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Turussa 29.3.2022

Hyvää alkanutta kevättä kaikille Wagneriaaneille!
Haastava
koronatilanne
Suomessa
alkaa
toivottavasti hellittää kohti kesää. Wagner-seura
alkaa ajamaan ylös tauolla ollutta toimintaansa
kuten matkoja sekä jäsentilaisuuksia. Kerromme
tässä jäsenkirjeessä tulevista matkoista mm.
Eurajolle ja Madrid-Barcelonaan sekä tulevan
kesän Bayreuthin oopperajuhlien lippuarvonnasta.

WAGNERIAANI
NRO
55
JA
JÄSENMAKSUT

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN TI 26.4.2022
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään
tiistaina 26.4.2022 klo 16.30 alkaen Turussa
Ravintola Koulun 2. kerroksen Cygnaeus
salissa, os. Eerikinkatu 18. Vuosikokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat: mm. hallituksen
jäsenten
valinta
erovuoroisten
tilalle,
tilintarkastajan
valinta,
tilinpäätöksen
vahvistaminen ja vastuuvapaus vuodelta 2021,
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
sekä vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
Hallituksessa erovuorossa ovat hallituksen
puheenjohtaja
Heikki
Virri,
seuraavat
hallituksen jäsenet Jussi Pokki, Heikki Virri,
Markus Aalto, Peter Häggblom, Riitta Lintula.
Kokoukseen voi osallistua myös Zoom
sovelluksella
etänä.
Linkki
kokoukseen
lähetetään kaikille ilmoittautuneille jäsenille.
Kabinetin rajallisten tilojen ja koronarajoitusten
takia
pyydämme
sitovat
ilmoittautumiset
sähköpostilla
sihteerille
Markus.J.Aalto@outlook.com
torstaihin
21.4.2022 mennessä.
Tervetuloa mukaan kokoukseen vaikuttamaan ja
päättämään seuran asioista! Kokouksen jälkeen on
mahdollista lähteä omakustanteisesti katsomaan
Åbo Svenska Teaternin Cavalleria Rusticana &
Pajatso oopperaa. alkaa klo 19.
https://www.abosvenskateater.fi/fi/ohjelmisto/caval
leria_rusticana_pajazzo/

Uusi
Wagneriaani
nro
55
ilmestyy
huhtikuussa.
Lehti
sisältää
paljon
mielenkiintoisia
artikkeleita
sekä
arvosteluita
“wagnerinnälkäisille”
jäsenillemme. Lehti
postitetaan
kaikille
niille,
jotka
ovat
maksaneet edellisvuoden, eli vuoden 2021,
jäsenmaksunsa.
Mikäli
et
saa
tuoretta
Wagneriaania huhtikuun aikana, se johtuu
todennäköisesti siitä, että viimevuotinen
jäsenmaksusi on maksamatta. Silloin lehti
postitetaan sinulle sen jälkeen, kun edellisvuoden
jäsenmaksusi on maksettu – tarvittaessa voit ottaa
yhteyttä jäsensihteeriin (jussi.pokki@gmail.com).
Vuoden 2022 jäsenmaksulaskut lähetetään
jäsenille sen jälkeen, kun vuosikokous on
vahvistanut
tämän
vuoden
jäsenmaksujen
suuruudet.
Laskut
lähetetään
ensisijaisesti
sähköpostitse.

JÄSENTILAISUUDET
Kevätkauden jäsentilaisuuksien
järjestämistä
pyritään jatkamaan vallitseva koronatilanne
huomioiden. Pyrimme järjestämään luentoja ja
taiteilijatapaamisia lähitapaamisina Helsingissä ja
Turussa netin kautta MS Teams/Zoom -ohjelman
avulla. Löydät ajantasaisen tiedon tulevista
jäsentilaisuuksista
aina
seuran
kotisivuilta
https://suomenwagnerseura.org/index.php/jasenill
e/jasentilaisuudet.

VUODEN 2022 BAYREUTH-STIPENDIAATIT
Wagner-seuran hallitus on päättänyt vuoden 2022
Bayreuth-stipendiaateista.
Vuoden
2022
stipendiaateiksi on valittu kapellimestari Kaapo
Ijas, tenori Tuomas Miettola, ja baritoni Jussi
Vänttinen. Vuonna 2020 stipendiaatiksi valittu
mutta
koronarajoitusten
takia
vasta
nyt
osallistumaan pääsevä kirjailija Auli SärkiöPitkänen täydentää stipendiaattien määrän
neljään. Onnittelut valituille.
JOULUJUHLA 2021
Perinteinen Joulujuhla pidettiin viime joulukuussa
ravintola Perhossa Helsingissä. Paikalla oli noin 80
seuran jäsentä ja saimme nauttia herkullisen
joulupöydän antimista. Tilaisuudessa esiintyi
suurin osa vuoden 2022 stipendin hakijoista.
Yleisön suosikiksi äänestettiin ylivoimaisella
äänten enemmistöllä nuori tenori Tuomas
Miettola, jonka tulkinta napolilaisesta laulusta
herätti suurta ihastusta yleisössä.

