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Pielinen soi -festivaaIi
Kesä 2016

Pielinen Soi festivaali järjestetään
tulevana kesänä ajalla 19.6.-4.8.
sisältäen reilut parikymmentä
konserttia. Paaterin kirkon ja Lieksan TalliGallerian laajojen konserttisarjojen lisäksi konsertteja
järjestetään mm. Kolin ja Juuan
kirkoissa. Perinteisten laulu- ja
kamarimusiikkikonserttien ohella
festivaalin ohjelmasisältö laajenee
mm. jazziin ja Vuonislahden
lavalla on jälleen luvassa suositut
vanhan ajan kesätanssit.

Näyttelyssä on esillä muun muassa tällaisia Pekka Väätäsen luontokuvia.

Luonto kutsuu –
kesänäyttely Vuonislahdessa
Outokumpulaiset Pekka Väätänen ja Tapio Terenius rakentavat
Kylätoimintakeskus Kukkoon
Vuonislahden kesänäyttelyn, joka
avataan 11.6.2016. Näyttely jatkuu
aina syyskuulle muikkumarkkinoille asti.
Valokuvaajana Pekka Väätänen
sanoo olevansa kaikkea kuvaava
aktiiviharrastaja. Väätästä kiehtoo
vesi eri olomuodoissaan ja maisemat. Hän yhdistää kuvaamisen
ja luonnossa liikkumisen, joka
rauhoittaa, virkistää ja puhuttelee.
Pekka Väätäinen on harrastanut
kuvausta 25 vuotta. Hän kokee
viihtyvänsä myös muiden kuvaajien kanssa, koska tapaamisesta
saa uutta oppia, näkemyksiä ja
näkökulmia, joita voi vertailla
omiinsa.
Vuonislahti on Väätäselle tuttu
ja läheinen. Hän on viettänyt lapsuuden ja nuoruuden kesiä siellä,
joten hänelle on mieluisaa tuoda
näyttely juuri Vuonislahteen.
Pekka Väätänen on Suomen
Luonnonkuvaajat ry:n, Joensuun kameraseura ry:n, Karelia
Phototeamin ja Outokummun
Taideyhdistyksen jäsen.

Tapio Terenius on myös outokumpulainen harrastajavalokuvaaja, joka innostui jo lapsena
valokuvauksesta koulunsa valokuvauskerhossa.
Terenius sanoo kuvaavansa
välillä aivan fiilispohjalta ja välillä
hyvinkin tavoitteellisesti. Lempikuvauskohteita ovat tähtitaivas,
avaruus ja taivaankappaleet, mutta
pilvisyys koettelee välillä kärsivällisyyttä. Helposti hän innostuu

kokeilemaan erilaisia teknisiä
kuvausjuttuja, kuten valolla maalaamista tai studiotyöskentelyä.
Näyttelyn kuvat ovat pääosin
luontokuvia. Mukana on myös
muutama kuva luonnonilmiöiden vaikutuksesta urbaanissa
ympäristössä.
Tapio Terenius on pitänyt
Pekka Väätäsen kanssa aiemmin
yhteisnäyttelyitä Outokummussa
ja Liperissä.

rantateatterissa tiistaina
26.7. klo 19. Sateella esitys
siirretään Vuonislahden
seurantalolle.
Aatamin puvussa ja vähän
Eevankin -näytelmän on
Agapetuksen romaanin
pohjalta dramatisoinnut ja
ohjannut Juhani Joensuu.
Musiikin on siihen säveltänyt Erkki Räsänen.
www.maarianvaaranteatteri.net

Matti Makkonen

Tämä kokoonpano esiintyy kesätansseissa Vuonislahden lavalla.

