
Quartetto di Cremona Lounais-Hämeen Musiikkipäivien helmi

Lounais-Hämeen Musiikkipäivät ry juhlistaa 40-vuotisjuhlavuottaan monipuolisella 
kansainvälisellä ohjelmistolla. Vaikka covid-19- pandemia saattaa aiheuttaa ohjelmaan 
muutoksia, on yhdistys toiveikas ja vakuuttunut, että Lounais-Hämeeseen on tulossa hieno 
musiikkikesä.

Juhlavuoden konserttisarjan aloittaa Suomalainen barokkiorkesteri FiBO, jonka Maailman synty -
konsertti esitetään sunnuntaina 16.5. Tammelan kirkossa. Konsertissa tutkiskellaan yhtä 
barokkimusiikin perusajatuksista, puheen ja musiikin yhteyttä. Kansainvälistä uraa tekevä 
mezzosopraano Virpi Räisänen, runolaulaja Taito Hoffrén ja Suomalaisen barokkiorkesterin 
muusikoista sekä kansanmuusikoista koostuva yhtye vievät kuulijat matkalle musiikin alkulähteille,
jossa italialainen varhaisbarokki ja suomalainen kansanperinne kohtaavat.

Kitaristilegenda Raoul Björkenheim ja hänen eCsTaSy-yhtyeensä esiintyvät lauantaina 29.5. 
Jokioisten Tietotalossa, jossa he soittavat maailmanmusiikkia, jazzia ja rockia. Björkenheimin lisäksi
yhtyessä soittavat Pauli Lyytinen, saksofonit, Jori Huhtala, basso ja Markku Ounaskari, rummut.

Kesäkuun ohjelmisto alkaa Helsingin tuomiokirkon poikakuoro Cantores Minoresin konsertilla 
Forssan kirkossa perjantaina 11.6. Kuoroa johtaa Hannu Norjanen ja konsertin urkusolistina on 
Markus Malmgren.

Jo 1990-luvun alussa alkanut Kesäillan jazz-konsertti- perinne jatkuu Ravintola Vanhassa Norrissa 
Tammelassa keskiviikkona 30.6., esiintyjänä Wade Mikkolan kokoama Yöjazz All Stars -yhtye, jossa
hänen kanssaan musisoivat saksofonisti Pekka Toivanen, pianisti Janne Hovi ja rumpali Erkki 
Liikanen ja laulaja Charlotta Kerbs. Konsertti uusitaan seuraavana iltana 1.7. Ravintola Sylvissä 
Nuutajärvellä.

Heinäkuun alussa vieraaksemme saapuu maailmankuulu italialainen jousikvartetti Quartetto di 
Cremona, jossa soittavat viulistit Cristiano Gualco ja Paolo Andreoli, alttoviulisti Simone Gramaglia 
ja sellisti Giovanni Scaglione. Yhtye konsertoi perjantaina 2.7. Forssan työväentalolla ja 
sunnuntaina 4.7. Tammelan kirkossa, ja sen jäsenet pitävät Forssan musiikkiopiston tiloissa 
viisipäiväisen kamarimusiikin mestarikurssin.  Mahdollisuuksien mukaan he tulevat vierailemaan 
myös paikallisissa hoitolaitoksissa.

Jokioisten kartanon puistossa järjestetään lauantaina 3.7. piknik-konsertti, jossa esiintyy 
saksalainen Philharmonie Leipzig – orkesteri kapellimestari Michael Koehlerin johdolla. Konsertin 
solisteina esiintyvät Thomas Wackerin ja Thorsten Garyn muodostama Duo Graceland ja 
Jokioisissa he esittävät Saksassa valtaisia yleisömääriä keränneen Simon & Garfunkel Tribute -
shownsa, jossa yleisö voi nauttia tuota rakastettua folk-rock-musiikkia 20-henkisen 
sinfoniaorkesterin säestyksellä.

Kesän ja syksyn ohjelmistossa on paljon muutakin kiinnostavaa ohjelmaa ja sekä kotimaisia että 
ulkomaisia esiintyjiä. Venäjältä on tulossa Naiskuoro Gloria Petroskoista, taitava 
Kansanmusiikkiyhtye Veresk, Viipurista sekä paljon kansainvälistäkin huomiota saanut Pietarin 
nuorten harmonikkaorkesteri Pietarista. Kesän monimuotoiset esitykset levittäytyvät myös



Tammelan kylille. Lisäksi ohjelmaa on Teuron ja Portaan kylissä ja Liesjärven kansallispuistossa.
Sekä Pietarin nuorten harmonikkaorkesteri että Veresk-yhtye esiintyvät 11.7. koko perheen 
kesäisessä konsertissa Saaren kansanpuistossa. Tämän ilmaiskonsertin jälkeen yleisö voi siirtyä 
maisemistaan kuululle Kaukolanharjulle, jonka näkötornin ympäristössä kuullaan runoja ja 
musiikkia: saksofonisti Esa Pietilä improvisoi lintujen laulun kanssa, Arja Kanerva lausuu runoja ja 
mukana on myös Pietarin nuorten harmonikkaorkesterin muusikoita.  

Juhlavuoden konsertit jatkuvat marraskuuhun asti. Ohjelmassa on sopraano Heini Korhosen ja 
kitaristi Toni Tattin espanjalaistyylistä musiikkia, Mika Myllärin jazzyhtyeen konsertti ja Schubertin
iki-ihana Die Schöne Müllerin- laulusarja, jonka esittävät baritoni Petteri Salomaa ja pianisti Ilmo 
Ranta. Marraskuun lopulla järjestetään Jokioisten kirkossa kamarimusiikkikonsertti, jossa esiintyy 
mm. Keijo Aho, oboe ja muita Lounais-Hämeen Musiikkipäivien jäseniä ja ystäviä.

Lounaishämäläisin musiikkiterveisin!
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