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TURVALLISUUSOHJEET KONSERTTIYLEISÖLLE 

Festivaalivieraiden turvallisuus on meille tärkeää. 
Urkuyö ja Aaria noudattaa kaikissa järjestelyissään Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston päätöksiä sekä THL:n ja OKM:n ohjetta turvaetäisyyksistä ja 

hygieniakäytännöistä.  
 

Pyydämme tutustumaan alla oleviin ohjeisiimme ja noudattamaan niitä 
konserttiin saapuessasi ja sen aikana.  

 
• Ostathan lippusi ennakkoon Lippu.fi-verkkokaupasta tai asiointipisteestä! 
Näin vältämme jonojen syntymisen konserttipaikalle. 
• Konserttipaikan myyntipisteessä voit maksaa ainoastaan maksukortilla. 
• Ovella lipun ostavalta henkilöltä kirjataan ylös nimi ja puhelinnumero. 
Nämä tiedot hävitetään kaksi viikkoa konsertin jälkeen.  
• Tulethan konserttiin vain terveenä! Tapahtumaan ei saa tulla, jos on lie-
viäkään sairastumiseen viittaavia oireita.  
• Edellytämme konserttiyleisöltä kasvomaskin käyttöä, mikäli sille ei ole 
terveydellistä estettä.  
• Huolehdithan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Käsidesiä on tarjolla 
sisäänkäyntien luona.  
• Konsertin kapasiteetti on rajallinen, jotta turvavälit voidaan säilyttää. 
Istuthan osoitetulle paikalle siten, että turvalliset etäisyydet säilyvät muuhun 
yleisöön.  
• Huolehdithan turvaväleistä myös jonottaessasi, istumapaikalle saapuessasi 
ja konsertista poistuessasi. Ruuhkautumisen välttämiseksi konsertista poistu-
taan rivi kerrallaan taaimmaisesta aloittaen.   

Turvallista ja mukavaa konsertti-iltaa! 
 



Sami Luttinen, basso
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Kevät

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Lauluja Johann Wolfgang von Goethen 
runoihin
- Mailied, op. 52 nro 4
- Wonne der Wehmut, op. 83 nro 1
- Aus Goethes Faust, op. 75 nro 3

Kesä

Hugo Wolf (1860–1903)
Lauluja Eduard Möriken runoihin
- Der Genesene an die Hoffnung
- Fußreise
- Der Gärtner
- Heimweh
- Selbstgeständnis

OHJELMA

Syksy

Mikko Heiniö (s. 1948)
Syyskesän laulu, op. 89a (Lassi Nummi)
1. Suuri valo
2. Kun saavumme tähän hetkeen
3. Tämä outo seutu
4. Virran partaalla
5. Välimeri
6. Taivaalla kuu
7. Syyskesä

Talvi

Modest Musorgski (1839–1881)
Kuoleman lauluja ja tansseja (Arseni 
Goleništšev-Kutusov)
1. Kehtolaulu (Kolybel‘naja)
2. Serenadi (Serenada)
3. Trepak



Ludwig van Beethoven
MAILIED, OP. 52 NRO 4
Johann Wolfgang von Goethe, suom. Erkki 
Pullinen

Wie herrlich leuchtet
mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!

Es dringen Blüten
aus jedem Zweig
und tausend Stimmen
aus dem Gesträuch,

und Freud’ und Wonne
aus jeder Brust.
O Erd’, o Sonne,
o Glück, o Lust,

o Lieb’, o Liebe,
so golden schön
wie Morgenwolken
auf jenen Höhn,

Du segnest herrlich
das frische Feld -
im Blütendampfe
die volle Welt!

O Mädchen, Mädchen,
wie lieb’ ich dich!
Wie blickt dein Auge,
wie liebst du mich!

So liebt die Lerche
Gesang und Luft,
und Morgenblumen
den Himmelsduft,

Miten ihanana
Luonto loistaakaan,
miten aurinko paistaa
ja keto hymyilee!

