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Pielinen soi
kamarimusiikkifestivaali
viisi vuotta
PIELINEN SOI kamarimusiikkifestivaali juhlii vuonna 2012
viisivuotista taivaltaan. Festivaalin ohjelmassa on 12 konserttia,
joita järjestetään kevään, kesän ja syksyn aikana Lieksan lisäksi
Joensuussa, Juuassa ja Nurmeksessa.
Juhlavuosi alkoi maaliskuussa Kamarikuoro Krysostomoksen
Rauhaisa valkeus -konserteilla Lieksan ja Joensuun kirkoissa.
Juhlavuosi huipentuu syyskuussa sopraano Johanna RusanenKartanon Yö Meren Rannalla -konserttiin Lieksan kirkossa.

Hupelissa löytää oman rytmin
Kuvataiteilija Iidu Tikkanen
viettää ainakin toukokuun
taiteilijaresidenssi Hupelissa.
Iidu on haltioissaan koko talon
ja etenkin ateljeen väljistä tiloista.
- Minulla ei ole kotona Helsingissä edes maalaustelinettä suuresta
apupöydästä puhumattakaan.
Pienissä tiloissa maalaan kangas
tuettuna seinää vasten!, kertoo
Iidu.
Nuori taiteilija on lähtöisin
Jyväskylästä, hän on opiskellut
Oriveden opistossa sekä Tampereen Ammattikorkeakoulussa
ja suorittanut siellä kuvataiteilija
AMK-tutkinnon vuosi sitten.
Viime syksynä Iidu aloitti
opinnot Helsingin Kuvataideakatemiassa suorittaakseen maisterin
tutkinnon.

Perinteinen maalaaminen
kiinnostaa

- Tampereen koulutus piti
sisällään monipuolisesti kaikkia
taidelajeja ja siellä perinteinen
maalaaminen jäi vähemmälle.
Nyt haluan keskittyä erityisesti
maalaamiseen. Vuoden päästä
keväällä pidetään Akatemiassa
opiskelijoiden yhteinen Lopputyönäyttely ja kypsyttelen siihen
ajatuksia ja ideoita.
- Maalauksia varten olen tehnyt
Hupelissa aluksi kankaiden pohjustustöitä. Valmiiksi muhineet
kuva-aiheet alkavat vähitellen
siirtyä kankaalle.

Firenzessä aloin kaivata
mökille

Iidu on tällä hetkellä poissa opin-

noista ja hän elää ja työskentelee
nyt apurahan turvin.
- Olen omalla lomalla! Ennen Vuonislahteen tuloaan Iidu
oleskeli taiteilijaresidenssissä
Firenzessä.
- Firenzessä aloin kaivata omaa
rauhaa. Teki mieli mökille ja
luontoon. Siellä ollessa löysin
Ateljeesäätiön nettisivuilta tiedot
Hupelista ja pääsin tänne!
- Täällä Hupelissa on ihana
rauha. Olen pyöräillyt vanhoja
hiekkatietä metsien keskellä ja
löysin tieni jo Paaterin postille.
Olen lämmittänyt saunaa ja pelastanut laiturin karkaamasta järvelle.
Vähitellen luonnon ja tämän rauhan avulla olen löytämässä oman
sisäisen rytmini täällä elämiseen ja
työskentelyyn.”
Anu Penttinen

Kolin Retkiviikko tarjoaa ulkoilua, rentoutumista ja
hyvää mieltä koko perheelle
Kolin Retkiviikko kesä-heinäkuun vaihteessa kokoaa retkeilyn,
luonnon ja kulttuurin ystäviä Kolille ja Ruunaalle. Vuodesta 2008
järjestetty Kolin Retkiviikko on
vakiinnuttanut asemansa alueen
suurimpana kesätapahtumana.
Kolin Retkiviikolla voi haltioitua
kävellen, meloen, uiden, veneillen,
ratsastaen, pyöräillen, suunnistaen, kiipeillen ja jopa nauraen.
Tarjonta kutkuttelee myös makuhermoja ja kulttuurin nälkää
voi tyydyttää musiikkiesityksissä
ja taidenäyttelyissä.

