Entusiasmo Oy:n konserttikokonaisuuden tähdet ja tuottaja

POHJOLAN TUULIA
Jean Sibelius ja aikalaisensa
Sibelius–Kuula–Madetoja–Grieg

Soile Isokoski
”Soile Isokoski marsalkattarena edusti korkeimman kaliiberin laulutaidetta
taiteilijana avainroolissaan”, (Straussin Ruusuritari, Birmingham) –Guardian 2014
”Lopun trio oli suurenmoinen! ...Isokoski aloitti esittelemällä kauniita pitkiä
vokaalilinjoja... Yleisössä kaikki olivat silmät kyynelissä kun Isokoski tulkitsi
järkyttävän kauniisti ”In Gottes Namen”... (Ruusuritari, München) –Bachtack, 2014
”Onko kauniimpaa sopraanoääntä oopperassa tänä päivänä?” –The Sunday Times, 2008
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Maailman kuuluisimmilla ooppera- ja konserttilavoilla esiintyvä Soile Isokoski on aikamme
kysytyimpiä sopraanoja.

oile Isokoski opiskeli Sibelius-Akatemiassa ja piti ensikonserttinsa 1986. Vuonna 1987 hän voitti Lappeenrannan
laulukilpailun, sai toisen palkinnon BBC Singer of the World kilpailussa ja voitti Elly Ameling- kilpailun sekä Tokion
kansainvälisen laulukilpailun.
Suomen Kansallisoopperassa Soile Isokoski debytoi La Bohèmen Mimin roolissa ja on sen jälkeen esiintynyt menestyksekkäästi mm. Wienin, Hampurin, Berliinin ja Baijerin valtionoopperoissa, Milanon La Scalassa, Opéra Bastillessa
Pariisissa, Covent Gardenissa Lontoossa ja New Yorkin Metropolitanissa. Hän vierailee säännöllisesti monilla kansainvälisillä musiikkijuhlilla mm. Salzburgissa, Savonlinnassa, Edinburghissa ja Orangessa. Hän tekee yhteistyötä useiden merkittävien kapellimestareiden kanssa joista mainittakoon Esa-Pekka Salonen, Seiji Ozawa, Sir Colin Davis, Bernhard Haitink,
Daniel Barenboim, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Valeri Gergiev, James Levine sekä Zubin Mehta.
Soile Isokoskella on laaja konserttiohjelmisto ja hän on pitänyt lukuisia liedkonsertteja mm. Wienissä, Pariisissa,
Lontoossa, Berliinissä, Frankfurtissa, Münchenissä, Roomassa, Ateenassa, Tokiossa, Moskovassa, Washingtonissa ja
New Yorkissa. Hän on levyttänyt useiden suomalaisten ja pohjoismaalaisten säveltäjien sekä Schubertin, Schumannin ja
Richard Straussin teoksia sekä yhdessä baritoni Bo Skovhusin kanssa myös Hugo Wolfin Italialaisen laulukirjan. Lisäksi
Soile Isokoski on tehnyt useita ooppera- ja oratoriolevytyksiä. Hänen levytyksensä Richard Straussin orkesterilauluista
Marek Janowskin johtaman Berliinin Radion Sinfoniaorkesterin kanssa sai vuonna 2002 arvostetun Gramophone Editor’s
Choice Award -palkinnon.
Ansioistaan taiteilijana ja suomalaisen musiikin hyväksi tekemästään työstä Soile Isokoskelle myönnettiin Pro Finlandia- mitali vuonna 2002. Valtion säveltaidepalkinnon hän sai vuonna 2005.
Vuonna 2007 Soile Isokosken levytys ”Luonnotar” Jean Sibeliuksen orkesterisäestyksellisistä lauluista voitti MIDEM
Classical Award 2007 -palkinnon ”Vocal recitals” -sarjassa sekä BBC Music Magazinen ”Vuoden levy”-palkinnon. Kullervo-levytys Helsingin kaupunginorkesterin kanssa sai Diapason d’or de l’annee- palkinnon 2008.
Syyskuussa 2008 Soile Isokoskelle myönnettiin Wienissä kamarilaulajattaren arvonimi. Toukokuussa 2011 hänet promovoitiin Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kunniatohtoriksi.
Kaudella 2014–2015 Soile Isokoski esiintyy mm. Ravinian musiikkijuhlilla ja Wienin valtionoopperassa.