Jokainen oksa
puhkeaa kukkaan
ja tuhat ääntä
alkaa laulaa pensastossa

ja ilo ja riemu
kumpuavat jokaisesta rinnasta:
Oi maa, oi aurinko,
oi onnea ja iloa!

Oi rakkaus!
Niin kauniin kultaisena
kuin aamupilvet
tuon kukkulan yllä

sinä siunaat ihanaksi
kukoistavan vainion,
kukkien hehkussa
koko maailman.

Voi tyttö, tyttö,
miten sinua rakastan!
Miten sinun silmäsi säteilevät,
miten sinä rakastat minua!

Niinkuin leivo rakastaa
laulua ja korkeutta,
ja aamun kukat
taivaan tuoksua,



wie ich dich liebe
mit warmen Blut,
die du mir Jugend
und Freud’ und Mut

zu neuen Liedern
und Tänzen gibst.
Sei ewig glücklich,
wie du mich liebst

WONNE DER WEHMUT, OP. 83 NRO 1
Johann Wolfgang von Goethe 

Wonne der Wehmut  
Trocknet nicht, trocknet nicht,
Tränen der ewigen Liebe!
Ach, nur dem halbgetrockneten Auge
wie öde, wie tot die Welt ihm erscheint!
Trocknet nicht, trocknet nicht,
Tränen unglücklicher Liebe!

AUS GOETHES FAUST, OP. 75 NRO 3
Johann Wolfgang von Goethe, suom. Teivas 
Oksala
 
Flohlied 
Es war einmal ein König,
der hatt’ einen großen Floh,
den liebt’ er gar nicht wenig,
als wie seinen eignen Sohn.
Da rief er seinen Schneider,
der Schneider kam heran:
”Da, miß dem Junker Kleider
und miß ihm Hosen an!”

In Sammet und in Seide
war er nun angetan,
hatte Bänder auf dem Kleide,
hatt’ auch ein Kreuz daran,
und war sogleich Minister,
und hatt’ einen großen Stern.

niin minäkin lämpimästi
rakastan sinua,
joka annat minulle nuoruuden
ja iloa ja rohkeutta

uusilla lauluillasi
ja tansseillasi.
Ole ikuisesti onnellinen
rakastaessasi minua!

ALAKULON AUTUUS  
Suom. Marjo Heiskanen

Älkää kuivako, älkää kuivako,
ikuisen rakkauden kyyneleet!
Ah, kuinka näyttääkään puoliksi kuiva-
neelle silmälle
maailma autiolta, niin kuolleelta!
Älkää kuivako, älkää kuivako,
onnettoman rakkauden kyyneleet!

Kirppulaulu  
Oli kuninkaalla kerran 
iso kirppu hovissaan, 
hän piti tämän herran 
kuin omana poikanaan. 
Hän huusi räätälille, 
tämä oitis saapuikin: 
”Tee vaatteet junkkerille 
ja mittaa housutkin!”

Samettiin, silkkiin pantiin 
tuo junkkerimme nyt, 
ei nauhain, ristin antiin 
hän yksin tyytynyt: 
ministeriksi ryhtyi 
ja suuren tähden sai. 



Da wurden seine Geschwister
bei Hof ’ auch große Herrn.

Und Herrn und Frau’n am Hofe,
die waren sehr geplagt,
die Königin und die Zofe
gestochen und genagt,
und durften sie nicht knicken,
und weg sie jucken nicht.
Wir knicken und ersticken
doch gleich wenn einer sticht.

Hugo Wolf
DER GENESENE AN DIE HOFFNUNG
Eduard Mörike

Tödlich graute mir der Morgen:
doch schon lag mein Haupt, wie süß!
Hoffnung, dir im Schoß verborgen,
bis der Sieg gewonnen hieß.
Opfer bracht ich allen Göttern,
doch vergessen warest du;
seitwärts von den ewgen Rettern
sahest du dem Feste zu.

