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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



Ville Matvejeff, kapellimestari 
Tuomas Katajala, tenori

Tapiola Sinfonietta

TO 10.6.2021 KLO 21
ESPOON TUOMIOKIRKKO

Matvejeff & Katajala 
& tapiola Sinfonietta

Konsertti striimataan ja esitetään Keikalla.fi -alustalla.
Liput striimattuun konserttiin 

10 € + toimitusmaksu 1 € Lippu.fi -verkkokaupasta. 
Tallenne on katsottavissa lähetyksen jälkeen viikon 

aina keskiviikkoon 16.6. klo 23.59 saakka.
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Alkusoitto oopperasta Idomeneo

”Fuor del mar”, Idomeneon resitatiivi ja aaria oopperasta Idomeneo KV 366

Adagio ja fuuga jousille c-molli KV 546

Fantasie c-molli 
(sovitus kamariorkesterille Carl Stegmann)

Pjotr Tšaikovski (1840–1893)
“Kuda, kuda”, Lenskin aaria oopperasta Jevgeni Onegin

Richard Wagner (1813–1883)  
Preludi oopperasta Parsifal 
(sovitus kamariorkesterille Matthias Fletzberger)

“Amfortas! Die Wunde!”, Parsifalin aaria oopperasta Parsifal 
(sovitus Matthias Fletzberger)

”Nun freut sich alle Kreatur” – Richard Wagner, Parsifal

OHJELMA 



W.A. Mozart
”FUOR DEL MAR”, IDOMENEON 
RESITATIIVI JA AARIA OOPPERASTA 
IDOMENEO
Giambattista Varesco, suom. Erkki Korho-
nen

Recitativo

Qual mi conturba I sensi
Equivoca favella?... ne’ suoi casi
Qual mostra a un tratto intempestiva 
gioia La Frigia principessa?... 
E quei, ch’esprime
Teneri sentimenti per il prence,
Sarebber forse… ahimè!...
Sentimenti d’amor, gioia di speme?...
Non m’inganno. Reciproco è l’amore.
Troppo, Idamante, a scior quelle ritorte
Sollecito tu fosti…  ecco il delitto,
Che in te punisce il ciel… 
Sì, sì, a Nettuno il figlio, il padre, ed Ilia,
Tre vittime saran su l’ara istessa
Da egual dolor fflitte,
Una dal ferro, we due dal duol trafitte.

Aria

Fuor del mar ho un mare in seno,
Che dei primo è più funesto,
E Nettuno ancora in questo
Mai non cessa minacciar.

Fiero Nume! Dimmi almeno:
Se al naufragio è si vicino
Il mio cor, qual rio destino
Or gli vieta il naufagar?

Resitatiivi

Kuinka hänen epämääräiset sanansa 
hämmentävätkään mieltäni?...
Kuinka paljon yhtäkkiä ilmaiseekaan 
Fryygialainen prinsessa raivoisaa rie-
mua, tilanteestaan huolimatta. 
Hän ilmaisee helliä tunteita prinssiä koh-
taan. Voisivatko ne olla….aah!
Rakkauden, ilon, toivon tunteita?
En ole erehtynyt, heidän rakkautensa on 
molemminpuolista. Idamante, olit liian 
nopea murtamaan rakkauden kahleet.
Se on rikos, josta taivas Sinua rankaisee…
Kyllä, kyllä, isä, poika ja Ilia ovat kaikki 
kolme Neptunuksen uhreja,
Yksi miekalla lävistettynä ja kaksi rak-
kauden tuskan murtamaa.

Aaria

Myrskyävän meren ulottumattomissa,
joka raivoon ensimmäistäkin hurjempi,
eikä Neptunuskaan lakkaa edelleenkään 
olemasta uhkana.

Julmat jumalat! Kertokaa nyt viimeinkin, 
Sydämeni ollessa lähellä murtumista
Minkä julman syyn takia estitte onnetto-
muuteni?



Pjotr Tšaikovski 
“KUDA, KUDA”, LENSKIN AARIA 
OOPPERASTA JEVGENI ONEGIN
Konstantin Stepanovich Shilovsky ja Pjotr 
Tsaikovski Aleksander Puškinin mukaan,
suom. Erkki Pullinen

Kuda, kuda, kuda vi udalilis,
vesny mojei zlatyje dni?

Tšto de grjaduštši mne gotovit?
Jego moi vzor naprasno lovit;
v glubokoi tme taisja on!
net nuždy, prav sudby zakon!
Padu li ja streloi pronzjonnyi,
il mimo proletit ona,
vsjo blgo; bdenija i sna
prihodit tšas opredennyi!
Blagosloven i dse zabot,
blagosloven i tmi prihod!

