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Turun musiikkijuhlat

Turun musiikkijuhlat tuottaa Europa Nostra –palkintogaalan musiikkiohjelman yhteistyössä Luciano
Pavarotti –säätiön ja Oopperalaulaja Matti Salmisen Säätiön kanssa 15.5. Turussa
Europa Nostra järjestää Euroopan merkittävimmän vuosittaisen kulttuuriperintötapahtuman European Heritage
Congress Turussa 11.–15. toukokuuta 2017 yhteistyössä Europa Nostra Finlandin kanssa. Kongressi on Europa
Nostran vuosittainen päätapahtuma, jossa jaetaan Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkinnot.
Tapahtuma huipentuu 15. toukokuuta klo 18 järjestettävään palkintojuhlaan Turun Mikaelinkirkossa. Palkinnot
luovuttaa Europa Nostran puheenjohtaja Plácido Domingo yhdessä EU:n kulttuuriasioiden komissaari Tibor
Navracsicsin kanssa.
Turun musiikkijuhlasäätiö tuottaa palkintogaalan musiikkiohjelman yhteistyössä Luciano Pavarotti –säätiön
(Fondazione Luciano Pavarotti) ja Oopperalaulaja Matti Salmisen Säätiön kanssa.
”Meille on todella suuri kunnia saada olla mukana palkintogaalan järjestelyissä. Sekä Luciano Pavarotti –säätiön
että Oopperalaulaja Matti Salmisen Säätiön keskeisenä tavoitteena on edistää nuorten oopperalaulajien uraa. On
erityisen sopivaa, että Luciano Pavarottin -säätiö on tässä mukana, sillä maestro Pavarottin kuolemasta tulee tänä
vuonna kuluneeksi 10 vuotta”, toteaa Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtaja Liisa Ketomäki.
Pavarotti-säätiön edustajana Turkuun saapuu Luciano Pavarottin leski Nicoletta Mantovani ja parin yhteinen
tytär Alice Pavarotti. Nicoletta Mantovani iloitsee vierailusta Turkuun: ”Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 10 vuotta
Luciano Pavarottin kuolemasta ja erilaisia tapahtumia hänen vuokseen järjestetään ympäri maailmaa. Olen hyvin
iloinen, että Turku haluaa eurooppalaisen kulttuuriperinnön hengessä kunnioittaa mieheni muistoa.”
Palkintogaalassa kuullaan neljää nuorta oopperalaulajaa. Pavarotti-säätiön edustajina ovat sopraano Elisa Balbo
ja tenori Iván Ayón Rivas. Matti Salmisen Säätiön edustajina ovat mezzosopraano Anu Ontronen ja basso
Markus Suihkonen. Pianisteina ovat Paolo Andreoli ja Hans-Otto Ehrström. Ohjelmassa kuullaan italialaisen
oopperan helmiä sekä suomalaista musiikkia.
Turussa on paikalla korkeatasoinen edustus kansainvälisen oopperamaailman vaikuttajia, koska Plácido
Domingon, Nicoletta Mantovanin ja Pavarotti- ja Salminen –säätiöiden laulajien lisäksi paikalla on myös pitkän
kansainvälisen uran tehnyt basso Matti Salminen, joka haluaa oman säätiönsä puitteissa edistää nuorten laulajien
asemaa: ”Olen iloinen, että palkintogaalan ohjelmassa nostetaan nuoria laulajia. Anu Ontronen ja Markus
Suihkonen ovat molemmat hienoja suomalaisia nuoria laulajia ja edustavat äänityypiltään tummempaa fakkia
kuin Pavarotti-säätiön nuoret laulajat, mikä minusta sopii hyvin tähän kokonaisuuteen.”
Taustaa:
Europa Nostarn kongressi toteutetaan Euroopan unionin Luova Eurooppa -tuella, ja se on osa Suomen
itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa. Yhteistyössä ovat keskeisesti mukana mm. Turun kaupunki, Turun
yliopisto, Åbo Akademi, Suomen Kotiseutuliitto, Turun musiikkijuhlasäätiö, Turkuseura ja Turun
aikuiskoulutuskeskus. Tapahtuma järjestetään tasavallan presidentti Sauli Niinistön suojeluksessa. Tapahtumat
ovat pääosin kaikille avoimia.
Toukokuussa 2016 kongressi järjestettiin Madridissa Hispania Nostran kunniapuheenjohtaja kuningatar Letizian
suojeluksessa. Sitä edeltävät kongressit olivat Oslossa 2015, Wienissä 2014, Ateenassa 2013, Lissabonissa 2012
ja Amsterdamissa 2011.
Euroopan parhaat kulttuuriperintöhankkeet esiin
Excellence Fair -tapahtumassa 14. toukokuuta esitellään Euroopan parhaat kulttuuriperintöhankkeet. Lisäksi
kongressin yhteydessä järjestetään osallistumisaiheinen Forum, seminaari, jonka tavoitteena on esimerkin
voimalla parantaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuriperintöään koskevaan suunnitteluun
Euroopassa. Suomi oli vuosisata sitten ja on yhä demokratian suunnannäyttäjä. Kongressissa valmistellaan myös
Euroopan kulttuuriperinnön vuotta 2018 esittelemällä kansalaisjärjestöjen toimintaa vuoden aikana. Saariston
kauneus ja merenkulun merkitys tulevat esille merellistä kulttuuriperintöä käsittelevässä seminaarissa ja retkillä.