O vergib, du Vielgetreue!
Tritt aus deinem Dämmerlicht,
daß ich dir ins ewig neue,
mondenhelle Angesicht
einmal schaue, recht von Herzen,
wie ein Kind und sonder Harm;
ach, nur einmal ohne Schmerzen
schließe mich in deinen Arm!

Myös veljet, siskot yhtyi 
hovin piiriin, tottakai!

Hovin herrat, kaunokaiset
ihan loppuun piinattiin, 
kuningatar ja naiset, 
niin purtiin, pistettiin. 
Ei saanut niitä tappaa, 
ei häätää, hätistää. 
Ne jos meikäläinen nappaa, 
heti sormin nitistää.

PARANTUNEEN LAULU TOIVOLLE  
Suom. Sinikka Alstela

Aamulla kuolema kauhistutti minua
mutta silti pääni lepäsi jo niin suloisesti
sinun sylisi kätkössä, toivo,
kunnes voitto koittaisi.
Olin uhrannut kaikille jumalille,
mutta sinut oli unohdettu;
ikuisista pelastajista sivussa
katselit juhlaa.

Oi, anna anteeksi, sinä uskollinen!
Astu esiin hämärästäsi,
että saan kerran katsoa
suoraan sydämestä ikuisesti
uusiin kuunkirkkaisiin kasvoihisi,
niin kuin huolia vailla oleva lapsi;
voi, sulje minut edes kerran
tuskattomana syliisi!



FUSSREISE
Eduard Mörike

Am frischgeschnittnen Wanderstab,
wen ich in der Frühe
so durch Wälder ziehe,
Hügel auf und ab:
dann, wie’s Vöglein im Laube
singet und sich rührt,
oder wie die goldne Traube
Wonnegeister spürt
in der ersten Morgensonne:
so fühlt auch mein alter, lieber
Adam Herbst- und Frühlingsfieber,
Gottbeherzte,
nie verscherzte
Erstlings-Paradieseswonne.

Also bist du nicht so schlimm, o alter
Adam, wie die strengen Lehrer sagen;
liebst und lobst du immer doch,
singst und preisest immer noch,
wie an ewig neuen Schöpfungstagen,
deinen lieben Schöpfer und Erhalter.

Möcht es dieser geben,
und mein ganzes Leben
wär im leichten Wanderschweiße
eine solche Morgenreise!

DER GÄRTNER
Eduard Mörike

Auf ihrem Leibrößlein,
so weiß wie der Schnee,
die schönste Prinzessin
reit’t durch die Allee.

Der Weg, den das Rößlein
hintanzet so hold,
der Sand, den ich streute,
er blinket wie Gold.

JALKAMATKA  
Suom. Kyllikki Solanterä

Mä taitoin oksan sauvaksein,
aamuvarhain sitten näin
yli kunnahitten
jalkamatkan tein.
Niinkuin lintusetkin
herää laulamaan,
luonto täyttymyksen
hetkin tuntee suonissaan
hurmaa päivän koittehessa:
niin myös Aatamikin ennen,
kevään tullen, talven mennen
tunsi kuuman
riemun huuman
paratiisin autuudessa.

Aivan suotta oppineet hänen syntejänsä
moittivat niin ankarasti;
ylistää kuin ennenkin,
päivin mennein, muinaisin,
maailman hän luomisesta asti
taivaan Luojaa syntyhetketäsä.

Näin jos aina oisi,
silloin kaikki voisi
elämänsä jalkamatkaa
kevyesti päähän jatkaa!

PUUTARHURI  
Suom. Kyllikki Solanterä

Kas, orhilla
valkeella ratsastaen
saa luokseni
prinsessa ylhäinen.

Ja tien, jota ratsunsa
käyvän mä nään,
sen kultana
hiekoitin kimmeltämään.



Du rosenfarbs Hütlein,
wohl auf und wohl ab,
o wirf eine Feder
verstohlen herab!

