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JAZZ CITY TURKU / 3

Jazz City Turku
www.jazzcityturku.fi
info@jazzcityturku.fi

SAARA SALMI

Jazz City Turku yhdistää
kolme turkulaista jazztoimijaa
monipuoliseksi kokonaisuudeksi.
Konserttisarja Flame Jazz, big
band Turku Jazz Orchestra sekä
Turku Jazz Festival tarjoavat
ympärivuotisesti laadukkaita
musiikkielämyksiä.

JUSSI FREDRIKSSON

Jazz City Turku

c/o Turun konservatorio
Linnankatu 60
20100 Turku

Jazzkärpänen puraisi 1960-luvun Suomessa monia, ja vuonna 1966 perustettiin
valtakunnallinen Suomen Jazzliitto edistämään kotimaista jazzkulttuuria. Samana vuonna perustettiin myös Suomen
ensimmäinen jazzfestivaali Pori Jazz, joka
muodostui suureksi menestystarinaksi.
Jazzmusiikilla on Turussa pitkät perinteet.
Suomen toiseksi vanhin jazzfestivaali
Turku Jazz perustettiin porilaisten vanavedessä vuonna 1969, kovalla uholla kuten
asiaan kuuluu. Festivaalin ensimmäinen
tiedote olikin suoraa puhetta:
”Huhtikuussa räjähtää! Paljon on virrannut tuota merkillistä haisevaa tahdasta
Auransillan ali sen jälkeen kun turkulainen jazz viimeksi osoitti elonmerkkejä.
Siitä huolimatta on Turku tiukasti väittänyt olevansa kulttuurikaupunki. Perinteisen eliittikulttuurin osalta ei täällä ole
ollutkaan valittamista, toisin modernin.
Asiaintilan korjaamiseksi ja kunnallispamppujen herättämiseksi tarvitaankin
kovia otteita. Niinpä tapahtuman tasosta
ei ole tinkimistä, paikalle on kutsuttu suomalaisen jazzin ehdottomat huiput.”

Tekijät
Jussi Fredriksson
Taija Lähdetie
Taitto
Tero Ahonen
www.teroahonen.com
Lippuja myyvät
Tarkista konserttikohtaiset lipunmyyntitiedot osoitteesta www.jazzcityturku.fi.
lippupalvelu

Åbo Svenska Teaterin lippukassa
Turun kaupunginteatterin myyntipalvelu
8raita

OLLI SULIN

OLLI SULIN

Turusta
kansainvälisesti
Turusta
kansainvälisesti
merkittävä
jazzkaupunki
merkittävä
jazzkaupunki

Liekittäjä ikuistaa elämykset
Valokuvaaja Olli Sulin palkittiin Flame
Jazzin vuoden 2014 Liekittäjä-palkinnolla, joka myönnetään aktiivisesta työstä
paikallisen jazzkulttuurin hyväksi. Olli
on tuttu näky lähes jokaiselta jazzkeikalta Turussa, ja jazz vie miestä tarvittaessa
myös ympäri maata. Ensimmäiset otok-

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyössä:

set Sulin kuvasi maailmankuulun Benny Goodmanin vierailulta Pori Jazzeilla
vuonna 1982. Olli on yksi Suomen tunnetuimmista jazzkuvaajista, ja vuosien mittaan kertynyt kuva-arkisto on vertaansa
vailla. Valokuvanäyttelyä suunnitellaan jo
kovaa vauhtia.

Turku on monta kaupunkia: kulttuurikaupunki, opiskelijakaupunki, urheilukaupunki, merikaupunki, joulukaupunki. Jazz City Turun
myötä Turusta tulee kansainvälisesti merkittävä jazzkaupunki.
Jazz City Turku on upea uusi brändi kaupungille. Se vaikuttaa
Turun kaupungin vetovoimaan ja imagoon kotimaassa ja kansainvälisesti.
Turun kaupungilla uskotaan, että Jazz City Turku -yhteistyö
vahvistaa tapahtumien markkinointia ja viestintää sekä toimijoiden varainhankintaa usealla rintamalla. Tämä lisää kaupungin
kiinnostavuutta monella tavalla.
Tarkoitus on työllistää paikallisia taiteilijoita, tuoda ja luoda
kaupunkiin korkeatasoista taidetta ja lisätään näin Turun kansainvälisyyttä entisestään.

