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Perjantai 14.10.

Suomen Wagner-seuran 20-vuotisjuhla alkoi 
perjantaina 14.10. Turun Filharmonisen or-
kesterin konsertilla. Konsertin nimi oli ”Wag-
ner-seuran juhlakonsertti – Terveisiä Bayreut-
hista”, ja seura oli osallistunut sen suunnit-
teluun. Ohjelmassa oli pelkkää Wagneria ja 

solisteiksi oli hankittu neljä seuran stipen-
diaattia, Juha Uusitalo, Johanna Rusanen-
Kartano, Petrus Schroderus ja Jenni Lättilä. 
Konserttipäivän aamuna koettiin kuitenkin 
kauhun hetkiä: Juha Uusitalo sairastui yllät-
täen ja joutui peruuttamaan esiintymisensä. 
Mahdollisia korvaajia ei Suomessa ole mon-
taa. Heti aamulla Esa Ruuttunen sai puhe-

linsoiton, jossa häntä pyydettiin konsertin 
solistiksi. Meidän onneksemme hän sai va-
pautusta päivällä olleista oopperaharjoituk-
sista ja pääsi lähtemään Turkuun.

Ennen konsertin alkua Turun konsertti-
talon kahviossa järjestettiin Varaslähtö, jossa 
intendentti Marja-Liisa Lieppinen haastat-
teli kapellimestari Ralf Kircheriä sekä kah-

Suomen Wagner-
seura 20 vuotta
Juhla Turussa 14.–16.10. Teksti ja kuvat: Robert Storm

Wagner-seuran juhlakonsertin Varaslähdössä Turun Filharmonisen orkesterin intendentti Marja-Liisa Lieppinen (toinen oikealta) haastatteli konsertin 
solisteja Esa Ruuttusta ja Jenni Lättilää sekä kapellimestari Ralf Kircheriä. Heidän takanaan olevassa näytössä näkyvät myös alkuperäinen solisti 
Juha Uusitalo sekä konsertissa esiintyneet Johanna Rusanen-Kartano ja Petrus Schroderus.
Haastattelun jälkeen päästettiin ääneen Wagner-seuran hallituksen jäsenet Martti Parkkari ja Robert Storm sekä puheenjohtaja Heikki Virri (vasem-
manpuoleinen kuva). Alla oikealla Varaslähdön yleisöä.
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ta solisteista, Esa Ruuttusta ja Jenni Lätti-
lää. Kaikilta kysyttiin, mitä Wagner-roolia he 
laulavat mieluiten. Esa Ruuttuselle läheisin 
rooli on Lentävä hollantilainen, jota hän on-
kin laulanut enemmän kuin mitään muuta 
Wagner-roolia. Aluksi tämä pappinakin toi-
minut laulaja oli pitänyt Ringin monijuma-
lisuutta outona. Sittemmin hän on kuiten-
kin laulanut niin Alberichin kuin ylijumala 
Wotaninkin rooleja. Vielä uransa alkupuo-
lella oleva Jenni Lättilä on laulanut tähän 

mennessä kolmea Wagner-roolia: Gerhildeä, 
Kolmatta nornaa ja Gutrunea. Kiinnostavim-
pana näistä hän sanoi pitävänsä Gutrunea, 
joka oikeana ihmisenä on näistä rooleista 
moniulotteisin. Unelmaroolinaan hän pi-
tää silti Brünnhildeä, jota toki ei aio laulaa 
vielä pitkään aikaan. Ralf Kircher kertoi Wo-
tanin roolin laulamisen olevan hänen unel-
mansa, mutta että se tuskin on mahdollis-
ta, koska hän ei ole laulaja vaan kapellimes-
tari. Tähän Esa Ruuttunen totesi, että Leif 

Segerstamillakin on tapana laulaa oopperoi-
den harjoituksissa silloin, kun joku laulajis-
ta esimerkiksi haluaa säästellä ääntään. Kir-
cher toimii pian juuri Segerstamin assistent-
tina Malmön Parsifal-esityksessä.