Und willst du dagegen
eine Blüte von mir,
nimm tausend für eine,
nimm alle dafür!

HEIMWEH
Eduard Mörike

Anders wird die Welt mit jedem Schritt,
den ich weiter von der Liebsten mache;
mein Herz, das will nicht weiter mit.
Hier scheint die Sonne kalt ins Land,
hier däucht mir alles unbekannt,
sogar die Blumen am Bache!
Hat jede Sache so fremd eine Miene,
so falsch ein Gesicht.
Das Bächlein murmelt wohl und spricht:
armer Knabe, komm bei mir vorüber,
siehst auch hier Vergissmeinnicht!
Ja, die sind schön an jedem Ort,
aber nicht wie dort.
Fort, nur fort!
Die Augen geh’n mir über!

Oi heitä nyt mulle,
mun prinsessain
pien ruusuinen höyhen
sun kutreiltas vain!

Jos tahdot, niin siitä
pari kukkaa sä saat,
tään puutarhan loiston,
sen kaiken sä saat!

KOTI-IKÄVÄÄ  
Suom. Aarne Toivonen

Toiseksi muuttuu maailma joka askeleel-
ta, jonka otan etäämmäs rakkaimmasta;
sydämeni ei tahdo enää pidemmälle mu-
kanani. Täällä aurinko paistaa kalseana,
täällä kaikki näyttää minusta tuntemat-
tomalta, jopa puron varren kukkaset!
On kaikella niin vieras hahmo,
niin valheelliset kasvot.
Puro pulppuaa ja puhuu:
poika parka, tule tänne luokseni
ja näet lemmikin!
Niin, ne ovat kauniita kaikkialla,
vaikka eivät niin kuin siellä.
Pois, nyt pois!
Silmiini kohoavat kyyneleet!



SELBSTGESTÄNDNIS
Eduard Mörike

Ich bin meiner Mutter einzig Kind,
Und weil die andern ausblieben sind
– Was weiß ich wieviel, die sechs oder 
sieben, –
Ist eben alles an mir hängen blieben;
Ich hab müssen die Liebe, die Treue, 
die Güte für ein ganz halb Dutzend 
allein aufessen,
Ich wills mein Lebtag nicht vergessen.
Es hätte mir aber noch wohl mögen 
frommen, hätt ich nur auch Schläg für 
Sechse bekommen.

Modest Musorgski
KUOLEMAN LAULUJA JA TANSSEJA 
Arseni Goleništšev-Kutusov, suom. Ulla 
Agopov     

KOLYBEL‘NAJA
Stonet rebjonok,
Svetša, nagaraja, 
Tusklo mertsaet krugom.

Tseluja notš, 
Kolybel’ku kachaja,
Mat’ ne zabylasja snom.

Ranim ranehon’ko v dver’, 
Ostorožno, cmert’, serdobol’naja stuk!
Vzdrognula mat’, ogljadela trevožno.

”Polno pugat’sja, moj drug!
Blednoe utro už smotrit v okoško.
Platša, toskuja, ljubja, Ty utomilas’.
Vzdremni-ka nemnožko, ja posižu za 
tebja.

OMA TUNNUSTUS
Suom. Erkki Korhonen

Olen äitini ainoa lapsi
ja koska muita ei ole ilmaantunut,
-mistä minä tiedän, kuinka monta,
kuusi tai seitsemän, -
niin kaikki on pyörinyt minun ympäril-
läni. On pitänyt ottaa yksin vastaan ja su-
lattaa rakkautta, huolenpitoa ja hyvyyttä 
puolen tusinan edestä. 
Enkä tätä tule kaikkina elinpäivinäni 
unohtamaankaan. Eikä olisi ollut minul-
le pahitteeksi, jos olisin saanut selkääni 
myös kuuden edestä.

KEHTOLAULU
Kehdossaan vaikertaa
Tuskainen lapsi,
Kynttilän valo, huoneessa hiipuu.