Turussa osataan arvostaa perinteitä, ja
myös uuteen kurkottaminen ei ole vierasta. Moderni kaupunkikulttuuri ammentaa perinteistä ja päivittyy dynaamisesti
tähän päivään. Turkulaiset arvostavat
laatua, jota tuleekin vaalia ja vaatia kilpaillussa nyky-yhteiskunnassa.
Jazz City Turku on moderni alan kolmikanta, jonka muodostavat konserttisarja
Flame Jazz, big band Turku Jazz Orchestra sekä Turku Jazz -festivaali. Ihmisten
välinen kommunikaatio myötä- ja vastoinkäymisineen on haastava laji, mutta
me alan ammattilaiset päätimme lähteä
rohkeasti yhteistyöhön. Ennakkoluuloton
ja toisia kunnioittava yhteistyö on avain
tuloksen tekemiseen. Jazz City Turku
olkoon tästä elävä esimerkki.
Jazztarjonta vuoden 2016 Turussa on
väkevämpää kuin koskaan.
Tervetuloa nauttimaan!
Jussi Fredriksson
Jazztyöläinen

Sisällysluettelo
2 Liekittäjä ikuistaa elämykset
Turkuun luodaan nyt Suomessa poikkeuksellinen jazztoimijoiden kolmikanta,
jonka keskinäisellä synergialla kaupunkiin syntyy yhtenäinen ja elinvoimainen
jazzkulttuuri.
Jazzkentän vahvistaminen ja yhteistyöhön laitettavat sijoitukset tulevat
moninkertaisesti takaisin niin tekijöille
kuin jazzista nauttiville kaupunkilaisille
ja vieraillemme.
Antti Kirkkola
Turun kaupungin yhteysjohtaja
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Turku 2011 ja jazz
Euroopan kulttuuripääkaupunki -ideana
on, että kulttuuri kuuluu kaikille. Niin oli
Turussa 2011. Ohjelmassa oli kulttuurin
koko kirjo. Yhdeksi vahvuudeksi nousi jazz.
Turussa on maan toiseksi vanhin jazzfestivaali. Vuosien varrella on ollut yrityksiä tehdä jazz tutuksi uusille yleisöille.
Vaan ei ole erityisemmin onnistuttu. Jussi
Fredriksson ystävineen esitti vuodelle
2011 uutta konseptia: konserttisarja Flame Jazz. Se sopi loistavasti kaupungille,
joka oli tullut Euroopan kulttuuripääkaupungiksi tunnuksella Turku palaa!

Konserttisarja levittäytyi ympäri kaupunkia ja toi Turkuun kotimaisia ja ulkomaisia tähtiä. Tarjonta lisäsi kysyntää
ja lisääntynyt kysyntä mahdollisuuksia.
Syntyi perusta tuleville aluevaltauksille
kuten jazzristeilyt, yhteistyö Turun filharmonisen orkesterin kanssa ja uusien tilojen käyttö klubi- ja konserttitoimintaan.
Nyt Turku profiloituu jazzilla. Siihen on
vankka perusta. Onnittelut Jazz City Turku!
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Turku 2011 -säätiön toimitusjohtaja
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TEPPO MÄKYNEN

Vuoden 2016 Flame Jazz
-artisti Teppo Mäkynen

MICHAEL WILSON

MIIKKA PIRINEN

BRAD MEHLDAU

Ikec_`Wpp_d ikkh_ l_i_edh_ Teppo Mäkynen lWb_jj__d
lkeZ[d(&',<bWc[@Wpp#Whj_ij_ai_$J_jj[b_codd[jd
da[coai[bb_i[bb[ ckki_aebb[ `W o^jo[[d`e^jW`Wbb["

Maailman
parasta jazzia
Turussa

`edaW jkejWdjeW [i_j[bbd `k^bWlkeZ[d W_aWdW ced_fkeb_i[ij_$
1. Tulet soittamaan monta keikkaa Turussa tänä vuonna. Mitä odotat erityisesti? @eaW_d[d a[_aaW ed W_dW
o^j jha[ `W ^_[de" ckjjW jejjWaW_ eZejWd cWbjjWcWjjecWdWTeddy’s West CoastersincWWb_iakkda[_aaWW$
2. Miltä kuulostaa ajatus soittamisesta ruotsinlaivalla? ;di_cc_i[d c_[b[[d jkb[lWj jWdii_a[_aWj$ Eb[d
aobb fiioj ie_jjWcWWd `Wpp_W [dd[da_d bW_lWbbW" `W