Solistivaihdoksesta johtuen konsertin oh-
jelmaa oli jonkin verran muutettu. Ruuttu-
nen ei ole laulanut Hans Sachsin roolia, jo-
ten tämän monologi jouduttiin jättämään 
pois. Lentävää hollantilaista Ruuttunen on 
viimeksi laulanut viisi vuotta sitten ja Wota-
nista on jo kymmenen vuotta sitten. Nuot-
tien avulla hän silti suoriutui näistä hienos-
ti. Konsertin kohokohtiin nousi Johanna 
Rusanen-Kartanon laulama Isolden lem-
menkuolo. Rusanen-Kartano tekee kevääl-
lä ensimmäisen suuren Wagner-roolinsa, 
Venuksen, Tampereella esitettävässä Tann-
häuserissa. Toivottavasti tästä seuraa hänel-
le todellinen läpimurto Wagner-laulajana. 
Petrus Schroderus lauloi kauniilla ja yllättä-
vänkin läpitunkevalla tenorillaan Perämie-
hen ja Erikin aariat Lentävästä hollantilaises-
ta. Painetusta ohjelmasta poiketen hän jat-
koi Erikin aariasta Sentan ja Erikin duet-
toon. Sentana lauloi Jenni Lättilä, joka oli 
jo aiemmin laulanut Sentan balladin. Toi-
nen duetto oli Lättilän ja Rusanen-Kartanon 
upeasti laulama ja näyttelemä Elsan ja Ort-
rudin duetto Lohengrinin toisesta näytökses-
tä. Rusanen-Kartano oli pelottava Ortrud, 
kun taas Lättilä vaikutti Elsana sopivan viat-
tomalta tyttöseltä.

Konsertin jälkeen kapellimestari, useim-
mat solistit ja suuri joukko Wagner-seuran 
jäseniä kävivät illallisella viereisessä intialai-
sessa ravintolassa Indimassa.

Edessä vasemmalta Suomen Wagner-seuran puheenjohtaja Heikki Virri, Kansainvälisen 
Wagnerseurojen liiton puheenjohtaja Eva Märtson, Ruotsin Wagner-seuran puheenjohtaja Kerstin 
Jonasson, sopraano Jenni Lättilä ja kapellimestari Ralf Kircher. Takana tenori Petrus Schroderus, 
baritoni Esa Ruuttunen ja Suomen Wagner-seuran toiminnanjohtaja Peter Häggblom. Juhlakonser-
tin solisteista puuttuu vain sopraano Johanna Rusanen-Kartano.

Lauantai 15.10.

Lauantai käynnistyi Tony Palmerin pitkällä 
Wagner-elokuvasta, jonka alkuosa näytettiin 
Park-hotellissa. Elokuvan pääosassa esiintyy 
Richard Burton. Se on näytetty Suomen te-
levisiossa 1980-luvulla.

Pääjuhla alkoi Turun Konservatorion 
Crichton-salissa järjestetyllä seminaarilla. 
Aluksi puheenjohtaja Heikki Virri piti ter-
vetuliaispuheen, minkä jälkeen tilaisuuden 
juontaja Matti Lehtonen kutsui paikalle en-
simmäisen varsinaisen esiintyjän, Kansain-
välisen Wagner-seurojen liiton puheenjoh-
tajan Eva Märtsonin. Märtson on kotoisin 
Saksasta, mutta hänellä on pitkät yhteydet 
myös Pohjois-Eurooppaan edesmenneen vi-
rolaissyntyisen miehensä kautta. Muut esitel-
möijät olivat edellisen illan konsertissa esiin-

tyneet kapellimestari Ralf Kircher ja sopraa-
no Jenni Lättilä. Märtsonin, Kircherin ja Lät-

tilän esitelmiin perustuvat artikkelit julkais-
taan tässä lehdessä.

Alla vasemmalla kapellimestari Ralf Kircher ja oikealla Kansainvälisen Wagner-seurojen liiton 
puheenjohtaja Eva Märtson.
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Seminaarin jälkeen Tanja Nisosen soittama 
Siegfriedin torvifanfaari kutsui osallistujat 
juhlaillalliselle. Myös illallisen yhteydessä oli 
paljon ohjelmaa. Musiikkia esittivät seuran 
stipendiaattisopraanot Jenni Lättilä ja Jutta 
Holmberg sekä Kanadasta Suomeen muut-
tanut sopraano Ghislaine Dionne ja Wag-
neriaanin toimittaja Robert Storm. Pianis-
tina oli Kiril Kozlovsky. Ohjelmassa oli We-
sendonck-lauluja sekä musiikkia oopperoista 
Tristan ja Isolde, Valkyyria ja Tannhäuser. 

Seuran 15-vuotisjuhlan tapaan perusta-
jajäsen Martti Parkkari haastatteli seuran 

perustajaa ja ensimmäistä puheenjohtajaa 
Uolevi Karrakoskea. Karrakoski kertoi, että 
seuran perustamisen aikaan jotkut olivat ih-
metelleet, miksi Suomeen perustetaan seura 
vanhalle ulkomaalaiselle säveltäjälle. ”Perus-
taisitte ennemmin vaikka Parkkari-seuran”, 
oli eräskin toimittaja todennut.

Illan loppupuolella alkoi jostain piilos-
ta kuulua, kun Wotanin soturit -yhtye soit-
ti jazz-musiikkia. Ilta loppui tanssiin yhty-
een säestyksellä. Sunnuntai 15.10.