Martin Katz
”Aikamme musiikillisesti neuvokkain yhteistyökumppani.” –Wiener Tagesblatt
”The gold standard of collaborative pianists,” –The New York Times
”Martin Katzia on varmasti pidettävä yhteissoittoon erikoistuneiden pianistien päämiehenä.” –Los Angeles Times
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merikkalainen pianisti Martin Katz on kirjansa (The Complete Collaborator,
Oxford University Press) otsikon veroinen täydellinen yhteistyökumppani; hän
on toiminut maineikkaiden solistien säestäjänä eri puolella maailmaa yli neljänkymmenen vuoden ajan ja opettanut säestämisen jaloa taitoa loppuunmyydyillä mestarikursseilla lähes yhtä kauan, muun muassa Suomessa
Juhlittuihin taiteilijoihin, joiden kanssa Katz on konsertoinut ja levyttänyt, kuuluvat mm. Marilyn Horne, Frederica von Stade, Samuel Ramey, Jose Carreras, Cecilia Bartoli, Kiri Te Kanawa, Kathleen
Battle, Sylvia McNair, Karita Mattila, David Daniels, Piotor Beczala, Lawrence Browlee ja Joseph Calleja. Kausi toisensa
jälkeen maailman musiikkipääkaupungit kuuluvat Katzin ohjelmaan.
Katz syntyi Los Angelesissa, missä aloitti piano-opinnot viiden ikäisenä. Hän opiskeli Etelä-Kalifornian yliopistossa
säestystä alan pioneerin Gwendolyn Koldofskyn johdolla. Vielä opiskelijana hän sai ainutlaatuisen tilaisuuden toimia
pianistina legendaaristen Lotte Lehmannin, Jascha Heifetzin, Pierre Bernacin ja Gregor Piatigorskyn mestarikursseilla.
Opintojen päättyttyä Katz toimi kolme vuotta Yhdysvaltain armeijan kuoron pianistina, muutti sitten New Yorkiin,
missä hänen kansainvälinen uransa todella lähti lentoon 1969.
Viime vuosina Martin Katz on toiminut myös kapellimestarina. Useat hänen solistikumppaneistaan ovat olleet
mukana esityksissä, joissa hän on johtanut vaikkapa BBC:n, Houstonin, Washington DC:n, Tokion, New Havenin ja
Miamin orkestereita. Metropolitan ooppera, Houstonin ooppera ja The National Arts Centre in Ottawa ovat esittäneet
Katzin editioita Händelin ja Rossinin oopperoista. Katz on johtanut oopperaproduktioita mm. San Franciscon arvostetun Merola -ohjelman puitteissa.
Martin Katz on myös sitoutunut opettaja. Hän asuu vuodesta 1984 Michiganissa, missä johtaa School of Music’n
säestämisen koulutusohjelmaa. Hän on ollut keskeinen vaikuttaja kouluttaessaan nuoria pianisteja ja laulajia, jotka nyt
työskentelevät ympäri maailmaa. Tästä kiitollisena Michiganin yliopisto myönsi ensimmäisenä hänelle Arthur Schnabel
musiikkiprofessuurin.
Michiganin työn lisäksi, Martin Katz vierailee vakituisesti Santa Fen oopperassa, Songfestissa, San Franciscon oopperassa, Chicago College of Performing Arts’ssa ja The New Natíonal Theater of Tokyo’ssa. Joulukuussa 2014 Katz vetää
yhteisen mestarikurssin Pariisin oopperassa kera Marilyn Hornen, jonka pianisti-partneri hän oli 35 vuotta.
Katso Katzin koskettava haastattelu yhteistyöstä Marilyn Hornen kanssa:
https://www.youtube.com/watch?v=p-NZKkJXnCk
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Juhlaillalliset Vanajanlinnassa

Mika Jokela
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itkän uran jo Tukholman suurlähetystössä luonut Vanajanlinnan keittiöpäällikkö Mika Jokela on loihtinut Vanajanlinnan nykyisen ruokamaailman, jonka peruspilareita on moderni skandinaavinen ja klassinen ranskalainen keittiö
ripauksella italialaisuutta.
Mikä Jokela kiteyttää onnistuneen illallisen ytimekkäästi: kun ruoka herättää keskustelua olemme päässeet tavoitteeseemme.
Erityisesti tätä konsertti-iltaa varten suunnitellussa Sibelius-menussa sesongin sienet pääsevät oikeuksiinsa kahteen
tapaan Vanajanlinnan tyyliin. Seuraavaksi tarjoiltava Ahven saa hienostuneen ja pehmeän muodon galettena eli leikattavana moussena. Tämän rinnalla sesongin toinen huipputuote, maa-artisokka, tarjoillaan pyreenä ja sipsinä. Pääruoan
paahdettu ankka saapuu Ranskasta, annos tarjoillaan klassisen kermaisen sipulikastikkeen kanssa. Illallisen kruunaa
korumaisen kaunis raparperi-valkosuklaa leivos.

Timo Lassy
Timo Lassyn laadukkuus ylittää rajoja. Helsingin Sanomat 31.1.2013
…one of the Europe’s sharpest bands. The Sunday Times 12/2012
Paras jazz ei ole elitististä, vaan musiikkia kaikkiin hetkiin. Lassy toimii kaikkialla, ja siksi se on parasta jazzia juuri nyt niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Image 10/2012
…jazzfonisteista viilein, Timo Lassy. Helsingin Sanomat 3.2.2013
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aksofonisti Timo Lassyn musiikin juuret ovat 50–60-luvun soul- ja latin
jazzissa. Helposti lähestyttävä, mutta läheltä tarkasteltuna varsin syvä
soundi tuo musiikin kuitenkin vahvasti tähän päivään.
Lassy on ainoana suomalaisena mainittu maailman arvostetuimman
jazzlehden Downbeatin vuotuisessa kriitikkoäänestyksessä. Lassy noteerattiin
nousevana kykynä kategoriassa Rising Stars.

Timo Lassy on tänä päivänä maamme seuratuimpia jazz-nimiä.

Markku Piri
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ämeenlinnaan kotiutunut muotoilija-taiteilija ja tuottaja Markku Piri (Entusiasmo Oy) on intohimoisena vokaalimusiikin ystävänä tuottanut nelisenkymmentä konserttia. Pirin luotsaamana Huittisten Wanhan Pappilan vokaalimusiikin festivaali valittiin ensi hakukerralla Finland Festivals -ketjuun: historiallinen ensimmäinen.
Piri rakentaa mielellään tapahtumakokonaisuuksia, joissa esiintyvät taiteilijat pääsevät antamaan parastaan, ja joissa
yleisö voi kokea, että kaikki on mietitty yksityiskohtia myöten.