Flame Jazz Cruise
Blicher/Hemmer/Gadd (DK/USA)
La 30. 1. klo 20.55
L_a_d]=hWY[
Brad Mehldau Solo (USA)
Pe 12. 2. klo 19.00
I_]od#iWb_"Jkhkdaedi[hlWjeh_e

Jukkis Plays Herbie
Pe 25. 3. klo 21.00
@WppabkX_Ceda
Anders Jormin / Severi Pyysalo /
Markku Ounaskari (SE/FI)
Pe 15. 4. klo 22.00
9W\J_b`Wd"vXeIl[diaWJ[Wj[h

Flame Jazz perustettiin vuonna 2011 Turun toimiessa Euroopan kulttuuripääkaupunkina. Toiminta jatkui myös juhlavuoden jälkeen, ja nyt on vauhdissa jo
konserttisarjan kuudes toimintavuosi.
Ympärivuotinen konserttitoiminta luo
elämyksellistä arkea sekä taiteilijoille että yleisölle. Estradit vaihtelevat pienistä
klubikeikoista konserttisaleihin ja jopa
risteilyalukseen.
Flame Jazz on uusiutunut jokaisena toimintavuotenaan, ja vuosi 2016 ei tuo tähän
poikkeusta. Konserttisarja tähtää taiteelliseen avarakatseisuuteen, kansainvälisyyteen ja tinkimättömään laatuun.
Kevään 2016 aikana Flame Jazzissa esiintyy artisteja aivan maailman huipulta.
Konserttisarjan historian erikoisin
tapaus koetaan tammikuun Flame Jazz
Cruisella, kun legendaarinen rumpali Steve Gadd esiintyy ruotsinlaivalla.
Paul Simonin, Eric Claptonin ja Chick
Corean yhtyeissä soittanut Gadd on yksi
suurimmista rumpujensoiton innovaattoreista. On suorastaan epätodellista saada mestari osaksi turkulaista jazzbuumia!
Seuraava suuri hetki on jo helmikuussa, kun viisinkertainen Grammy-ehdokas Brad Mehldau soittaa ensimmäisen
soolokonserttinsa Suomessa. Seitsemän

kertaa Downbeat-lehdessä vuoden jazzpianistiksi valittu Mehdlau on tehnyt
suuren vaikutuksen moderniin pianonsoittoon. Ilmiömäinen tekniikka yhdistettynä syvälliseen rytmin ja melodian
käsittelyyn tekee Mehldaun pianismista
vastustamatonta. Ilmaisu ylittää sujuvasti genrerajat, kun Johannes Brahms,
Thelonius Monk, Radiohead ja Beatles
sulautuvat virtuoosin käsittelyssä syvästi
koetuksi kokonaisuudeksi.
Turussa vierailee kevään 2016 aikana
kaksi maailmanluokan jazzmuusikkoa,
jotka tunnetaan muusikon uran lisäksi
myös alan professoreina. Sibelius-Akatemian professori Jukkis Uotilalla on
läheinen suhde pianisti Herbie Hancockin musiikkiin, ja jazzklubi Monkin ilta omistetaan kokonaan Hancockin
sävellyksille. Yksi maailman parhaista
kontrabasisteista, ruotsalainen Anders
Jormin, konsertoi huhtikuussa Åbo
Svenska Teaterilla. Göteborgin yliopiston
professorina tunnettu Jormin esiintyy
konsertissa vuoden 2014 Yrjö-palkitun
rumpali Markku Ounaskarin ja vibrafonistinero Severi Pyysalon kanssa.
Jussi Fredriksson
Flame Jazzin taiteellinen johtaja

”Jazzmusiikin arvostetuin tutkimus
on esittävien muusikoiden tekemää”
–Jukkis Uotila
1. Kumpi soitin vie tällä hetkellä suuremman osan ajas-
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Aeae @Wpp 9bkX_bbW `W Jussi Fredriksson <bWc[ @Wpp_iiW
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XhWi_Wb_WbW_i[ijW cki__a_ijW$ >d eb_ -&Ä.& #bkak`[d

elWj^ol_[i_c[haa[`jij$

_bc__Z[d" o^j[_iie_jWddebb_ij[d [h_jo_if__hj[_Z[d jW_

ÒbeieÒWj_bWdd[ed`eai[[da_dÒ\jo#i_njo$

aoiojo_d ijkZ_ehkcfWb_ `W lW_akjj_ ie_jebbWWd coi

Edjha[iWWZWlW^l_ij[jjkW`Wpp_djW_Z[feb__jj_ijW

2. Loit kansainvälistä uraa 1980-luvun New Yorkissa.
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Mikä on mieleenpainuvin kokemuksesi tältä ajalta?

