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Sibelius –konsertit
Paaterin kirkossa Lieksassa
23.2. ja 24.2.2011
Sellotaiteilija Jussi Makkonen ja
pianotaiteilija Rait Karm konsertoivat ainutlaatuisella Sibelius-ohjelmallaan Lieksassa helmikuussa
2011. Koululaiskonserttien lisäksi
taiteilijat pitävät yleisökonsertit
Paaterin kirkossa kahtena iltana
peräkkäin. Paaterin konsertit ovat
osa Pielinen Soi –festivaalia sekä
Konserttikeskuksen järjestämää
duon kotimaan kiertuetta, jolla
taiteilijat esiintyvät yleisökonserttien lisäksi myös kouluissa eri
puolilla Suomea.

Jussi Makkonen ja Rait Karm ovat konsertoineet mm. Ainolassa.

Sibelius-konsertissa kuullaan
säveltäjän tunnetuimpia kappaleita, joista monet nyt ensimmäistä
kertaa sovitettuina sellolle ja pianolle. Ohjelmassa on mm. sellopiano sovitus Finlandiasta, joka on
herättänyt kriitikoiden huomion
virtuoosisuudellaan ja intensiivisyydellään eri puolilla maailmaa.
Taiteilijat myös kertovat konsertissa mielenkiintoisia yksityiskohtia
Sibeliuksen elämästä ja konsertissa

Karelia-Soutu yöpyy
Vuonislahdessa
Karelia-Soutu uudistuu tulevana
kesänä siten, että ensimmäinen yöpymispaikka on Vuonislahdessa.
Soutu lähtee liikkeelle Lieksasta,
Puustellin rannasta tiistaina 26.
heinäkuuta ja tekee pienen ”ketunlenkin” Pielisellä ennen saapumista Vuonislahteen. Kirkkoveneet
rantautuvat iltapäivällä vanhaan
satamaan kuten aikaisempinakin
kesinä, mutta tällä kertaa ei soudetakaan eteenpäin vaan yövytään

Kestikievari Herranniemessä.
Iltaohjelmassa on Simpauttajateatteri ja jos nukkumatti ei vielä
tämän jälkeen kolkuttele ovelle,
niin iltaa jatketaan yhteislaulun
ja tanssin merkeissä. Soudun kuuluttajana on musiikkimies Arto
Pippuri, joka on luvannut ottaa
kitaran kainaloonsa ja viihdyttää
tilaisuuden tullen niin soutajia
kuin muitakin soudun ystäviä. Karelia-Soutu jatkuu keskiviikkona

27.7. Kelvänsaaren kautta Haapalahteen, torstaina Haapalahdesta
Jakokoskelle ja perjantaina soutu
päättyy Joensuuhun. Ilomantsista
jo sunnuntaina liikkeelle lähteneet
pienveneet yhdistyvät kirkkoveneiden kanssa samalle reitille
Enossa. Kirkkovenesoutu kestää
neljä päivää ja pienvenesoutu
kuusi päivää. Soudun iloiset
päättäjäiset pidetään Ilosaaressa
perjantaina 29.7. iltapäivällä.

kuultavista sävellyksistä ja avaavat näin ovea klassisen musiikin
maailmaan myös konserteissa
harvemmin käyville kuulijoille.
Konsertin taiteilijat, sellotaiteilija
Jussi Makkonen ja pianotaiteilija
Rait Karm ovat myös levyttäneet
Sibelius ohjelman kansainväliselle
Naxos-levymerkille. Levy julkaistiin maailmanlaajuisesti huhtikuussa 2008 ja on saanut runsaasti
kansainvälistä huomiota.

mm. Etelä-Amerikkaan, Aasiaan
ja Italiaan. Tasavallan presidentti
kutsui taiteilijat esittämään Sibeliusta kutsuvierastilaisuuteensa
Mäntyniemeen keväällä 2008.

Jussi Makkonen ja Rait Karm
ovat konsertoineet viime vuosina
menestyksekkäästi eri puolilla
Eurooppaa, Yhdysvaltain länsija itärannikon suurkaupungeissa
vuosina 2007, 2008 ja 2009
loppuunmyydyille saleille sekä
toukokuussa 2009 Aasian kiertueellaan täysille saleille sekä
miljoonille tv –katsojille Kuala
Lumpurissa, Jakartalla, Manilassa, Hanoissa ja Hongkongissa.
Tänä vuonna konserttikiertueet
vievät taiteilijat kotimaan lisäksi

Konsertin järjestää Pielinen Soi
–festivaali yhteistyössä Paaterin
Galleria kahvion, Vuonislahden
Taiteilijatalo ry:n sekä Konserttikeskuksen kanssa.

Sibelius–konserttien liput 15
euroa ovelta. Ennakkomyynti:
Karelia Expert Lieksa (p. 0400175 323), Paaterin Galleria kahvio
(p. 044-3311 411) sekä Nova
Classics (p. 0400-516 429).
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