Yötä syleillen, 
Kehtoa keinuttaen,
Äiti valvoo lastaan.

Aamunkoitossa kuin varkain, 
Oveen kolkuttaa sydäntä kylmäävä 
Kuolema! Äiti hätkähtää, ympärilleen 
katsahtaa.

”Älä säikähdä, ystäväni!
Kalpea aamu jo ulkona kajastaa.
Itkien, tuskaillen, rakastaen olet itsesi 
uuvuttanut.
Levähdä hetkinen, minä valvon lastasi.



Ugomonit’ ty ditja ne sumela,
Slaštše tebja ja spoju”.
”Tiše! Rebjonok moj metšetsja, b’jotsja,
Dušu derzaet moju!”

”Nu, da so mnoju on skoro ujmetsja.
Bajuški, baju, baju!”

”Štšjotški blednejut, slabeet dyhan’e...
Da zamoltši že, molju”.

”Dobroe znamen’e: stihnet stradan’e,
Bajuški, baju, baju!”

”Protš’, ty, prokljataja!
Laskoj svoeju gubish’ ty radost’ moju.”

”Net, mirnyj son ja mladentsu naveju;
Bajuški, baju, baju!”

”Sžal’sja, pozhdi dopevat’, hot’ 
mgnoven’e, Strashnuju pesnju tvoju!”

”Vidiš’, usnul on pod tihoe pen’e.
Bajuški, baju, baju!”

Et saanut lastasi rauhoittumaan,
Anna minä tuuditan sen uneen”.
”Hiljaa! Lapsi kääntyilee tuskissaan, 
heittelehtii vuoteellaan,
Sydämeni särkyy sitä katsellessa!”
”Älähän nyt, kyllä minä hänet rauhoitan.
Uinuos lapsonen, tuuli-lullaa!

Posket kalpenevat, huohotus vaimenee...
Hiljaa, rauhoituhan nyt”.

”Hyvä merkki: tuska laantuu,
Uinuos lapsonen, tuuli-lullaa”

”Pois täältä, kirottu!
Lapseni tukehtuu tuuditteluusi.”

”Ei, tuuditan lapsen rauhaisaan uneen;
Nukkuos lapsi, tuuli-lullaa!”

”Sääli häntä, lopeta edes hetkeksi,
tuo kauhea laulusi!”

”Katso, hän nukahti tuuditteluuni.
Uinuos lapsonen, tuuli-lullaa!”



SERENADA
Nega volshebnaja, noch’ golubaja,
Trepetnyj sumrak vesny... 
Vnemlet, poniknuv golovkoj, bol’naja,
Shopot nochnoj tishiny.

Son ne smykaet blestjashchie ochi,
Zhizn’ k naslazhden’ju zovet.
A pod okoshkom, v molchan’i polnochi,
Smert’ serenadu poet:

V mrake nevoli, surovoj i tesnoj,
Molodost’, vjanet tvoja,
Rytsar’ nevedomyj, siloj chudesnoj
Osvobozhu ja tebja.

Vstan’, posmotri na sebja;
Krasotoju lik tvoj prozrachnyj blestit,
Shchëki rumjany, volnistoj kosoju,
Stan tvoj kak tuchej obvit;

Pristal’nyh glaz goluboe sijan’e,
Jarche nebes i ognja;
Znoem poludennym vejet dyhan’e...
Ty obol’stila menja.

Sluh tvoj plenilsja moej serenadoj,
Rytsarja shopot tvoj zval.
Rytsar’ prishel za poslednej nagradoj: 
Chas upoen’ja nastal.

Nezhen tvoj stan, upoitelen trepet.
O, zadushu ja tebja v krepkih objat’jah;
Ljubovnyj moj lepet slushaj... 
Molchi... Ty moja!

SERENADI
Nautinnon odotus, yön sini,
Kevään väräjävä hämärä ...
Kuuntelee, päätään kallistaa, riutuva 
tyttö, yön hiljaisuuden kuiskintaa.