eiWWc_i[d`W_dj[di__l_i[d_bcW_ikdaWkjjWIj[l[=WZ-
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4. Pohjoismaiden ensimmäisenä jazzmusiikin pro-

5. Taiteelliset tohtoritutkinnot yleistyvät Sibelius-

6. Mitä odotat maaliskuiselta jazzklubi Monkin kei-

fessorina olet nostanut merkittävästi alan asemaa yh-

Akatemialla. Miksi tutkimus on esittävän taiteen ken-

kalta?Ie_jWcc[cki__aa_Wl__c[_i_cc_bjb[lo_bjd_"

3. Rumpali Steve Gadd esiintyy tulevalla Flame Jazz

teiskunnassa. Mitä suomijazzin eteen pitäisi mielestäsi

tällä tärkeää? @Wppcki__a_d jkja_cki jkejjWW j_[jeW

`WckaWdWedhWkjW_d[dho^cb^[_i_ckki_aaeoij-

Cruisella. Miten kuvailisit hänen soittoaan?Ij[l[=WZZ

seuraavaksi tehdä? Ckki_aejj[a[ljWhleaWijWf[hki-
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_ji[di jobb_ijc_d[d ed W`Wd ^[da_$ Timo Hirvonen
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ef_ia[bkaWWd[_lWb_j[jjWlWij_aehlWW$

d__Z[daea[ckij[df[hkij[[bbWi[akkbeijWWi__ij_bj$
3. Liittyykö Turkuun kohdallasi jotain erityistä?Eb[d
iodjodojJkhkiiW"`ej[daWkfkd]_bbWedc_dkbb[[h_jo_d[d c[ha_joi$ F_Zd aWkfkd]_ijW ckkj[da_d aelWij_
lWhi_da_d"akdi[eddoaodl_h[`WppaWkfkda_$
4. Mikä on mielestäsi jazzrumpalin tärkein ominaisuus?F_jebbWjeZ[bbWikkh_aehlW_d[d`ekaak[f[bWW`W$
5. Onko olemassa täydellistä symbaalia? EdjoZ[bb_i_ f[bj[` chjjo_^_d cki__a_bb_i__d j_bWdj[_i__d"
ckjjW[_o^jjoZ[bb_ijf[bj_`eaWief_i_W_dW`eaW_i[[dj_bWdj[[i[[d$I_jfW_ji_joZ[bb_iooiedjobi$
6. Miksi BMW?I[edlW_d^olWkje$Jbb^[ja[bb
coii_ai_"akd[_eb[lWhWWlW_^jWWf_aak_i[dli^jdojjWkjeWd_kkZ[cfWWd$

Tepon keikat Turussa keväällä 2016
La 30. 1. Jukka Eskola Soul Trio
Su 31. 1. Teppo Mäkynen Solo
<bWc[@Wpp9hk_i[L???"L_a_d]=hWY[

Jazztähdet
loistavat Itämerellä
Jazzia ruotsinlaivalla? Naurettava ajatus.
No ehkä juuri siksi, kokeillaan! Nämä ajatukset pyörivät tuottajan mielessä vuonna
2012, kun risteilyä viriteltiin ensimmäistä kertaa. Jo saman vuoden syyskuussa
irrotettiin köydet, ja Flame Jazz Cruise
-konseptia päästiin kokeilemaan käytännössä. Kävi nopeasti ilmi, ettei tämä
nyt ihan umpisurkea idea ollut. Jazz todella sopii laivalle erinomaisesti, kunhan
ohjelma rakennetaan risteilykulttuurin
piirteitä sopivasti kunnioittaen. Näiden
kokeilujen jälkeen risteilyjä on järjestetty
Turusta kahdesti vuodessa, ja kahdeksas
Flame Jazz Cruise suuntaa Itämerelle tammikuun lopulla.
Viking Line on toiminut erinomaisena
kumppanina Flame Jazz Cruise -konseptin
pitkäjänteisessä kehittämisessä. Itämeren
upein risteilyalus Viking Grace tarjoaa
hyvät puitteet pienimuotoiselle merelliselle jazzfestivaalille. Laivan Retro-baari
muuntautuu risteilyllä intiimiksi klubiksi. Konserttien lisäksi jazzille ominainen
jamikulttuuri elää vahvana, kun nuoret