JÄSENMATKAT
Matka BARCELONAAN ja MADRIDIIN jouduttiin
turvallisuussyistä (korona) siirtämään syksyyn,
alustavat päivämäärät 25.9.-1.10.2022 siinä
toivossa että koronavaara on silloin riittävän
alhaisella tasolla. Mahdollisia peruutuspaikkoja voi
tiedustella Peter Häggblomilta.
PARIISIIN järjestetään jäsenmatka 27.5.-2.6.2022.
Suorat lennot Finnairilla, asutaan Le Marceauhotellissa**** lähellä Bastillen oopperataloa. Hinta
alkaen 1290 e, ei sisällä oopperalippuja eikä
opastettuja retkiä. Paikkoja voi kysyä Peteriltä.
Lippuja saa kauttamme esityksiin Bastillessa:
Parsifal, Elektra, Sevillan Parturi ja Palais Garniér
Operassa: kolme balettia Mats Ek.
Retket: Versaille ja Louvre. Vastuullisena
matkanjärjestäjäna Pohjolan Matka.
seija.turunen@pohjolanmatka.fi
BAYREUTHIIN oopperajuhlille mennään elokuussa
2022. Niistä enemmän alla.
EURAJOKI BEL CANTO SIEGFRIED
Eurajoki Bel Canto jatkaa vuoden 2022 aikana
Richard Wagnerin säveltämän Nibelungin sormus
(Der Ring des Nibelungen) -tetralogian
esittämistä.
Tetralogian kolmas osa Siegfried siirtyi esitettäväksi
perjantaina 15.7.2022 klo 17.00 Eurajoen kirkossa.

Seura on siirtänyt matkan ja liput suoraan uudelle
esityspäiväille. Siirretyn matkan matkaohjelma
aikatauluineen lähetetään lähtijöille kesäkuun
alussa. Muutamia lippuja on vielä tarjolla matkalle
ja
ilmoittautumiset
sähköpostilla
sihteerille
Markus.J.Aalto@outlook.com

Pe 12.8.2022 klo 17 EURAJOKI BEL CANTO
JUMALTEN TUHO
Eurajoen Ringin päätösteos Jumalten tuho kuullaan
perjantaina 12.8.2022 klo 17 Eurajoella. Wagnerseura on tekemässä Eurajoelle ryhmämatkan.
Matkaesite ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan
lähempänä kesää. Tarkoitus on myös esityksen
jälkeen pitää illanistujaiset ja syödä pieni iltapala
esiintyjien kanssa Vuojoen kartanossa.

KANSALLISOOPPERAN
RING-SYKLIN
VALKYYRIA ELOKUUSSA 2022
Kansallisoopperan
uusi Ring-produktio saa
jatkoa vasta elokuussa 2022, jolloin vuorossa on
Valkyyria. Olemme välittäneet jäsenillemme
yhteensä noin 250 lippua Valkyyrian kolmeen
esitykseen. Esityksen kokonaiskesto on 5 h (sis 2
kpl 30 min. väliaikaa).
Koronatilanteen takia talvelle 2021 suunnitellut
esitykset siirrettiin elokuulle 2022. Siirrämme
lippukiintiön suoraan vuodelle 2022 ja pyrimme
saamaan saman määrän lippuja seuraaviin
esityksiin. Esityspäivät selviävät keväällä 2022.
Varaamme lippuja ensi-iltaan, lauantaimatineaan
sekä viikolla järjestettävään esitykseen.
Jos sinulla ei ole aikaisemmin lippuvarausta
Valkyyriaan,
voit
tiedustella
lipputilannetta
sihteeriltä Markus.J.Aalto@outlook.com
Mikäli
haluat perua maksamasi Valkyyrian liput jo tässä
vaiheessa, hyvitämme lipun hinnan vähennettynä
seuran järjestelypalkkiolla 10 €/lippu.
SUOMEN KANSALLISOOPPERA: SIEGFRIED
Siegfriedin esitykset (kokonaiskesto 5 h 25 min, sis.
2 väliaikaa 30 min) on siirretty touko-kesäkuulta
2021 myöhemmin selviävään ajankohtaan.
Pyrimme siirtämään lippukiintiömme uuteen
ajankohtaan ja tiedotamme asiasta myöhemmin.
Mikäli haluat perua maksamasi Siegfriedin liput jo
tässä vaiheessa, hyvitämme lipun hinnan
vähennettynä seuran järjestelypalkkiolla 10 €/lippu.
TAMPEREEN
OOPPERAN
HOLLANTILAINEN 2023

LENTÄVÄ

Tampereen oopperan Lentävä hollantilainen siirtyi
keväälle 2023. Esityspäivät: 10.2.2023, 12.2., 15.2.,