Blesnjot zautra lutš dennitsy,
i zaigrajet jarki den,
a ja byt možet... ja grobnitsy
soidu v tainstvennuju sen!
I pamjat junago poeta
Poglotit medlennaja Leta,
zabudet mir menja, no ty!
Ty! Ty!
Skaži, pridjoš li deva krasoty
slezu prolit nad rannei urnoi
i dumat: ”On menja ljubil!
On mne jedinoi posvjatnl
rassvet petšalnyi žiznm burnoi!”

Ah, Olga, ja tebja ljubil,
tebe jedinoi posvjatil
rassvet petšalnyi, žizni burnoi,
ah, Olga, ja tebja ljubil!
Serdetšnyi drug, želannyi drug, pridi!
Pridi, ja tvoi suprug, pridi!
Ja ždu tebja, želannyi drug!

Minne, minne, minne te katositte,
nuoruuteni kevään kultaiset päivät?

Mitä uusi päivä tuo minulle tullessaan?
Turhaan minä sitä koetan pohtia:
Tulevaisuus on hämärän peitossa!
Mitäpä siitä, kohtalon tuomio on oikea!
Jos kaadun luodin lävistämänä,
tai jos hän ampuu ohi,
hyvä on; valveilla ja unessa;
kummallakin on aikansa!
Siunattu on surun päivä,
siunattu yön pimeys!

Aamunsarastuksen valo loistaa,
ja päivä kirkastuu,
mutta minä kenties joudun astumaan
haudan mystisiin varjoihin!
Ja nuoren runoilijan muisto uppoaa 
verkkaiseen Letheen, Tuonelan virtaan. 
Maailma kyllä unohtaa minut, mutta 
sinä! Sinä! Sinä!
Kerro, tuletko sinä, suloinen neito,
itkemään ennenaikaiselle haudalleni
ajatellen ”Hän rakasti minua!
Minulle, yksin minulle hän omisti
myrskyisän elämänsä surkean aamun-
koiton!”
Voi Olga, minä rakastin sinua,
sinulle, yksin sinulle omistin
myrskyisän elämäni surkean aamunkoi-
ton, voi, Olga, minä rakastin sinua!
Rakas ystävä, rakastamani ystävä, tule!
tule, minä olen sinun puolisosi, tule!
Minä odotan sinua, rakastamaani ystä-
vää!



Kuda, kuda, kuda vy udalilis,
zlatyje dni mojei vesny!

Richard Wagner
”AMFORTAS! DIE WUNDE!”, PARSI-
FALIN AARIA OOPPERASTA PARSIFAL
Richard Wagner, suom. Pekka Asikainen

Amfortas!
Die Wunde! Die Wunde! 
Sie brennt in meinem Herzen. 
O, Klage! Klage!
Furchtbare Klage!
Aus tiefstem Herzen schreit sie mir auf.
O! O!
Elender! Jammervollster!
Die Wunde sah ich bluten:
nun blutet sie in mir! 
Hier, hier!

Nein! Nein! Nicht die Wunde ist es.
Fliesse ihr Blut in Stroemen dahin!
Hier! Hier im Herzen der Brand!
Das Sehnen, das furchtbare Sehnen,
das alle Sinne mir fasst und zwingt!
O! Qual der Liebe!
Wie alles schauert, bebt und zuckt
in sündigem Verlangen!...

Es starrt der Blick dumpf auf das Heils-
gefäss: das heilge Blut erglüht; 
Erlösungswonne, göttlich mild,
durchzittert weithin alle Seelen:
nur hier, im Herzen,
will die Qual nicht weichen.
Des Heilands Klage da vernehm’ ich,
die Klage, ach! die Klage
um das entweihte Heiligtum:
”Erlöse, rette mich
aus schuldbefleckten Händen!”
So rief die Gottesklage
furchtbar laut mir in die Seele.

Minne, minne, minne te katositte,
nuoruuteni kevään kultaiset päivät!

Amfortas!
Haava! Haava!
Se polttaa sydämessäni!
Oi! Tuskaa! Tuskaa!
Hirvittävä tuska purkautuu esiin
syvältä sydämestä.
Voi minua kurjaa,
viheliäisintä ihmistä!
Näin verta vuotavan haavan, 
nyt se vuotaa minussa: 
tässä! Tässä!

Ei! Ei! Ei se ole haava! 
Virratkoon veri siitä valtoimenaan! 
Tässä, tässä kohden sydämessä on palo! 
Kaipaus, hirvittävä kaipaus, 
joka tarttuu kaikkiin aisteihin, pakottaa! 
Voi! Rakkauden piina! 
Miten kaikki värisee, järisee ja sykkii 
synnillisessä kaipauksessa.