lahjakkuudet ja risteilyn huippuartistit
yllättävät toisensa lavalla. Yökerho Club
Voguessa kuullaan kotimaisia ja kansainvälisiä rytmimusiikin tähtiä, ja päälavan
vauhdikas musiikkitarjonta pistää jazzkansan tanssijalan vipattamaan. Tuottajan mieleen on jäänyt vahvasti taannoinen
Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana
-keikka, jolloin artistit, yleisö ja koko
laiva tuntuivat keinuvan samaan tahtiin
musiikin mukana.
Tuleva tammikuinen Flame Jazz Cruise
on rumpalien juhlaa. Vuoden 2016 Flame

Flame Jazz Cruise VIII
Blicher/Hemmer/Gadd (DK/USA),
Nicole Willis & The Soul Investigators
(USA/FI), Jukka Eskola Soul Trio, Teppo
Mäkynen Solo, Kasperi Sarikoski &
Nuance, Tomi Salesvuo East Funk
Attack, Flame Jazz Jam Session, Flame
Jazz Talk Show, Food, Drinks, Fun,
Surprises

Pe 4. 3. Teddy´s West Coasters
Pe 1. 4. Manuel Dunkel Quartet &
Anders Bergcrantz<?%I;
9W\J_b`Wd"vXeIl[diaWJ[Wj[h

Jazz -artisti Teppo Mäkynen soittaa soolokonserttinsa lisäksi myös trumpetisti
Jukka Eskolan uudessa yhtyeessä. Rumpali Tomi Salesvuon East Funk Attack
vyöryttää päälavalle lauantai-illan lopuksi energistä funkia. Risteilyn kruununa
kuullaan sunnuntaina Blicher/Hemmer/
Gadd -yhtyeen rumpalina legendaarista
Steve Gaddia. Tervetuloa mukaan keinumaan jazzrytmeissä!
Jussi Fredriksson
Flame Jazzin toiminnanjohtaja

La 30. 1. klo 20.55
L_a_d]=hWY[
Liput Viking Line
DehcWWb_h_ij[_bob_ffke_a[kjjWW
i_idfioodaW_a_bb[a[_ae_bb[$
FWbkkik)'$'$abe'/$+&$
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ALPO SUHONEN

Ei voi improvisoida, jos ei ole teemoja. Tämä
ajatus on ollut yksi elämäni tärkeimpiä ohjenuoria. Kaikki muusikot ovat varmaankin tämän todenneet, tavalla tai toisella.
Ajatus pätee elämässä monella alueella,
se on kaiken taiteen tekemisen ytimessä.
Minulle ajatus on henkilökohtaisesti myös
urheilun, erityisesti pelaamisen, ytimessä.
Oma suhteeni rytmimusiikkiin syntyi 60-luvun Porissa, suomalaisen jazzin
suurkaupungissa. Näinä vuosina asuin
muutamia vuosia samassa talossa Jyrki
Kangaksen kanssa. Pori Jazz -festivaalin
alkutahteja soitettiin ravintola Otavassa jo ennen kuin festivaali vuonna 1966
virallisesti käynnistyi.
Meitä oli Kirjurinluodon puupenkeillä noin 600 innokasta uuden vaarallisen
musiikin pauloissa. Porilaiset olivat aivan
kauhuissaan, kun kesäisin Poriin alkoi
kokoontua muka epämääräistä sakkia
juopottelemaan ja soittamaan jotain kummallista mustaa musiikkia. Ajat muuttuivat, ihmiset aukenivat kohti kansainvä-

JANNE RUOTSALAINEN / TURUN SANOMAT

Pelin ja leikin ydin
lisyyttä ja Pori Jazzista alkoi muodostua
Suomen kesän kohokohtia.
Suomen nuoret jääkiekkoilijat ihastuttivat meitä vuodenvaihteessa. Ei vain
voittamalla maailmanmestaruuden, vaan
ennen kaikkea esiintymällä iloisesti, rohkeasti ja luovasti yksilöinä ja joukkueena. Valmentaja Jukka Jalosen pelin teemat oli hyvin sisäistetty ja nuorten luova
improvisointi tuotti jokaisessa pelissä
rentoa ja intensiivistä pelaamista.
Individualism of Gil Evans lienee ollut
ensimmäinen pitkäsoittolevyni. Vuosikymmenien jälkeen tuntuu, että levyn
nimi oli enteellinen. Matka kohti omaa
itseäni on ollut pitkä ja vaivalloinen. Se
saavunko koskaan perille, jää nähtäväksi.
Olen asunut useissa maissa ja erilaisissa
kulttuureissa. Aina on ollut mukana tuttu ja turvallinen aamutoimi, jazzmusiikin
tarjoama viritys päivään.