18.2., 22.2. ja 25.2.2023. Näillä näkymin emme
järjestä erillistä matkaa Tampereelle vaan jokainen
pääsee
itselleen
sopivimpaan
esitykseen
omatoimisesti. Lisätietoja esityksistä:
https://www.tampere-talo.fi/lentavahollantilainen/

Kannustamme jäseniämme kirjoittamaan tuleviin
julkaisuihin.
Lisätietoja:
Paula.Nurmentaus@gmail.com

BERLIN STAATSOPER RING-SYKLI 2022

Jos haluat olla mukana kesän 2022 Bayreuthlippujen arvonnassa, ilmoittaudu arvontaan
perjantaihin
15.4.2022
mennessä
Matti
Luukkaiselle sähköpostitse: mluukkai@iki.fi ja
kopiona
Markus.J.Aalto@outlook.com
Jos
arpaonni suosii, voit ostaa seuran kautta näillä
näkymin
2⎼3
lippua
elokuulle
2022.
Ilmoittautuminen
vahvistetaan
maksamalla
osallistumismaksu arvontaan 5 €/hlö, saman tien
seuran tilille Oma Säästöpankki IBAN: FI28 4108
0010 3873 17.
Maksu tulee maksaa erillisenä maksuna (sitä ei saa
yhdistää esim. jäsenmaksuun). Kirjoita
viestikenttään ”Bayreuth-arv” sekä ”H”, ”M” tai ”K”
(H=halpa lippu max 150€, M=medium 151-250€,
ja K=kallis yli 250€.)

Berliinin maineikas Staatsoper on ilmoittanut
esittävänsä uuden Dmitri Tcherniakovin ohjaaman
Ring-syklin kokonaisuuden kolme kertaa syksyllä
2022. Päärooleissa mm. Mika Kares, Lise Davidsen
ja Simon O´Neill. Esitykset johtaa ylikapellimestari
Daniel
Barenboim.
Esityksiin
voi
tehdä
omatoimimatkan. Lisätietoja Berliinin Ringistä:
https://www.staatsoper-berlin.de/de/spielplan/ring/

KANSAINVÄLINEN
WAGNER-KONGRESSI
PIDETÄÄN MADRIDISSA 06.–11.10.2022
Tänä vuonna kansainvälinen Wagner-kongressi
pidetään Madridissa 06.–11.10.2022. Lisätietoja:
https://www.richardwagner.org/rwvi/de/veranstaltungen/wagnerkongress/
SUOMEN WAGNER-SEURAN 30+. JUHLAVUOSI
JA KIRJOITUSKILPAILU
Suomen Wagner-seura juhlistaa 30+-vuotista
taivaltaan vuonna 2022. Tällä hetkellä suunnitelma
on pitää juhlatilaisuudet Helsingissä viikonloppuna
16.-18.9.2022. Mikäli haluat tulla mukaan
ideoimaan ja toteuttamaan seuran
30+vuotisjuhlien järjestämistä, niin laita sähköpostia
seuran sihteerille Markus.J.Aalto@outlook.com
Seuran hallitus päätti v 2021 julistaa jäsenilleen
kirjoituskilpailun liittyen juhlavuoteen. Kolme
parhaaksi arvioitua kirjoitusta on nyt palkittu.
Jäsenten kirjoituskilpailun kolme parasta kirjoittajaa
olivat seuraavat:
Maaret Viertiö
Jukka Okkonen
Ellinor Gube
Onnittelut voittajille! Voit lukea heidän kirjoituksensa
uudesta Wagneriaanista.
KIRJOITA WAGNERIAANIIN
Wagneriaani on Suomen Wagner-seuran kahdesti
vuodessa julkaisema laadukas jäsenlehti. Osa
Wagneriaanissa julkaistuista artikkeleista on
luettavissa
seuran
kotisivuilta
https://www.suomenwagnerseura.org/index.php/w
agneriaani/wagneriaani.

BAYREUTH-LIPUT 2022

UOLEVI
KARRAKOSKEN
HASTON HAKEMUKSET

NUORISORA-

Kaikki korkeintaan 35-vuotiaat voivat hakea
SWS:lta taloudellista avustusta ajankohtaisille
seuran jäsenmatkoille tai muihin Wagneroopperaesityksiin
Uolevi
Karrakosken
nuorisorahastosta. Tämä avustus voi olla enintään
⅔ matkan tai lippujen hinnasta. Nuorisorahaston
avustusta voi hakea oopperalipun osalta myös
esim.
omatoimiselle
Bayreuthin
matkalle.
Lisätietoja:
https://suomenwagnerseura.org/index.php/stipendi
/uolevi-karrakosken-nuorisorahasto.
Lähetä
vapaamuotoinen hakemus joko seuran sihteerille
markus.j.aalto@outlook.com tai toiminnanjohtajalle
peter.haggblom@suomenwagnerseura.org.
Suomen Wagner-seuran hallitus