Katse jähmettyy eheytymisen maljaan:
Pyhä veri hehkuu...
Jumalaisen lempeä vapahduksen autuus
vavahduttaa syvästi kaikkia sieluja:
ainoastaan tästä sydämestä
ei piina poistu.
Vapahtajan Valitus: siinä kuulen valituk-
sen – ah – valituksen
häväistyn temppelin tähden:
”Vapahda, pelasta minut
syyllisyyden tahraamista käsistä!”
Näin kuulin Jumalan Valituksen
kauhistuttavana omaan sieluuni.



Und ich – der Tor, der Feige,
zu wilden Knabentaten floh ich hin!

Erlöser! Heiland! Herr der Hulden!
Wie büss ich Sünder meine Schuld?

Ja minä houkka, raukka pakenin
poikamaisen estottomiin tekoihin.

Vapahtaja! Lunastaja! Laupeuden Herra! 
Miten minä syntinen katuisin syyllisyyt-
täni?



TUOMAS KATAJALA, TENORI

Tuomas Katajala on tämän hetken kansainvälisesti 
menestynein tenorimme maailmalla. Hän on vieraillut 
oopperarooleissa mm. Lontoon Royal Opera House 
Covent Gardenissa, Berliinin valtionoopperassa Unter 
den Lindenissä, Hampurin valtionoopperassa, Theatre 
an der Wienissä, Aix en Provencessa, Glyndebournessa, 
Tel Avivissa Israelissa, Berliinin Komische Operissa ja 
Seattlessa Yhdysvalloissa. Kotimaassa Katajala on lau-
lanut säännöllisesti keskeisissä lyyrisen tenorin rooleis-
sa sekä Suomen kansallisoopperassa että Savonlinnan 
Oopperajuhlilla vuodesta 2006 lähtien.

Hänen ohjelmistossaan on yli 100 oratoriota ja 
konserttiteosta. Oratorio- ja liedlaulajana Katajala 
on esiintynyt lukuisilla festivaaleilla Euroopassa ja 
Japanissa. Hän on tehnyt yhteistyötä mm. Matthias 
Pintscherin, Peter Schreierin, Vladimir Ashkenazyn, 
Esa-Pekka Salosen, Kent Naganon, Leif Segersta-
min, Enrique Mazzolan, Sakari Oramon, Sir David         
Willcocksin, Mikko Franckin, Hannu Linnun ja 
Andrew Lawrence-Kingin kanssa.

Kevätkaudella 2021 Katajalan piti esiintyä jälleen 
solistina Lontoon Royal Opera House Covent Garde-
nissa, Wagnerin Lentävässä Hollantilaisessa Steuer-
mannin ja Erikin roolissa, Opéra de Lyonissa, Rans-
kassa Der Freischütz -produktiossa Maxin roolissa 
sekä Erikin roolissa Tampereen Oopperan Lentävä 
Hollantilainen -produktiossa, mutta koronasta johtuen 
produktiot peruttiin. Hän esiintyi keväällä mm. evan-
kelistana J.S. Bachin Johannes-passiossa Lissabonin 
Gulbenkiassa sekä Radion sinfoniaorkesterin solistina 
Musiikkitalossa. Kesällä 2021 Katajala nähdään mm. 
Savonlinnan Oopperajuhlilla kreivi Almavivana Rossi-
nin Sevillan Parturissa ja hän esittää Turun Musiikki-
juhlilla Schumannin Dichterliebe -laulusarjan.

Katajalalle on myönnetty Karita Mattila ja Martti Katajalalle on myönnetty Karita Mattila ja Martti 
Talvela -palkinnot sekä Sibeliuksen syntymäkotimi-Talvela -palkinnot sekä Sibeliuksen syntymäkotimi-
tali. Hän on on esiintynyt solistina eri levy-yhtiöiden tali. Hän on on esiintynyt solistina eri levy-yhtiöiden 
tuotannoissa, mm. Naxos, Bis, Ondine ja Alba. Tuorein tuotannoissa, mm. Naxos, Bis, Ondine ja Alba. Tuorein 
levytys viime vuodelta on Beethovenin 9. Sinfonia levytys viime vuodelta on Beethovenin 9. Sinfonia 
Malmön Sinfoniaorkesterin kanssa Ondine -yhtiölle, Malmön Sinfoniaorkesterin kanssa Ondine -yhtiölle, 
kapellimestarina Robert Trevino.kapellimestarina Robert Trevino.

Tuomas Katajala aloittaa Urkuyö ja Aarian taiteelli-Tuomas Katajala aloittaa Urkuyö ja Aarian taiteelli-
sena johtajana syyskuussa 2021.sena johtajana syyskuussa 2021.

Kuva: Elina Katajala



VILLE MATVEJEFF, KAPELLIMESTARI

Ville Matvejeff (s. 1986) on vakiinnuttanut aseman-
sa laaja-alaisena muusikkona sekä yhtenä Suomen 
menestyneimmistä nuoren polven kapellimestareista. 
Sibelius-Akatemiassa (MuM) ja Espoon musiikkiopis-
tossa opiskellut Matvejeff aloitti tammikuussa 2014 
Jyväskylä Sinfonian ylikapellimestarina ja syyskuusta 
2019 lähtien hän on toiminut Savonlinnan Ooppera-
juhlien taiteellisena johtajana.