27.–28.2.

2.3.

16.3.

Lähde keikalle Viking Gracelle
Flame Jazz Cruise 30.1. on jo kahdeksas jazztäytteinen erikoisristeily! Viking Linen puolesta olemme iloisia ja ylpeitä siitä,
että saamme olla mukana yhteistyökumppanina levittämässä jazzin hyvää tunnelmaa suurelle yleisölle ja samalla tekemässä
Turkua jazzkaupunkina tunnetuksi. Lippulaivamme Viking Grace tarjoaa monta estradia ja sopii näin erinomaisesti erikoisristeilylle, jossa monta loistavaa artistia esiintyy. Tervetuloa jazzlaivalle!

Alpo Suhonen
Jääkiekkovalmentaja

Katso myös muut esiintyjät vikingline.fi, mm.: 10.2. Katri Helena, 20.2. Redrama, 21.2. Benjamin, 27.–28.2. SANNI,
2.3. Chisu, 4.–5.3. Paula Koivuniemi, 16.3. Roope Salminen & Koirat ja Neljänsuora, 2.4. Ismo Alanko, 9.4. Maija Vilkkumaa,
12.–17.4. Rock the Ballet, 8.5. Äitienpäiväristeily, Waltteri Torikka, 21.5. Samppajaristeily: Essi Avellan

Organisaation johtamista jazzmuusikon DNA:lla
Improvisointia pidetään musiikinopetuksessa edelleen erikoistaitona. Jazzmuusikot ovat sen spesialisteja, rock- , viihde- ja kansanmuusikot osaavat sitä vaihtelevasti, mutta klassisen musiikin
perinteeseen perustuvassa musiikkipedagogiikassa improvisointia on pitkään oudoksuttu. Mozartin aikalaisten muusikkouteen
luonnollisena osana kuulunut improvisointitaito on päässyt pitkälti
unohtumaan.
Verrattaessa jazzia klassiseen musiikkiin, jazzin ja johtamisen
mielikuva näyttäytyy varsin ymmärrettävänä ja selkeänä. Menestyvän yrityksen johtaja ei voi vain jatkaa samalla reseptillä (säveltäjän partituuri), vaan hänen on aktiivisesti reagoitava muutoksiin
toimialallaan ja ympäristössään (improvisointi, kuuntelu, säestys,
kokeilu). Tämän mielikuvan tarkoitus ei ole kuitenkaan arvottaa
musiikinlajeja toistaan paremmiksi.
Osaamiseen ja nopeasti reagoivaan sanattomaan kommunikaatioon perustuva tiimityön malli ei liity vain jazzmusiikkiin. Ilmeinen vertailukohta löytyy vaikkapa joukkuepeleistä, joissa menestys
perustuu sekä taitaviin yksilöihin, sovittuun pelitapaan että intui-

Jazz ja bisnes,
bisnes ja jazz
On liiankin helppoa kirjoittaa jazzista ja
bisneksestä. Näin, koska kovin moni yritysjohtaja haluaisi esiintyä jazzia osaavana, ja koska kovin moni jazzia osaava
haluaisi että bisnesmaailma kunnioittaisi
heitä. Yritelmiä on ollut, monenlaisia.
On puhuttu paljon siitä miten jazzin
ilmiömäinen kyky improvisoida voisi
olla tärkeä taito yritysmaailmassa, ja siitä
miten jazzkvartetti on kuin onkin maailman parhaimpia ja tiukempia tiimejä. On
fanitettu kuuntelemisen kyvykkyyttä,
luovaa reagointia ja tapaa olla piittaamatta
olemassa olevista säännöistä.
Samalla on varmasti paikallaan
kyseenalaistaa mikä oikeasti on bisneksen ja jazzin yhteys? Kumpikaan ei hyödy
siitä, että niitä kohdellaan alentuvasti tai

