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LA 30.9.2017

Raahesali klo 18.00

Liput 28€/ 25€/ 23€ /22€ (ovelta 30€)

Guardia Nueva

Suomalaisin sävelin tango- ja viihdemusiikin helmiä
Guardia Nueva on suuri viihde- ja tango-orkesteri täynnä pauhaavaa voimaa ja suunnatonta herkkyyttä. Orkesteri perustettiin Kokkolassa vuonna 2001. Heti alusta alkaen orkesteri päätti tulisieluisen
kapellimestarinsa Raimo Vertaisen johdolla tehdä töitä pitkäjänteisesti, tosissaan ja rohkeasti. Työ on
tuottanut hedelmää, joten ei ole vahinko eikä sattumaa, että kuudestatoista taitavasta muusikosta
koottu kokkolalaisorkesteri on noussut huimaa vauhtia kohti suomalaisen orkesteritaivaan tähdistöä.
Guardia Nuevan musiikillisena runkona on ollut
tunteikas tango- ja viihdemusiikki. Argentiinalaisen säveltäjän, Astor Piazzollan, merkitys
orkesterille on suuri. Orkesterin repertuaari on
vuosien saatossa kasvanut argentiinalaisesta
tangosta suomalaiseen viihdemusiikkiin, elektrotangoon, kirkko- ja joulumusiikkiin. Kappaleet
sovitetaan Guardia Nuevalle mittatilaustyönä ja
sovituksissa orkesterin harmonikat, bandoneonit,
jousisoittimet sekä rytmiryhmä soivat raikkaalla
ja ennakkoluulottomalla otteella. Tänä päivänä
viihde- ja tango-orkesteri Guardia Nueva on
musiikillinen runsaudensarvi, jolla ei ole tarvetta
puristua yhteen muottiin.
Guardia Nueva on kerännyt paljon kiitosta niin
kriitikoilta kuin yleisöltäkin. Orkesteri on esiintynyt
kapellimestari Raimo Vertaisen johdolla ympäri
Suomea, ulkomaita myöten. Orkesteria on kuultu
ja ihailtu jo Argentiinassa, Turkissa ja Saksassa.
Orkesterin valovoimainen esiintyminen, rytmisesti
ja soinnillisesti kekseliäät sovitukset, jousisoittimien ja harmonikkojen dramaattiset soinnut
yhdistettynä lahjakkaiden solistien tulkintoihin,
takaavat intohimoisen konsertti-illan.

Guardia Nuevan solisteina ovatkin olleet kaikki
Suomen keskeisimmän alan artistit.
Brahe Classican syksyn 2017 konserttisarjan
avauksessa Guardia Nuevan solistina laulaa
tangokuningas Teemu Roivainen.
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PE 20.10.2017

Raahesali klo 19.00

Liput 28€/ 25€/ 23€ /22€ (ovelta 30€)

Oulu Sinfonia
Posetiivari

Einojuhani Rautavaara ja Jean Sibelius ovat molemmat
olleet aikanaan suomalaisen kulttuurin tunnetuimpia
edustajia maailmalla.
Sitä on myös viulisti Pekka Kuusisto, jolle säveltäjä Sauli Zinovjev on
kirjoittanut uuden viulukonserttonsa. Inspiraation lähteenä teokselle
on ollut Schubertin Winterreise-laulusarjan Der Leiermann -runo,
jossa yhdistyy luontevasti Pekalle ominainen pelimannihenkisyys ja
kansanläheisyys sekä saksalainen romantiikka ja melankolia, jotka
puolestaan ovat teoksen säveltäjän ominaispiirteitä.
Johannes Gustavsson, kapellimestari
Pekka Kuusisto, viulu
Einojuhani Rautavaara: Adagio Celeste
Sauli Zinovjev: Viulukonsertto, kantaesitys Oulussa to 19.10.2017
Jean Sibelius: Sinfonia nro 5 op. 82
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TO 2.11.2017

Raahesali klo 19.00

Liput 22€/ 19€ /17€/ 16€ (ovelta 24€)

JPP

Kansanmusiikin ilotulitus
JPP (alk. Järvelän Pikkupelimannit) perustettiin 1982 suomalaisen
pelimanniviulunsoiton pääkaupungissa Kaustisella. JPP:n musiikilliset
juuret yltävät aina 1700 -luvulle saakka ja ovat saaneet alkunsa
Kaustisen Järvelän kylästä kotoisin olevan Järvelän suvun soittoperinteestä.
JPP erkani Järvelän Pelimanneista omaksi
nuoriso-osastoksi 1980- luvun alussa. JPP:n jäsenten
soittamisen, säveltämisen ja sovittamisen lahjat tulivat
välittömästi esille luoden perustan heidän tyylilleen,
viehätykselleen ja tulevalle uralleen.
JPP:n jäsenillä on kokemusta ja koulutusta laajalti
kansanmusiikin ulkopuoleltakin, esimerkiksi klassisen
ja jazzin piiristä, joten heidän musiikillinen kirjonsa on
paljon laajempi kuin tavallisilla viuluyhtyeillä.
JPP on luonut oman yllätyksellisen tyylin, jota on
lähes mahdotonta luokitella. JPP on ollut kiertueella
jokaisella mantereella ja julkaissut 11 albumia.
Heidän uusin CD Taivaankansi (Skywire) julkaistiin
2014. 2017 JPP saavuttaa 35 vuoden iän ja lähettää
edelleen kuuntelijansa jännittävälle melodiselle
matkalle Pohjanmaan sydämeen ja JPP:n omaan
musiikillisen mielikuvitukseen.