Kongressi järjestetään Turun keskustassa Aurajoen rannoilla. 300–500 eurooppalaisen vieraan lisäksi
tapahtumiin odotetaan satoja suomalaisia kulttuuriperinnön harrastajia ja ammattilaisia.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt
Toimitusjohtaja Liisa Ketomäki, puh: 040 740 6200, sähköposti liisa.ketomaki@tmj.fi
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Åbo musikfestspel

Åbo musikfestspel arrangerar musikprogrammet vid prisgalan Europa Nostra i Åbo 15.5., i samarbete
med Luciano Pavarotti-stiftelsen och Operasångaren Matti Salminens stiftelse
Europa Nostra arrangerar Europas mest betydande årliga kulturarvsevenemang European Heritage Congress i
Åbo 11.–15. maj 2017 i samarbete med Europa Nostra Finland. Kongressen är Europa Nostras årliga
huvudevenemang, där Europeiska unionens kulturarvspriser utdelas.
Evenemanget kulminerar i den prisgala som arrangeras i Mikaelskyrkan i Åbo 15.5. kl. 18. Prisutdelningen
förrättas av Plácido Domingo, ordförande för Europa Nostra, tillsammans med EU:s kulturkommissionär Tibor
Navracsics.
Stiftelsen för Åbo musikfestspel arrangerar musikprogrammet vid prisgalan i samarbete med Luciano Pavarotti stiftelsen (Fondazione Luciano Pavarotti) och Operasångaren Matti Salminens stiftelse.
”Det är en väldigt stor ära för oss att få medverka vid arrangemangen för prisgalan. Det centrala syftet för såväl
Luciano Pavarotti-stiftelsen som Operasångaren Matti Salminens stiftelse är att främja unga operasångares
karriär. Det passar speciellt bra att Luciano Pavarotti-stiftelsen medverkar i detta, eftersom det i år förflutit tio år
sedan maestro Pavarottis död”, konstaterar Liisa Ketomäki, VD vid Stiftelsen för Åbo musikfestspel.
Luciano Pavarottis änka Nicoletta Mantovani samt parets dotter Alice Pavarotti anländer till Åbo som
representanter för Pavarotti-stiftelsen. Nicoletta Mantovani gläder sig åt Åbobesöket: ”År 2017 har tio år förflutit
sedan Luciano Pavarottis död och olika evenemang till hans ära ordnas världen runt. Jag är mycket glad att Åbo i
det europeiska kulturarvets anda vill hedra minnet av min make.”
Vid prisgalan uppträder fyra unga operasångare. Sopranen Elisa Balbo och tenoren Iván Ayón Rivas
representerar Pavarotti-stiftelsen, medan mezzosopranen Anu Ontronen och basen Markus Suihkonen är Matti
Salminens stiftelses representanter. Pianister är Paolo Andreoli och Hans-Otto Ehrström. På programmet står
italienska operapärlor och finländsk musik.
Ett högklassigt urval internationella operahöjdare finns på plats i Åbo, förutom Plácido Domingo, Nicoletta
Mantovani samt Pavarotti- och Salminen-stiftelsernas sångare även basen Matti Salminen, som gjort en
omfattande internationell karriär och via sin egen stiftelse vill främja unga sångares position: ”Jag är glad att
man vill lyfta fram unga sångare i prisgalans program. Anu Ontronen och Markus Suihkonen är bägge fina unga
finländska sångare. Till rösttypen representerar både ett mörkare fack än Pavarotti-stiftelsens unga sångare,
vilket jag tycker passar fint i denna helhet.”
Bakgrund:
Europa Nostra-kongressen förverkligas med hjälp av Europeiska unionens Kreativa Europa -stöd, och den är en
del av programmet vid jubileumsåret för Finlands självständighet. Centrala samarbetspartners är bl.a. Åbo stad,
Åbo universitet, Åbo Akademi, Finlands Hembygdsförbund, Stiftelsen för Åbo musikfestspel, Åbosällskapet och
Åbo vuxenutbildningscentrum. Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare för evenemanget, som till
största delen är öppet för allmänheten.
I maj 2016 arrangerades kongressen i Madrid med Hispania Nostras hedersordförande drottning Letizia som
beskyddare. Tidigare har kongressen arrangerats i Oslo 2015, Wien 2014, Aten 2013, Lissabon 2012 och
Amsterdam 2011.
Europas bästa kulturarvsprojekt förs fram
Vid Excellence Fair-evenemanget den 14 maj presenteras Europas bästa kulturarvsprojekt. Dessutom arrangeras
i samband med kongressen ett Forum-seminarium med deltagande som tema. Målet är att lyfta fram exempel och
på så vis förbättra medborgarnas möjligheter att delta i kulturarvsplanering i Europa. För hundra år sedan var
Finland en vägvisare inom demokrati och är det än i dag. Vid kongressen förbereds även Europas kulturarvsår
2018 genom att presentera medborgarorganisationernas program under årets lopp. Skärgårdens skönhet och
sjöfartens betydelse framhävs vid ett seminarium om marint kulturarv samt vid utfärder.
Kongressen arrangeras i Åbo centrum vid Aura ås stränder. Förutom 300–500 europeiska gäster förväntas
hundratals finländska kulturarvsentusiaster och -professionella delta i evenemanget.
Ytterligare information och intervjuförfrågningar
VD Liisa Ketomäki, tel: 040 740 6200, epost liisa.ketomaki@tmj.fi

