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Velkuan ja Livonsaaren alueella Naantalissa ilmestyvä paikallinen tiedotuslehti
Nro 5/2019 4.7.2019
Die Winterreise vie tuskan syvyyksistä kepeään vapautumiseen

Velkua Soi aikamatkalla
Baritoni Jaakko Kortekangas ja pianisti Tuija Hakkila vievät yleisönsä aikamatkalle 1800-luvun alkuun. He esittävät Schubertin liedejä sellaisena kuin säveltäjä itse ne on kuullut, herkällä fortepianolla säestettynä.

O

oppera- ja liedlaulaja Jaakko
Kortekangas lupaa, että kuulija voi ottaa Die Winterreise
-konsertin vaikkapa meditaatiohetkenä tai aikamatkana Velkuan kirkon
nuoruuden päiviin. Tuolloin, 1800-luvun alussa saksalainen Franz Schubert sävelsi romanttisia liedejä, joita
tuoreeltaan säestettiin eloisasti soivalla fortepianolla kuten tiistai-illan
konsertissakin.
”Vanhempi baritoni” Kortekangas
kokee laulut myös aikamatkana nuoruuteen.
– Die Winterreise ei niinkään ole
vuodenaikaan liittyvä talvinen matka
kuin nuoren ihmisen elämäntuskaa,
yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden
tuntoja kuvaava teos. Näin vanhempana ihmisenä tuota nuoruuden tus-

kaa voi jo katsoa armollisesti ja vähän ironisestikin, Kortekangas kuvaa
teoksen nostattamia ajatuksia.
– Synkästä teemasta huolimatta kokonaisuus on vapauttava. Shcubert
osasi pienillä asioilla luoda erilaisia
tunnelmia: joku asia on hassu, toinen
yllättävä, kolmas harmittaa – ja samalla kaivataan kovasti omaa rakasta, jota ei ehkä koskaan ole edes ollut
olemassa. Uskon, että kuulija poistuu
konsertista vapautuneissa ja puhdistautuneissa tunnelmissa.
Oopperabaritoni sanoo tulkitsevansa Schubertin liedejä jopa hiukan
iskelmällisesti. Kun teoksessa on 24
selkeästi erilaista kappaletta, tunnelmat myös vaíhtuvat nopeasti, ja konsertti on siinäkin mielessä helppoa
kuunneltavaa myös niille, joille klas-

XIV VELKUA SOI

sinen musiikki ei ole lähtökohtaisesti
tuttua.
Liedmusiikin tuntijoilla on monta
syytä tulla kuuntelemaan juuri tämä
tulkinta Die Winterreisesta. Sibelius-Akatemista lainassa olevaa fortepianoakaan ei ihan joka päivä kuule
asiantuntijan soittamana.
– Konserttiflyygeliin verrattuna fortepianon sointi lähenee kitaran herkkyyttä. Virityksen puhtaus ei ole niin
tarkka kuin nykyaikaisemmissa soittimissa, mutta se luo ääneen elämänmyönteisyyttä ja kepeyttä. Tämä on
ollut se sointi, joka säveltäjällä on ollut mielessä, kun hän on näitä liedejä
luonut, Jaakko Kortekangas sanoo.
Velkua Soi -musiikkijuhla kestää
tänä vuonna poikkeuksellisesti perjantaista tiistaihin.

5.–9.7.2019

PE 5.7. klo 20

LA 6.7. klo 18.30

TI 9.7. klo 18

Sellohuumaa
kesäillassa
Sinervon talolla

Puccinin ja Wagnerin
pahat pojat
Sinervon talolla

Die Winterreise
Velkuan kirkossa

Samuli Hyvärinen, sello Mikael Akseli Vanamo, baritoni
Ellisiv Tandberg, piano
Ingman, piano

Jaakko Kortekangas,
baritoni
Tuija Hakkila, fortepiano

Sinervon talolla ja kirkossa käsiohjelma 15 €, sisältää väliaikatarjoilun. Kolmen konsertin lippu 40 € – varaa
etukäteen Kirsti Martikaiselta p. 050 370 4655 tai kirsti.martikainen@gmail.com

Maksuttomat musiikkituokiot:
LA 6.7. noin kello 21
Musiikillinen
iltapala
Saaristohotelli Vaihelassa
Samuli Hyvärinen, sello
Mikael Ingman, piano

SU 7.7. klo 14
Iltapäivän
kahvihetki
Café Laiturissa
Samuli Hyvärinen,
laulu ja sello