Maarianvaaran
kesäteatteri hauskuuttaa
Aatamin puvussa
Maarianvaaran Kesäteatteri
esittää tänä kesänä hurjien
käänteiden ja hurmaavan
musiikin täyttämää Aatamin
puvussa ja vähän Eevankin
-komediaa.
Nauru helkkää ja suuret
tunteet läikkyvät, kun maineikas ammattiryhmä valloittaa jo viidentenätoista
peräkkäisenä kesänä itäisen
Suomen esiintymisareenat!
Esitys vierailee Lieksan
Vuonislahdessa Vuonis-

Viime vuosina ja erityisesti
vuonna 2015 Sibeliuksen musiikki, Kalevala ja karelianismi ovat
olleet hyvin keskeisessä roolissa
Pielinen Soi festivaalilla sellisti
Jussi Makkosen ja pianisti Nazig
Azezianin konserttitoiminnan ja
heidän ideoimiensa kulttuuriretkien myötä. Sellisti Jussi Makkonen
on johtanut Pielinen Soi festivaalia
yhdessä veljensä Matti Makkosen
kanssa festivaalin perustamisesta
asti.
Kansainvälisen konserttitoiminnan kasvaessa sellisti Jussi
Makkonen jättäytyi Pielinen Soi
festivaalin vastuistaan vuoden
2016 alusta, ja festivaalin taiteellisena johtajana jatkaa Matti
Makkonen. Jussi Makkonen keskittyy Sibeliuksen, karelianismin
ja Kalevalan perinnön vaalimiseen
Pielisen-Karjalassa perustamansa

Monola-seura ry:n kautta.
Monola-seura ry:n ensimmäisiä
tavoitteita on Sibeliusten häämatkakohteen, Monolan aitan,
kunnostaminen matkailukäyttöön. Varoja tähän hankkeeseen
kerätään muun muassa vuotuisella
Monola-gaalakonsertilla, jonka
Monola-seura järjestää ensi kesänä Lieksan kulttuurikeskuksen
Brahe-salissa lauantaina 9.7.2016
klo 16.00. Konsertissa nähdään ja
kuullaan Jussi Makkosen ja Nazig
Azezianin kansainvälistä huomiota herättänyt Sibelius Inspiration
–multimediakonsertti.
Pielinen Soi festivaalin kesäkonserttien 2016 esiintyjäkaartiin kuuluvat mm. suomalaisen
jazzmusiikin "grand old man"
Juhani Aaltonen, jazzkitaristi
Mikko Iivanainen, kanteletaiteilija
Matleena Knuuti, baritoni Juha
Kotilainen, rumpali Hanne Luostarinen, viulisti Liisa Makkonen,
lausuntataiteilija Aino-Kaarina
Mäkisalo, saksofonisti Teemu
Takanen, sopraano Talvi-Maaria
Turunen, tenori Timo Turunen
sekä useita erilaisia yhtyeitä ja
kokoonpanoja, yhteensä noin 30
esiintyvää taiteilijaa. Kesän 2016
Pielinen Soi festivaalin päivitetty
ohjelma on luettavissa osoitteessa
www.pielinensoi.fi.

Kaukolasipartio jälleen
Muikkumarkkinoille !

Kuvassa näyttelijät Maria Sarkkinen
(vas. ylhäällä) ja Saara Saastamoinen
sekä Joni Kuokkanen(vas.alhaalla) ja
Sakari Saikkonen. Kuva: Pentti Sormunen

Kaukolasipartio on kuin dynamiittipötkö, sen lanka palaa koko
keikan ajan ja lopussa ”räjähdys”
on väistämätön.
Vuonna 2010 Joensuussa perustettu yhtye on kerännyt valtakunnallista ihailua hauskojen
ja räväköiden videoidensa sekä
ahkeran keikkailun ansiosta. Kaukolasipartio on juuri se bändi joka
TÄYTYY nähdä nimenomaan
livenä. Silloin nämä kesytetyt

leijonat päästetään irti häkeistään.
Nyt erikoisyhtyeen keikkakunto
on mahdollista testata parhaassa
mahdollisessa ympäristössä, kun
se esiintyy yhden ”välivuoden”
jälkeen Vuonislahden Muikkumarkkinoilla.
Kaukolasipartiossa vaikuttavat:
Ilja Teppo, Johannes Teppo, Pertti
Feller, Sampsa Asikainen, Antti
Huuskonen.
Ilja Teppo