Hehkuvia silmiä ei unikaan sulje,
Elämä kutsuu nautintoihinsa.
Vaan akkunan alla, sydänyön hiljaisuu-
dessa, kuolema laulaa serenadia:

”Kahleissa pimeän, karun ja ahtaan 
kodin, nuoruutesi kuihtuu pois,
Minä, tuntematon ritari, taikavoimallani
Vapautan sinut.

Nouse ja katso itseäsi;
Läpikuultavat kasvosi loistavat 
kauneutta,
Posket rusottavat, vyötäröäsi palmikko
Kuin pilvi vyöttää;

Valppaiden silmiesi sini,
On taivasta ja tulta kirkkaampaa;
Hengityksesi on kuuma kuin keskipäivän 
paahde... Olet vietellyt minut.

Serenadini saa sinut valtaansa,
Kuiskeesi kutsuu ritaria.
Hän tulee noutamaan lopullisen palkki-
onsa: Hurman hetki koittaa.

Vartalosi hellä, huumaava kuiskeesi.
Oi, tukahdutan sinut hyväilyilläni;
Kuule lemmenlupauksiani... 
Vaiti... Olet minun!



TREPAK
Les, da poljany, bezljud’e krugom;
V’juga i platshet i stonet; 
Tšhuetsja, budto vo mrake nochnom,
Zlaja kogo-to horonit.

Gljad’. Tak i est’!
V temnote muzhika smert’ obnimaet, 
laskaet;
S p’janen’kim pljashet vdvoem trepaka,
Nauho pesn’ napevaet:
Oh, muzhichok, starichok, ubogoj, 
P’jan, napilsja, poplelsja dorogoj;

A mjatel’ to, ved’ma, podnjalas’, 
vzygrala, s polja v les dremuchij nevz-
nachaj zagnala.
Gorem, toskoj, da nuzhdoj tomimyj,
Ljag, prikorni da usni, rodimyj.

Ja tebja, golubchik moj, snezhkom 
sogreju, 
Vkrug tebja velikuju igru zatenju.
Vzbej-ka postel’, ty mjatel’, lebedka!
Gej, nachinaj, zapevaj, pogodka!

Skazku, da takuju, chtoby vsju noch’ 
tjanulas’, Chtoby p’janchuge krepko pod 
nee zasnulos’.

Oj, vy lesa, nebesa, da tuchi,
Tem’, veterok, da snezhok letuchij,
Svejtes’ pelenoju, Snezhnoj puhovoju,
Eju, kak mladentsa, Starichka prikroju.

Spi, moj druzhok, muzhichok 
schastlivyj, leto prishlo, rastsvelo!
Nad nivoj solnyshko smeetsja,
Da serpy guljajut;
Pesenka nesetsja, golubki letajut...

RIPASKA
Metsä, pellot, tyhjiä on kaikki;
Viima vain vinkuu ja vaikeroi; 
Tuntuu kuin yön pimeydessä,
Kalma jotakuta hautaan saattaa.

Ja katso. Niin se onkin!
Pimeydessä kuolema miestä syleilee, 
ja hyväilee;
Juoppolallin kanssa tanssii ripaskaa,
Korvaansa rallattaa lauluaan:
”Oi, miesraasu, äijä poloinen, 
Humalikko, päissään, laahustat tietäsi;

Lumimyrsky hurja nousi ja viuhui, 
Pellolta metsän pimentoon äijäpahasen 
ajoi.
Murhetta, tuskaa, puutetta kärsineenä,
Käy pitkäksesi, torkahda hetki, nukahda, 
miesparka.

Sinut, kyyhkyseni, lumella peittelen,
Ympärilläsi tanssin huiman tanssin.

Sijaa hankeen vuode, lumimyrsky, 
kaunoiseni!  Hei, aloita laulusi, rallatus, 
pakkasilma!
Laula koko yön kestävä laulu,
Joka juoppolallin syvään uneen tuudittaa.