Matvejeffin merkittävimpiin kapellimestarivie-
railuihin kuuluvat esiintymiset mm. Ruotsin radion 
sinfoniaorkesterin, Duisburgerin filharmonikkojen, 
Luxembourgin filharmonisen orkesterin, Slovenian 
radio-orkesterin, Viron kansallisen sinfoniaorkesterin 
ja Sonderjyllandsin sinfoniaorkesterin johdossa. Hän 
debytoi keväällä 2021 Göteborgin oopperan uuden 
”Don Giovanni” -tuotannon kapellimestarina. Hän 
on johtanut myös lähes kaikkia suomalaisorkesterei-
ta. Erityisesti oopperan parissa viihtyvän Matvejeffin 
ohjelmistoon kuuluu yli 60 näyttämöteosta, joiden 
joukossa lukuisia moderneja ja kantaesitysoopperoita. 

Matvejeff voitti Helmi Vesa -pianokilpailun vuonna 
2005 ja sai 3. palkinnon Jyväskylän pianokilpailus-
sa vuonna 2007. Monipuolinen muusikko on tullut 
tunnetuksi myös mielenkiintoisena säveltäjänä, jolla        
on laulajataustansa vuoksi erityinen suhde vokaalimu-
siikkiin. Hän herätti huomiota jo varhaisilla teoksillaan 
”Enkeli” (2004, kamarikuoro EMO Ensemblelle) ja 
”Seaside Rendezvous” (2006, Suomalaisen Kamarior-
kesterin ja Jukka-Pekka Sarasteen tilaus). Läpimur-
tonsa säveltäjänä hän teki teoksillaan ”Il Principe Dei 
Dolori” (Helsingin juhlaviikot, 2009) ja ”Ad Astra” 
(Ylen tilausteos, 2010). Ylen tilaama ”Viulukonsertto” 
oli ensimmäinen orkesterikantaesitys uudessa Hel-
singin Musiikkitalossa Petri Aarnion, RSO:n ja Osmo 
Vänskän esittämänä syyskuussa 2011. Loppuvuonna 
2013 julkaistiin arvostelumenestystä saavuttanut or-
kesteriteosten levytys Turun filharmonisen orkesterin 
kanssa Alba Records-levymerkillä.

Kuva: Antti-Jussi Savolainen



Kuva: Olli Häkämies

TAPIOLA SINFONIETTA

Tapiola Sinfoniettan juuret ovat Espoon Tapiolassa, 
Suomen kansallismaisemaksi valitussa puutarhakau-
punginosassa. Orkesteri tunnetaan monipuolisista ja 
rohkeista ohjelmistovalinnoistaan sekä kamarimusii-
killisista esiintymisistään ilman kapellimestaria. 

Vuonna 1987 perustettu Espoon kaupunginorkesteri 
on 44 soittajan kokoonpano, joka on saanut mainetta 
etenkin wieniläisklassisten teosten tyylitietoisista tul-
kinnoista, teosharvinaisuuksien esiin nostamisesta sekä 
ennakkoluulottomista produktioista yli taiteenalojen. 
Tapiola Sinfonietta vastaa itse taiteellisesta ohjel-
masuunnittelustaan. Tiivis yhteistyö taiteellisten 
partnereiden, residenssitaiteilijoiden ja aikamme 
tunnetuimpien kapellimestareiden ja solistien kans-
sa huipentuu vuosittain noin 60 konserttiin. Lisäksi 
orkesteri vierailee säännöllisesti koti- ja ulkomaisilla 
festivaaleilla ja on tehnyt lukuisia kiertueita Euroopas-
sa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa.

Toiminta Espoon kaupunginorkesterina tavoittaa 
kuulijoita konserttien lisäksi myös kouluissa, sai-
raaloissa, neuvoloissa ja hoivakodeissa. Yli 70 levyn 
diskografia sisältää monia kansainvälisesti palkittuja 
levytyksiä ja digitaaliset konserttitallenteet tavoittavat 
yleisöä maailmanlaajuisesti.



YHTEISTYÖSSÄ KESÄLLÄ 2021

Tapiola Sinfonietta
Kansan Sivistysrahasto / Päivi ja Paavo Lipposen rahasto

Savonlinnan oopperajuhlat / Timo Mustakallio -laulukilpailu
Eero Rantalan rahasto

Suomen kansallisooppera ja -baletti
Espoon kaupunginteatteri

Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Esbo svenska församling

Yleisradio
Finland Festivals

Keikalla.fi
Lippu.fi

Fantastico Production