rajoitetulla tavalla. Molemmat ovat huomattavan paljon moninaisempia kuin mitä
ensi kosketus ehkä antaa ymmärtää.
Näin, koska bisnes ei ole pelkkää rahojen laskemista eikä pelkkää voiton tavoittelua. Päinvastoin bisnes on monien eri
vaatimusten kanssa elämistä ja jatkuvaa
epätäydellisyyden kanssa pärjäämistä. Hyvä bisnesmies tietää, ettei ole yhtä
oikeaa tapaa toimia, on vain erinäisiä
neuvotteluita.
Samalla tavalla hyvä jazzmuusikko
tietää, ettei ole mitään sellaista kuin täydellinen groove, täydellinen head tai täydellinen improvisaatio. On vain yrityksiä,
testejä, eri otoksia.
Keskustelu jazzin ja bisneksen välillä
ei täten tulisi olla yksisuuntainen. Päinvastoin, moni muusikko voisi oppia bisneksen epätäydellisyydestä paljonkin,
samoin kuin moni yritysjohtaja voisi
oppia muusikkojen tavasta eläytyä myös
epäonnistumisiin.

tiiviseen ja luovaan yhteispeliin. Onkin
loogista ajatella, että tällainen ryhmätyöskentelymalli on ihmisellä jo geeneissä.
Ajatellaanpa aikaa, jolloin kylästä lähdettiin metsästämään isoa villieläintä
aseina keihäät, köydet ja verkot. Saalistajien tuli osata erottaa viidakon äänimaailmasta ja visuaalisesta informaatiosta olennainen, ja nopean eläimen kiinniotto vaatii
saumatonta yhteispeliä. Väittäisinkin, että
evoluutio on antanut kaikille ihmisille
edellytykset harjaantua kollektiiviseen
improvisointiin kykeneviksi muusikoiksi.
Vaikka edellytykset luovaan yhdessä
improvisointiin ovatkin kaikilla, vaatii
sen hallinta erityistaitoineen paljon harjoittelua. Ammattimaisella jazzmuusikolla
on yleensä takanaan vähintään kymmenen

Jazz ja bisnes ei näytä meille valmista
mallia eikä yksinkertaisia toimintatapoja. Päinvastoin ne näyttävät meille miten
vaikeaa on luoda ja samalla olla vapaa,
miten vaikeaa on improvisoida olematta
sekopää.
Ja ehkä tämä onkin se opetus. Bisnes ja jazz ovat samankaltaisia siksi, että
molemmat ovat perinteidensä vankeja ja
samalla kykeneviä rikkomaan näitä muureja. Tästä syystä jazz on omiaan inspiroimaan talouden toimijoita, koska he tunnistavat tässä hengenheimolaisen.
Jazz muistuttaa meitä siitä miksi tekeminen on niin tärkeää, miksi rajoitukset
ovat vain hidaste, ja miten on mahdollista luoda suurta taidetta mistä tahansa –
kuten esimerkiksi Ornette Colemanin
levyllä Free Jazz.
Alf Rehn
Åbo Akademin organisaation ja
johtamisen professori

vuotta työtä instrumenttinsa
vuotta työtä instrumenttinsa
parissa sekä parissa sekä
yhteissoittoon yhteissoittoon
harjaantumistaharjaantumista
hyvien ja
hyvien ja
erilaisten soittajien kanssa.
DNA:ssa
Jazzmuusikon Jazzmuusikon
DNA:ssa on oltava
jat-on oltava jatkuva
pyrkimys
rutiinien jarikkomiseen ja
kuva pyrkimys
rutiinien
rikkomiseen
uusienlöytämiseen.
ratkaisujen Bändin
löytämiseen. Bändin
uusien ratkaisujen
jäsenten
ajatusten
saumaton seuraaminen
jäsenten ajatusten
saumaton
seuraaminen
ei sinällään
riitä. Toisten
ideoiden tukemiei sinällään riitä.
Toisten ideoiden
tukemisenprovokatiivinen
ohella myös provokatiivinen
haastasen ohella myös
haastaminen
on luovan
prosessin katalysaattori.
minen on luovan
prosessin
katalysaattori.
Johtajan
tehtävänä
luoda
Johtajan tehtävänä
on luoda
avoin,onreilu
ja avoin, reilu ja
luottamusta
herättävä organisaatiokultluottamusta herättävä
organisaatiokulttuuri, jossa
jännitteitä
ristiriitoja ei pelätuuri, jossa jännitteitä
ja ristiriitoja
eijapelävaan niiden
tärkeys
luovuuden ja innotä, vaan niidentä,
tärkeys
luovuuden
ja innovaation lähteenä ymmärretään.
Jari Perkiömäki
Taideyliopiston rehtori

Varaa netissä, vikingline.fi,

tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).