Oi te metsät, taivaat ja pilvet,
Pimeys, tuuli ja ilmassa kieppuva lumi,
Hänet käärikää vaippaanne, lumiseen 
untuvaanne, kuin lapsi, te ukkoraasu 
peitelkää.

Nuku, ystäväni, onnekas miekkonen,
Suvi on saapunut, kukatkin kukkii!
Viljapellon yllä aurinko hymyää,
Sirpit viuhuvat;
Laulu raikaa, kyyhkyset ilmassa lentää...



SAMI LUTTINEN, BASSO

Basso Sami Luttinen opiskeli laulua Sibelius-Akate-
miassa opettajinaan Sauli Tiilikainen ja Jaakko Ry-
hänen. Hänen uransa käynnistyi Timo Mustakallio 
-laulukilpailun voitolla vuonna 1993. Samana vuonna 
Luttinen myös debytoi Savonlinnan Oopperajuhlilla. 
Luttinen oli kiinnitettynä Kielin oopperaan Saksassa 
1995-97, ja vuodesta 1997 hän on kuulunut Düsseldor-
fin Deutsche Oper am Rheinin solistikuntaan. 

Vuonna 2000 Luttinen debytoi Suomen Kansal-
lisoopperassa W. A. Mozartin Don Giovannissa sekä 
Milanon La Scalassa Richard Straussin Ariadne auf 
Naxos -oopperassa, jonka johti Giuseppe Sinopoli. 
Hän palasi La Scalaan 2003 Straussin Rosenkavalierissa 
Jeffrey Taten johdolla. Vuonna 2006 Luttinen debytoi 
Baijerin Valtionoopperassa, ja 2008 hän palasi Münche-
niin Hans Werner Henzen Bassaridien näyttämöllisessä 
ensiesityksessä.

Luttisen tärkeimpiin oopperarooleihin kuuluvat 
Seneca (Poppean kruunaus), Leporello & Komtuuri 
(Don Giovanni), Sarastro (Taikahuilu), Rocco (Fide-
lio), Basilio (Sevillan parturi), Ramfis (Aida), Filip II 
& Inkvisiittori (Don Carlos), Gremin (Jevgeni Onegin), 
Pimen (Boris Godunov), Méphistophélès (Faust), Fasolt 
& Fafner (Reininkulta / Siegfried), Hunding (Valkyy-
ria), Hagen (Jumalten tuho), Gurnemanz (Parsifal), 
Tohtori (Wozzeck) sekä Claggart (Billy Budd). 

Luttinen on tehnyt lukuisia radionauhoituksia, ja 
hän on mukana kahdella Deutsche Grammophonin 
julkaisemalla R. Straussin oopperan kokonaislevytyk-
sellä (Ariadne auf Naxos ja Friedenstag), jotka johtaa 
Giuseppe Sinopoli. Hän on myös levyttänyt Altarus-le-
vymerkille Samuil Feinbergin lauluja bassolle.

Oopperan ohella Luttinen esiintyy konserttisolis-
tina ympäri Eurooppaa sekä monipuolisena liedlau-
lajana, jolloin hänen ohjelmistonsa koostuu klassisen 
saksalaisen liedin lisäksi pohjoismaisesta, venäläisestä 
ja ranskalaisesta laulumusiikista. 2019 ilmestyi hänen 
ensimmäinen soololevynsä Songs of Late Summer, joka 
sisältää Yrjö Kilpisen ja Mikko Heiniön laulusarjat.



TUULA HÄLLSTRÖM, PIANO

Tuula Hällström on intohimoinen liedpianisti. Voi-
tettuaan Suomen ainoan liedpianistikilpailun vuonna 
1999 Hällström on konsertoinut aktiivisesti useiden eri 
laulajien kanssa, viimeisimmäksi muun muassa Tuuli 
Takalan, Kristian Lindroosin, Waltteri Torikan, Mari 
Palon, Essi Luttisen, Ville Rusasen, Mika Pohjosen ja 
Juho Punkerin kanssa.