SU 7.7. klo 16.30
Yhteislaulutilaisuus
Velkuan kirkossa
Miika Hartikainen
Samuli Hyvärinen
Rauno Vesti
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Tuottoisat
taiteilijat
Sinervon
kesäisellä
taideleirillä
Alakouluikäisten lasten taideleiri
Huikea kesä järjestettiin kesäkuussa Sinervolla. Kolmipäiväisen
leirin aikana lapset suunnittelivat ja
toteuttivat huiman määrän töitä eri
tekniikoilla. Leirin ohjasi raisiolainen
kuvataiteilija Seija Honkanen, jolla

on pitkä kokemus lasten kanssa
työskentelystä.
Taiteentekijät havainnoivat luontoa
ja tekivät töitään sekä ulkona että sisällä. ”Me tehtiin töitä aika eri tavoin,
vaikka maalattiin kuulilla, ja laitettiin
partavaahtoa paperille ja tehtiin

siihen eri kuvioita ja kiekuroita. Se
leiri oli tosi kiva”, kertoi yksi leirin
osallistujista.
Taideleirin toteuttamiseen Pro
Sinervo ry sai Nesteen toiminta-avustusta.
Tiina Saaresranta

Kesälukemista
omilta kyliltä
Sinervolla
kesäkuisessa
Avoimet kylät -tapahtumassa
todettiin, että lomalukemista
ei tarvitse etsiä kaukaa: Velkualla ja Livonsaarella asuu
hämmästyttävän paljon kirjailijoita.
Ajankohtaisin paikallinen
teos Metsänpeitto on juuri ilTommi Taipale on yksi pelastusmestynyt venäjäksi käännet- alus Silakasta kertovan kirjan
tynä.
tekijöistä.

Anssi Asunnan pääteos Kolmas
aikakirja on hurja tieteellis-historiallinen seikkailu.

Inkeri Aulan (oik.) kirjoittama ja Sanna Hukkasen kuvittama Metsänpeitto oli keväällä ehdolla sarjakuvan Finlandia-palkinnon saajaksi.

Irja Aro-Heinilä on kirjoittanut
niin runoja, romaaneja kuin lastenkirjojakin.
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Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Heinäkuu
Kahvakuulaa torstaisin klo 18.00, maksu 2 euroa / kerta. Kuulailua jatketaan 8.8. saakka.
Velkua Soi tapahtuma 5.7.–9.7.2019. Katso ohjelma etusivulta!
Velkua päivä 13.7. Kepparikisa, leikkejä, etsi kätköjä -kisa lapsille, tikkakisat: hinta
2 euroa / heitto, 5 euroa / 3 heittoa. Kolme parasta palkitaan! Arpajaiset, buffetti, kirppari: kysele
myyntipaikkoja prosinervo@gmail.com.
Lastenkonsertti 14.7. Rokki-Kokki orkesteri esiintyy
Elokuu: Muinaistulet-tapahtuma 31.8.
Syksyllä: Hathajooga sunnuntaisin 8.9, 6.10, 10.11 ja 8.12 ja aikuinen-lapsi taidekurssi lauantaisin 7.9,
5.10, 9.11 ja 7.12. Ilmoittautumiset Naantalin opistolle elokuun alussa.
Digitaidot tarjottimelle -koulutusta lauantaisin 21.9, 12.10, 26.10 ja 9.11. Ilmoittautumiset Naantalin
opistolle.

Ilmoita Velkuan Sanomissa:
Pikkuilmoitus 25€
¼-sivu 45€
½-sivu 70€
1 sivu 135€
Joka kolmas ilmoitus ½-hintaan!
Kysy lisää: prosinervo@gmail.com
Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka kotiin jaettava paikallislehti. Julkaisija: Pro
Sinervo ry.
Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet Velkuan Sanomat löytyvät netistä osoitteesta
prosinervo.com/velkuan-sanomat
Ilmoitukset: prosinervo@gmail.com
Lehden tuotanto: Susanna Viljanen, viestintaosasto.fi

Café Laituri

P. 044 337 9913
Voiponlahti, Palva
N: 6714600 E: 206459

Avoinna
joka päivä
klo 11–19
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Vaihelan kesässä tapahtuu
Ravintola avoinna joka päivä kello 12-21,
tarvittaessa pidempään.
Keittiö palvelee kello 12-20.

Viikonloppuisin live-musiikkia aina elokuun loppuun asti:
Perjantaina 5.7.
Pasi Kaukonen
Lauantaina 6.7.
Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja kello 13 alkaen
Lauantaina 6.7.
noin kello 21 Velkua Soi -iltasoitto: Mikael
				
Ingman, piano, ja Samuli Hyvärinen, laulu.
Perjantaina 12.7.
Pepe Gonzáles
Lauantaina 13.7.
Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja
Perjantaina 19.7.
Mikko Itäranta
Lauantaina 20.7.
Petri Haapasalo
Perjantaina 26.7.
Pepe Gonzáles
Lauantaina 27.7.
Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja
Lauantaina 3.8.
Vaihela Jazz Petri Haapasalo
				ja saksofonisti William Suvanne
Olette lämpimästi tervetulleita!
Tarkemmat tiedot palveluista ja tapahtumista löytyvät osoitteesta
vaihela.fi sekä
Saaristohotelli Vaihela Oy:n facebook-sivuilta
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