konservatorio Oulu Conservatory

Konsertin kesto noin 1 h (ei väliaikaa) 
Duration approx. 1 h (no intermission)

Pe Fri 24.3.2023 18:00
RioLive 
Hallituskatu 11
Vapaa pääsy Free entry

The students of the master classes in 
rhythm music perform in the final concert. 

RHYTHM MUSIC MASTERCLASS FINAL CONCERT
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KEVÄT / SPRING 2023

ROSENWINKEL BLAKE 
MÄENSIVU PERI
Ke Wed 1.3. 19:00
RioLive
Seamus Blake tenori saksofoni tenor saxophone
Kurt Rosenwinkel kitara guitar
Kaisa Mäensivu kontrabasso double bass 
Joe Peri  rummut drums

OLLI HIRVONEN TRIO
Ke Wed 25.1. 19:00
RioLive
Olli Hirvonen kitara guitar
Simon Jermyn kontrabasso
double bass
Nathan Ellman-Bell rummut drums

RÄLLÄ
Ke Wed 22.2. 19:00
RioLive
Osmo Hakosalo viulu violin
Erja Pätsi viulu violin
Jouko Pääkkönen haitari
accordion

Liput / Tickets 20/11/8 €

SARJALIPPU:
OMJ Jazz & Etno kevät 2023
106 / 58 / 44 €
Myynnissä 1.3.2023 asti. Sisältää kaikki konsertit.
On sale until 1.3.2023. Includes all concerts.



JUKKA LINKOLA TENTET 
Ke Wed 24.5. 19:00
RioLive
Jukka Linkola piano ja sävellykset  
piano and compositions
Jouni Järvelä altto- ja sopraanosaksofoni
alto and soprano saxophone
Manuel Dunkel tenorisaksofoni tenor saxophone
Kasperi Sarikoski pasuuna trombone
Teemu Mattsson trumpetti ja flyygelitorvi
trumpet and flugelhorn
Seppo Kantonen koskettimet keyboards
Vesa Ojaniemi basso bass
Mongo Aaltonen perkussiot percussions
Jaska Lukkarinen rummut drums

KATERYNA ZIABLIUK (UKR)
Ke Wed 3.5. 19:00
RioLive
Kateryna Ziabliuk piano

JOONAS TUURI QUARTET
To Thu 11.5. 19:00
RioLive
Joonas Tuuri kontra- ja sähköbasso
double bass and electric bass 
Ilmari Rönkä alttosaksofoni ja huilu 
alto saxophone and flute 
Artturi Rönkä piano piano
Anssi Tirkkonen rummut drums

BARLAST
Ke Wed 19.4. 19:00
RioLive
Philip Holm kontrabasso double bass 
Heikki Hänninen kitarat guitars
Minna Koskenlahti lyömäsoittimet ja huilut 
percussions and flutes
Sanna Salonen puupuhaltimet woodwinds

KADRI VOORAND & 
MIHKEL MÄLGAND (EST)
Ke Wed 26.4. 19:00
RioLive
Kadri Voorand laulu, piano
voice, piano
Mihkel Mälgand kontrabasso
double bass
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