Juhla päättyi sunnuntaina, kun 20 seuran jä-
sentä katsoi Park-hotellissa loppuosan Tony 
Palmerin Wagner-elokuvasta. Juhlatapahtu-
miin osallistui yhteensä noin 135 henkilöä. 
Perjantain juhlakonserttiin lipun oli osta-
nut seuran kautta 100 jäsentä. Ravintola 
Indimassa oli 75 henkilöä, lauantain semi-
naarissa 55 ja juhlaillallisella 75. Seuraa oli-
vat juhlassa onnittelemassa Ruotsin Wag-
ner-seuran puheenjohtaja Kerstin Jonasson, 
Suomen Kansallisoopperan casting manager 
Rilla Kyykkä ja Turun Filharmonisen Or-
kesterin kannatusyhdistyksen Aphilan pu-
heenjohtaja Leena Salo. Lisäksi onnittelu-
ja olivat lähettäneet Bayreuthin festivaalien 
johtajat Katharina Wagner ja Eva Wagner-
Pasquier, Richard Wagner -kulttuuriyhdis-
tyksen puheenjohtaja bassolaulaja Johann 
Tilli, Wagneriaaniinkin kirjoittava toimit-
taja Klaus Billand sekä Skotlannin ja Ade-
laiden (Australia) Wagner-seurat.

Onnittelijoita: Ruotsin Wagner-seuran puheenjohtaja Kerstin Jonasson, Suomen Kansallisoopperan 
casting manager Rilla Kyykkä ja Turun Filharmonisen Orkesterin kannatusyhdistyksen Aphilan 
puheenjohtaja Leena Salo. Lahjaksi saatu Wagner-nukke.
Oikealla Martti Parkkari haastattelemassa SWS:n perustajaa Uolevi Karrakoskea.

Iltajuhlassa lauloivat Jutta Holmberg (vas.), Ghislaine Dionne (oik.) Jenni Lättilä ja Robert Storm.

Vasemmanpuoleisessa kuvassa seminaariyleisöä. Oikeanpuoleisessa kuvassa Jenni Lättilä aloittelemassa esitelmäänsä, pianistina Kiril Kozlovsky.
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The Finnish Wagner Society celebrated the 
20th anniversary of its founding on October 
14 and 15, 2011. The FWS has 750 mem-
bers and is one of the largest Wagner Socie-
ties in the world.

The celebrations started on October 
14 with a Wagner concert by the Turku 
Philharmonic Orchestra. The conductor 
was Ralf Kircher and the soloists were Esa 
Ruuttunen (bass-baritone), Johanna Rusa-
nen-Kartano (soprano), Jenni Lättilä (sop-
rano) and Petrus Schroderus (tenor). Ru-
sanen-Kartano, Lättilä and Schroderus are 
former Bayreuth scholarship holders of the 
Finnish Wagner Society.

After the concert the members of the 
Wagner Society had a supper at an Indian 
Restaurant. The conductor of the concert 
and most soloists were there. Among the 
guests were Eva Märtson (the President of 
the International Association of Wagner So-
cieties) and Kerstin Jonasson (the Chairwo-
man of the Swedish Wagner Society).

On October 15 there was a seminar on 
Wagner at Turku Conservatory. The spea-
kers were Eva Märtson (the President of the 
International Association of Wagner Socie-
ties), Ralf Kircher (conductor) and Jenni Lät-
tilä (soprano).

In the evening there was a gala dinner. 
Two former scholarship holders of the Fin-
nish Wagner Society, Jenni Lättilä and Jut-
ta Holmberg, sang music by Richard Wag-
ner. Also performing were singers Ghislaine 
Dionne and Robert Storm and pianist Ki-
ril Kozlovsky. The band Wotan’s Warriors 
played some  music to dance to.

In Sunday morning, October 16, gathe-
red the most enthusiastic Wagner fans still in 
Park Hotel to have a breakfast and to watch 
the Wagner film of Tony Palmer, Richard 
Burton as Richard Wagner.
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The 20th 
Anniversary 
Celebrations 
of the Finnish 
Wagner Society

Ylimmässä kuvassa Outi Jaakola on antanut 
juhlan esiintyjille tekemiään huiveja ja 
solmoita. Vasemmalta Kiril Kozlovsky, 
Ghislaine Dionne, RWVI:n puheenjohtaja 
Eva Märtson, Jenni Lättilä, Jutta Holmberg ja 
Outi Jaakola.
Keskimmäisessä kuvassa vasemmalta 
Ruotsin Wagner-seuran puheenjohtaja 
Kerstin Jonasson, Suomen Wagner-seuran 
perustajajäsenet Martti Parkkari ja Uolevi 
Karrakoski, Kansainvälisen Wagner-seurojen 
liiton puheenjohtaja Eva Märtson sekä 
Suomen Wagner-seuran toiminnanjohtaja Peter 
Häggblom ja puheenjohtaja Heikki Virri.
Alla Eva Märtsonin lähettämä kiitos Suomen 
Wagner-seuran 20-vuotisjuhlasta.


