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BEL CANTO
Tapahtumatiedot

Juhlitun laulajan ensikonsertti Suomessa!

Lawrence Brownlee, tenori
Martin Katz, piano
Lauluja ja aarioita: Donizetti, Verdi, Rossini, Bellini |
Sonetteja: Liszt | Afroamerikkalaisia spirituaaleja
Verkatehtaan lipunmyynti
Paasikiventie 2, 13200 Hämeenlinna. Puh. 0600 16060 (0,76 e/min + pvm)
Liput 65,– | Yhdistelmäliput: 114,– sis. konserttilipun ja illalliskortin Vanajanlinnaan.
www.verkatehdas.fi | www.ticketmaster.fi

Lawrence Brownlee, tenori

Martin Katz, piano

Vuoden miessolisti 2017
– International Opera Awards
– Bachtrack musiikin nettisivusto

”Martin Katzia on varmasti pidettävä yhteissoittoon erikoistuneiden pianistien päämiehenä.” –Los Angeles Times
”Aikamme musiikillisesti neuvokkain yhteistyökumppani.”
–Wiener Tagesblatt

Englantilainen The Guardian -lehti ylistää Brownleetä ”yhdeksi maailman johtavista bel canto -tähdistä”. Brownlee on
tunnettu äänensä kauneudesta, lämmöstä ja notkeudesta.

Franz Lisztin italiankieliset Kolme Petrarcan sonettia. Konsertin päättävät Damien Sneedin sovittamat, voimaannuttavat afroamerikkalaiset spirituaalit.

Brownlee on yksi kysytyimmistä klassisista laulajista ympäri maailman. Hän on esiintynyt monen johtavan orkesterin kuten Berliinin ja New Yorkin filharmonikkojen, Philadelphian ja Clevelandin orkesterien, Chicagon, Bostonin
ja San Franciscon sinfoniaorkesterien, Accademia di Santa
Cecilian sekä Baijerin radion sinfoniaorkesterin solistina.

Konsertti on Lawrence Brownleen Suomen debyytti. Pianisti kumppanina konsertissa esiintyy Martin Katz, yhdessä he
ovat aikaisemmin konsertoineet mm. Carnegie Hallissa.

Brownlee on esiintynyt huippuoopperataloissa, mm.
Metropolitanissa, La Scalassa, Baijerin, Berliinin ja Wienin
valtionoopperassa, Covent Gardenissa, Pariisin ja Zürichin
oopperassa, Barcelonan Liceussa, Madridin Teatro Realissa
sekä Salzburgin ja Baden Badenin festivaaleilla. Suorissa ja
taltioiduissa lähetyksissä Brownleen laulutaide on saavuttanut miljoonat kuulijat, esimerkiksi Metropolitan oopperan elokuvateatterilähetyksissä ja Pariisissa 2014 Ranskan
kansallispäivän juhlakonsertissa maan presidentin ja
pääministerin ollessa yleisössä.
Verkatehtaan konsertin ohjelmassa kuullaan bel canton
helmiä. Italialainen termi tarkoittaa juuri kaunista laulua,
missä korostuvat mahdollisimman kaunis äänensävy ja
vokaalinen virtuositeetti. Brownlee onkin bel canton mestarisäveltäjien, Donizettin, Bellinin, Rossinin ja perinnettä
kehittäneen Verdin rakastettu taituri. Ohjelmaan liittyvät

Amerikkalainen pianisti Martin Katz on laulajien täydellinen yhteistyökumppani. Hän on toiminut maineikkaiden
solistien säestäjänä eri puolella maailmaa yli neljänkymmenen vuoden ajan ja opettanut säestämisen jaloa taitoa
mestarikursseilla lähes yhtä kauan.
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, Soile Isokoski, Joseph
Calleja ja Lawrence Brownlee. Kausi toisensa jälkeen maailman musiikkipääkaupungit kuuluvat Katzin ohjelmaan.
Martin Katz johtaa Michiganin yliopiston School of Music’n
säestämisen koulutusohjelmaa Arthur Schnabel -kunniaprofessuurilla. Katzille on myönnetty dosentin arvonimi
Sibelius Akatemiassa, missä hän vierailee ajoittain ja vetää
mestarikursseja laulajille ja pianisteille.

Muutokset konsertin ohjelmassa mahdollisia

Konsertti-illalliset Vanajanlinnassa
Konsertin jälkeen perjantaina 23.8.2019
n. klo 20.45–24.00
Juhlamenun on suunnitellut Vanajanlinnan 
keittiömestari Mika Jokela
Vanajanlinna tarjoaa illallisvieraille alkumaljan
*
Keittiömestarin tervehdys
Savuahvenmoussea ja marinoitua kurkkua, ruislastua
Lammas tartar, dijonnaisea
*
Alkuruoka
Kylmäsavustettua lohta ja fenkolia
-sokerihernepyreetä ja lime-hollandaisea
*
Pääruoka
Härkää kahteen tapaan:
Ylikypsää härän entrecotea ja roseepaistettua häränfilettä
-metsäsienikastiketta ja paahdettua salottisipulia
*
Jälkiruoka
Maitosuklaamoussea, marjoja ja vadelmapannacottaa
*
Kahvi tai tee ja avec
***
Illalliskortti (ilman konserttilippua) suoraan Vanajan
linnasta, € 49, sisältää 4 ruokalajin illallisen.
Jokaiselle ruokalajille on suunniteltu oma viini. Haluamansa viinit ja kahvi avecit voi paikan päällä lunastaa joko
laseittain tai pulloittain.

Konsertti-illallisvieraille on tarjolla mahdollisuus yöpyä
Vanajanlinnassa 23.–24.8., huonekohtainen erikoishinta
1 tai 2 hengelle, sisältäen aamiaisen:
140 €/Standard-huone
160 €/Superior-huone
Vanajanlinnasta on bussikuljetus klo 17.30 konserttipaikalle ja takaisinkuljetus Vanajanlinnaan konsertin
jälkeen. Bussiliput varattava Vanajanlinnasta ennakkoon 5 €/hlö /suunta.
Varaukset sekä mahdolliset ilmoitukset erityisruoka
valioista osoitteeseen
tapahtumat@vanajanlinna.fi tai puhelimitse 03-61020

KONSERTTILIPUT € 65,YHDISTELMÄLIPUT € 114 sis. keskeinen paikka
konsertissa ja juhlaillallinen (arvo € 49) Vanajanlinnassa. Yhdistelmäliput myynnissä 18.5.2019 saakka.
Tämän jälkeen voi ostaa erikseen konserttilipun
Verkatehtaasta tai Ticketmasterilta ja illalliskortin
Vanajanlinnasta.

Konsertin tuotanto: Verkatehdas | Konsertin ja konsertti-illallisten tuotannonsuunnittelu: Markku Piri