Hällström on toiminut vakituisena pianistina sekä 
valtakunnallisissa Timo Mustakallio -laulukilpailus-
sa, Lappeenrannan laulukilpailussa, Kangasniemen 
laulukilpailussa, Sibelius-laulukilpailussa että kansain-
välisessä Mirjam Helin -laulukilpailussa. Hällströmin 
laajaan repertuaariin mahtuu niin liedkirjallisuuden 
keskeisimmät teokset kuin oopperamusiikkikin, ope-
rettia ja kevyempää musiikkia unohtamatta. Lisäksi 
Hällström on päässyt pianon ääressä myös näyttele-
mään muun muassa Makuukamarioopperassa, jonka 
on säveltänyt Jaakko Kuusisto ja ohjannut Pertti Sve-
holm. Hällström on konsertoinut Suomessa useimmilla 
merkittävillä musiikkijuhlilla. Muista maista mainit-
takoon Ruotsi, Italia, Viro, Puola, Englanti, Unkari, 
USA, Venäjä ja Japani. Hän on äänittänyt myös useita 
liedlevytyksiä.

Opintonsa Hällström aloitti Länsi-Helsingin Mu-
siikkiopistossa opettajanaan muun muassa Collin Han-
sen, jonka kanssa yhteistyö jatkui myös Sibelius-Aka-
temiassa. Keväällä 2003 hän suoritti pianodiplominsa 
erinomaisin arvosanoin opettajanaan professori Erik T. 
Tawaststjerna. Nykyään Hällström toimii itse Sibeli-
us-Akatemian laulumusiikinosaston tuntiopettajana.
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Musiikin ja  
kesäyön taikaa

kesäkuu
3.6. Avajaiskonsertti: Suvi-illan klassikot 

Waltteri Torikka, baritoni  
Barbora Hilpo, alttoviulu  

Marko Hilpo, piano
10.6. Matvejeff & Katajala &  

Tapiola Sinfonietta  
Ville Matvejeff, kapellimestari  

Tuomas Katajala, tenori  
Tapiola Sinfonietta

17.6. Kesäyön sävelsäihkettä
Marika Hölttä, koloratuurisopraano  

Henri Uusitalo, basso  
Erkki Korhonen, piano
24.6. Juhannusiltamat

Piia Rytkönen, sopraano  
Veli-Pekka Varpula, tenori  

Erkki Korhonen, piano ja urut
 

Heinäkuu
1.7. Fantastisia konserttoja ja improvisaatioita  

Benjamin Alard, urut ja cembalo  
Aapo Häkkinen, cembalo  

Helsingin Barokkiorkesterin yhtye
8.7. Jorma Panula: Peltomiehen rukous 

Elja Puukko, baritoni  
jousikvartetti  

johtaa Jorma Panula

Urkuyö &Aaria festivaali
3.6.–28.8.2021

15.7. Urkuvirtuoosit irti! 
Jimi Järvinen,  
Arttu Selonen, 

Aleksanteri Wallius, urut
22.7. Valkeiden öiden romantiikkaa  

Stefan Astakhov, baritoni  
Kiril Kozlovski, piano

29.7. Timo Mustakallio -kilpailun voittajat 2021  
Tuula Hällström, piano

 
elokuu

5.8. Suomen kansallisooppera: Salainen kutsu 
Tarmo Peltokoski, kapellimestari 

Sonja Herranen, sopraano 
Suomen kansallisoopperan orkesteri

12.8. Liedin vuodenajat 
Sami Luttinen, basso  

Tuula Hällström, piano
19.8. Improvisaation helmiä ja klassikoita  

Esa Pietilä, saksofoni 
Pétur Sakari, urut

24.8.–28.8. Ludwig van Beethoven: Fidelio 

Liput alk. 10 €, Lippu.fi
Katso ajankohtaiset tiedot

urkuyofestival.fi  
ja Facebookissa


