
ENTUSIASMO OY ylpeästi esittää yhteistyössä Verkatehtaan ja Vanajanlinnan kanssa

POHJOLAN TUULIA
Jean Sibelius ja aikalaisensa

Sibelius–Kuula–Madetoja–Grieg

KONSERTTI
Verkatehdas, Vanaja-sali, Hämeenlinna 12.9.2015 klo 18.30

Soile Isokoski, sopraano
Martin Katz, piano
 
Konserttiliput 39/46 €

 Pohjolan tuulia tuo ensi kertaa konserttilavalla yhteen meillä ja maailmalla rakastetun ooppera- ja lied-laulaja 
Soile Isokosken ja maailman huippupianisteihin lukeutuvan amerikkalaisen Martin Katzin. Klassisen 

musiikin ystäville se on sähköinen Tapaus, jota kannattaa tulla kuulemaan! Sibelius on syntymänsä 150-vuotis-
juhlavuoden johdosta konsertin kes kiössä, mutta ohjelmassa halutaan ristiinvalottaa aikakautta ja myös säveltäji-
en vaikutusta toisiinsa.
Taiteilijat ovat konsertin jälkeen mukana illallisilla. Vanajanlinnassa illallisvieraille esiintyy Timo Lassyn jazz-duo.

Juhlaillalliset
konsertin jälkeen Vanajanlin-
nassa  klo 21.00
Mika Jokela, keittiömestari

Yhdistelmäliput 94 € 
sisältävät parhaat paikat kon-
serttisalissa ja Vanajanlinnan 
neljän ruokalajin illallisen.

Illallisen viinipaketti ostetta-
vissa erikseen 48 e/henkilö.

Konsertti- ja yhdistelmälippujen myynti ja tiedustelut: Verkatehdas, puh. 0600 16060 (0,76 € /min + paikallis
puhelumaksu). www.verkatehdas.fi  > Tapahtumakalenteri / Osta liput



Mestarikurssi
Martin Katz vetää mestarikurssin pianisteille ja lau-
lajille Verkatehtaan Vanaja-salissa la-su 5.–6.9.2015. 
Kurssia ovat tervetulleita seuraamaan myös musiikin-
opettajat ja opiskelijat.
 
Martin Katz on myös kiitetty pedagogi, joka kouluttaa 
mestarikursseilla sekä laulajia että pianisteja, ja laulaja-
pianisti -pareja. Tällä kurssilla hän jakaa tietoa pitkän 
uransa varrelta; The New York Times kirjoittaa, että 
Katz on ”the gold standard of collaborative pianists”. 
Katz on tarkkavaistoinen pedagogi, jolla on ilmiömäi-
nen kyky pureutua opetuksessaan terävästi ja innosta-
vasti taiteilijoiden teknisiin ja tulkinnallisiin kysymyk-
siin ja mahdollisuuksiin niin, että asiat avautuvat.
 
Kurssille voidaan ottaa hakemusten perusteella 
8 duoa. Opetuskieli on englanti. Opetuspaikka on 
Verkatehtaan Vanaja-sali ja opetusaika on 45 min/duo 
päivässä. Verkatehtaan Sibelius-opistossa on harjoitus-
mahdollisuus kurssin osallistujille.
 
Kurssimaksu 190 €/osallistuva laulaja ja pianisti.
Lisätietoja ja vapaamuotoiset hakemukset 15.6.2015 
mennessä osoitteella: markku.piri@piri-piri.fi
 
Kurssia voivat tulla yleisönä seuraamaan musiikin 
opettajat ja opiskelijat. Yleisö voi poistua ja saapua 
laulaja-pianistiparien vaihtuessa. Martin Katz sallii 
opetuksessaan myös yleisökysymykset. Katzin suosi-
tus on, että kurssia seuraavat musiikinopiskelijat ovat 
ainakin peruskoulun yläluokkalaisia.
 
Päivälipun hinta 5 €/päivä musiikin opiskelijoille ja 
opettajille. Lippuja myy Verkatehdas.

Juhlaillalliset 
Vanajanlinnassa
Menun on varta vasten tälle illalle suunnitellut Va-
najanlinnan keittiömestari Mika Jokela
 

Sibelius-Menu 12.9.2015
Vanajanlinna tarjoaa illallisvieraille alkumaljan,
Anna de Codorniú Codorniú Raventos, Espanja

*
Tattivaahtoa ja marinoituja metsäsieniä 

Anna de Codorniú Codorniú Raventos, Espanja
*

Leppäsavustettua ahvengalettea
Maa-artisokkapyrettä ja friteerattua maa-artisokkaa, 

sokerihernettä ja fenkolia
Sileni Cellar Sauvignon Blanc Sileni Estates, 

 Uusi-Seelanti
*

Paahdettua ankanrintaa
Annan perunaa ja selleriä, sipulikastiketta

Lignum Negre Albert I Noya, Espanja
*

Raparperi-valkosuklaaleivos  
Jogurttimoussea

Muscat de Rivesaltes AdVini Cazes, Ranska
 

Kahvi ja avec: Hennessy VS tai Amaretto
 
Juomapaketti  48 €/henkilö sisältäen suositusten 
 mukaiset viinit, vedet ja kahvin avec.
 
Konsertti-illallisvieraille on tarjolla yöpymismahdolli-
suus Vanajanlinnassa 12.–13.9. erikoishintaan 75 €/hlö 
kahden hengen huoneissa sisältäen aamiaisen.
 
Tiedustelut illallisesta, viinipaketti- ja majoitus varauk-
set sekä tiedot mahdollisista ruoka-aine allergioista: 
vanajanlinna@vanajanlinna.fi
puh. 0600 550 120 (0,8 €/min + paikallispuhelumak-
su). www.vanajanlinna.fi. Yhdistelmäliput konserttiin 
ja illalliselle saatavana Verkatehtaan lipunmyynnistä.

Konsertin ja mestarikurssin pääyhteistyökumppani
Hämeenlinnan kaupunki  
www.hameenlinna.fi

Kumppani:
Etelä-Hämeen Osuuspankki  
www.op.fi/etela-hame