Vuodenajat – sävelherkkua neljällä sellolla
La 7.7.2012 klo 18, Paaterin kirkko
Sellokvartetti: Seeli Toivio – Jussi Makkonen – Ulla Lampela –
Matti Makkonen
Lausunta: Anu Penttinen
Pjotr Tšhaikovskin vuoden ajat –konsertissa kuullaan säveltäjän
pianolle alunperin säveltämä ”vuoden ajat” –kokonaisuus herkullisena sellokvartettiversiona. Neljä selloa loihtivat näiden tunnettujen
12 vuodenajan parissa korvia hivelevän mehukkaita sointivärejä
tammikuun ”Takkatulen äärellä” osasta aina joulukuun ”joulunaika” osaan asti. Esitykseen liittyvät myös mm. Pushkinin runot,
jotka innoittivat Tšhaikovskin säveltämään kyseisen sarjan. Runot
kuullaan konsertissa Anu Penttisen lausumana.
Liput: 15 € Yhteistyössä: Paaterin Galleria Kahvila & Vuonislahden Taiteilijatalo ry
Kamarimusiikkia Kolin huipulla
Nurmeksen Nuori Musiikki ja sen Kesäakatemian taiteilijat
Kamarimusiikin helmiä, mm. Sibelius
Su 8.7.2012 klo 15, Luontokeskus Ukko, Koli
Mikael Helasvuo, huilu, Hortense Cartier-Bresson, piano
Liput: 15 € Yhteistyössä: Metsähallitus, Nurmeksen Nuori Musiikki –tapahtuma
Serenade – Romantiikan helmiä ja virtuoositeoksia sellolla
ja harpulla
Ti 17.7.2012 klo 19, Paaterin kirkko
Seeli Toivio, sello, Lily-Marlene Puusepp, harppu
Liput: 15 € Yhteistyössä: Paaterin Galleria Kahvila & Vuonislahden Taiteilijatalo ry
Ranskalainen labyrintti -konsertti
Ranskalaista gambamusiikkia, mm. Marin Marais:
Le Labyrinth
Ti 31.7.2012 klo 19, Paaterin kirkko
Katri Susitaival, gamba, Anna Savelainen, cembalo
Liput: 15 € Yhteistyössä: Paaterin Galleria Kahvila & Vuonislahden Taiteilijatalo ry
Yö Meren Rannalla – Pielinen Soi kamarimusiikkifestivaali
viisivuotisjuhlakonsertti
Kesäinen retki kansallissäveltäjien matkassa. Ensi kertaa historiassa kuullaan mm. Sibeliuksen Valse Triste, Merikannon Kesäillan
idylli ja Pielisjärvellä syntyneen Heino Kasken Yö meren rannalla
sanoitettuina.
To 23.8.2012 klo 19, Lieksan kirkko
Johanna Rusanen-Kartano, sopraano, Liisa Makkonen, viulu,
Jussi Makkonen, sello, Rait Karm, piano

Elämyksiä lapsiperheille

Tänä vuonna on panostettu
erityisesti lapsiperheiden ohjelmaan. Perheen pienimmille on
tarjolla mm. talutusratsastusta,
tarinatuokioita, elämysteatteria
ja Peikkoretki Pirunkirkon lohkareluolaan. Pirunkirkko 33 metriä
pitkä rakoluola, johon liittyy
mystisiä tarinoita. Aivan perheen
pienimpien kannattaa ottaa jännittävälle retkelle aikuinen mukaan.
Kolin kansallispuiston kulttuurimaisemia hoitavat maatiaiskotieläimet ovat aina olleet lapsiperheiden suosiossa. Eläimiin
pääsee tutustumaan opastetuilla
retkillä ja karjanhoitonäytöksessä.
Karjanhoitonäytöksessä karjakko

POIMINTOJA KONSERTTIKALENTERISTA 2012
Tuoksut vanamon ja varjot veen –
Klassikkorunoja sellon siivin Eino Leinon & Runon ja
suven päivänä
Pe 6.7.2012 klo 15, Hiljaisuuden temppeli, Akka-Koli
(Säävaraus/Sateen sattuessa: Luontokeskus Ukko, Koli)
Susanna Kolehmainen, lausunta, Matti Makkonen, sello
Liput: 10 € Yhteistyössä: Metsähallitus

Peikkoretki Pirunkirkon lohkareluolaan on ikimuistoinen
elämys. Kuva: Kolin matkailuyhdistys/Jarkko Kuiri.
esittelee puiston maatiaislehmät ja
–lampaat perinteisten karjankutsuhuutojen säestämänä. Mansikki,
Helinä pruit, pruit!
”Ohjelmistoa kehitetään joka
vuosi. Nyt mukana on vahvasti
kulttuuriperintö ja osallistuminen.
Ohjelmassa on pärekatto- ja heinätalkoot, perinnemaisemaretkiä,
opastettu Kasken kierros, varpuluudan tekoa, ja punamultamaalin
keittoa”, Metsähallituksen suunnittelija Tuuli Jansson kertoo.

Itäsuomalainen kyyttölehmä
kirmailee Kolin kansallispuiston laitumella. Kuva: Metsähallitus/Kirsti Hassinen

Ahokukkien loistoa
Luonnonsuojelualueiden verkosto on luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen paras
työkalu. Kolin kansallispuiston
lajirikkaaseen luontoon pääsee tu-

tustumaan lintujen katseluretkellä
ja ahokukkien loistoa esitellään
Mäkränaholla.
- YLE Pohjois-Karjalan radio
lähettää Retkiviikolla luontoaamun Luontokeskus Ukosta ja
sen pihapiiristä. Luontoaamussa
asiantuntijat vastaavat kuulijoiden
lähettämiin Pohjois-Karjalan
luontoa koskeviin kysymyksiin.
Suoraan lähetykseen voi myös
soittaa, vinkkaa Metsähallituksen

erikoissuunnittelija Eevi Nieminen.
Kolin retkiviikolle 30.6.8.7.2012 ohjelmaa järjestävät
alueen yritykset ja yhdistykset.
Retkiviikkoa organisoi Kolin
Matkailuyhdistys ry. Retkiviikon
koko ohjelmatarjontaan voi tutustua Kolin matkailuyhdistyksen
internet-sivuilla: www.koli.fi/
Retkiviikko
Teksti: Tiina Hakkarainen