JPP
Timo Alakotila - harmooni
Timo Myllykangas - basso
Arto Järvelä - viulu
Mauno Järvelä - viulu
Matti Mäkelä - viulu
Tommi Pyykönen - viulu
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TO 16.11.2017

Raahesali klo 18.00

J.S. Bach: French Suite No. 5
J. Brahms: 3 Intermezzoa op. 117
M. Ravel: Gaspard de la Nuit
F. Liszt: La Campanella

Liput 15€/12€/10€/9€ (ovelta 17€)

Anton Mejias
Nuori pianovirtuoosi

Pianisti Anton Mejiasta on luonnehdittu tulevaisuuden huippulupaukseksi. Jo vuonna 2007 nuoren
muusikon repertuaari koostui monipuolisesta pianomusiikista, kuten Bachin inventioista, Haydnin ja
Mozartin sonaateista sekä Debussyn, Chopinin ja Schubertin sävellyksistä. Glenn Gouldin esimerkin
innoittamana hän opetteli Das Wohltempierte Klavierin ennen kymmentä ikävuottaan. Rinnakkain
pianonsoiton kanssa on kulkenut innostus myös säveltämiseen.
Sibelius-Akatemian huippulupaus, Anton Mejias
(s. 2001) on varttunut muusikkoperheessä, ja
hän aloitti pianonsoiton 5-vuotiaana. Hänen
ensimmäinen pianonsoiton opettajansa oli
Meri Louhos. Vuonna 2010 hän siirtyi SibeliusAkatemian nuoriso-koulutukseen opettajanaan
Teppo Koivisto ja nykyisin myös Niklas Pokki.
Hänet hyväksyttiin myös Pietarin
Rimski-Korsakovin konservatorioon.
Ensimmäisen soolokonserttinsa hän piti 2009
esittäen mm. säveltämänsä 12 preludin sarjan.
Tämän jälkeen Anton on pitänyt useita omia
resitaaleja ja esiintynyt lukuisissa SibeliusAkatemian tilaisuuksissa ja festivaaleilla.
Anton sai vuonna 2016 ensimmäisen palkinnon
Suomen Steinway Piano Festivaalissa omassa
kategoriassaan (15-17 vuotta) ja edusti Suomea

ensimmäisen kerran kansainvälisessä Steinway
Piano Festivaalissa Hampurissa. Kesällä 2016
hän osallistui myös Ettlingenin kansainväliseen
pianokilpailuun.
Tänä vuonna (2017) Anton oli nuorin osanottaja
Århusin kansainvälisessä pianokilpailussa
kategoriassaan sekä nuorin välierään päässyt
kilpailija. Anton saavutti Tampereen pianokilpailussa (2017) toisen palkinnon ja oli niin ikään
nuorin osanottaja sekä välierässä että finaalissa.
Hän soitti finaalissa Tampereen Filharmonian
säestyksellä Rahmaninovin kolmannen
pianokonserton ollessaan vasta 16-vuotias.
Mejias lienee nuorin suomalainen koskaan, joka
on esittänyt orkesterin kanssa kyseisen teoksen.
Antonia ovat tukeneet muun muassa Suomen
Kulttuurirahasto sekä Martin Wegelius -säätiö.
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Tunne
se sävelin

- musiikkielämyksiä moneen makuun -

Yhteistyössä mukana

Nyt kannattaa liittyä Brahe Classican jäseneksi
Saat 6 € alennuksen lipuistamme. Jäsenyys on sinulle edullista, vain 15 € / vuosi.
Liittymällä joukkoomme tuet taidemusiikin olemassaoloa seutukunnallamme.
Tervetuloa hyvästä musiikista nauttivan yhdistyksen jäseneksi!
www.braheclassica.fi/jasenet
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JÄLJEN JÄTTILÄINEN 2017
Guardia Nueva | Raahesali La 30.9.2017 klo 18.00
Oulu Sinfonia | Raahesali Pe 20.10.2017 klo 19.00
JPP | Raahesali To 2.11.2017 klo 19.00
Anton Mejias | Raahesali To 16.11.2017 klo 18.00

LIPUT Raahesalin lipunmyynti, Raahen Prisma, ticket.raahe.fi, ovelta + 2 €/lippu
Brahe Classican jäsenille 6€ alennus, OP:n jäsenille 5€ alennus (1 lippu/henkilö)
S-Etukortilla 3€ alennus konserttilipusta Raahen Prismasta ostettaessa.
www.braheclassica.fi |

braheclassica