Flame Jazz Cruise otti
varaslähdön viime syyskuussa jalkautumalla
Turun keskustaan.

Lähijournalismia
Maailma on nykyään täynnä loputonta uutissilppua. Maakuntalehdessä pystytään kertomaan
havainnollisesti, miten uutiset vaikuttavat tämän
seudun asukkaiden elämään.
Emme ole unohtaneet myöskään sitä, että lehden
pitää tarjota elämyksiä ja rauhaa – parasta seuraa
kahvikupin ääreen."
Sanna Keskitalo, toimittaja, sisältöuudistus
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Soul & Jazz Night:
Turku Jazz Orchestra feat. Timo Lassy
Pe 11. 3. klo 22.00
8hiD_]^j9bkX

Vellu Halkosalmi
Turku Jazz Orchestran taiteellinen johtaja

Flame Jazz: Ilta Ailin kanssa
Aili Ikonen yhtyeineen
Turku Jazz Orchestra & Aili Ikonen:
Ella!
La 21. 5. klo 19.00
:ec_de#j[Wjj[h_

Linnan juhlien tähti
Aili Ikonen julkaisee
uuden levyn

Pori Big Bandin riveissä kasvaneen ja
Turku Jazz Orchestrassakin vaikuttavan
säveltäjä-saksofonisti Kimmo Gröhnin
tuotannosta kuullaan finaalissa kaksi teosta, Blues For Her ja Four Phases Of
a Martian Moon. Sibelius-Akatemiassa
opiskelevan pianisti ja säveltäjä Henri
Lyysaaren tuotannosta mukaan nousi teos Luotain. Neljäntenä finaalissa on
mukana jazz-, kamari- ja orkesterimusiikin säveltäjän Pertti Jalavan sävellys
Lähtö 23.45 laiturilta 6.
Kilpailun voittaja selviää Logomon
finaalikonsertissa keskiviikkona 3.2. Illan

Finalistien esittely

aikana Turku Jazz Orchestra esittää teokset kapellimestari Vellu Halkosalmen
johdolla. Voittajasta päättää tuomaristo,
jonka puheenjohtajana toimii Teosto-palkittu jazzmuusikko Mikko Hassinen sekä
jäseninä Flame Jazzin puheenjohtaja Jussi
Fredriksson ja vibrafonisti Severi Pyysalo. Myös yleisön suosikki palkitaan.
Kilpailun järjestämistä tukevat Suomen
Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto, Musiikin edistämissäätiö ja Soitin Laine.
Taija Lähdetie
Turku Jazz Orchestran tuottaja

KYSYMYKSET 1. D_c_2. Aej_fW_aaWakdjW 3.C_a_dif_he_i_dkWil[bboijodfWh__d5 4. LWhi_dW_iikecWbW_ikkj[d_oZ_d5. Il[bboicejje 6. Il[bj`khWd_ae^eae^j_W 7. C_jckkjWj[[jcki__a_dfWh_iiW5

1. Kimmo Gröhn

1. Pertti ”Peppe” Jalava

1. Henri Lyysaari

2.Codca_

2.FW_c_e

2.>[bi_da_"ioddo_dfW_aaWakdjWJkhak

3. Eb[d f_[d[ij f_j[d ebbkj a__ddeijkdkj il[bj[d

3.Oai_da[hjW_i[ij_jWhl[j[^ZbkelWWjoj$FWhWi_d-

3. Kj[b_W_ikki `W ^Wbk eff_W occhjcd cki__aa_W

Wi[jj[bkijW$ Ki[_d aoiocoi ed `eda_d c_dkbb[ kkZ[d

if_hWWj_edb^Z[edj_[jejodWbbWeb[lWdj[eai[djk-

o^fWh[cc_d$Jkdjkk"[jj[j[da_die_jjW`Wa[ia[_i[d

cki__a_bb_i[dWi_Wdef[jj[bkijW$

b[lWijW[i_joai[ij^ol_[dckki_aae`[dai_jj[boii$

`Wppcki__a_diWhWbbWil[bj`_bbedc_[b[jjcij_Wbk-

4.Jkb_djdd[j[Wjj[h_j_Z[df[hii'+lkejjWi_jj[d$

4.JbbelWj`kkh[j"hkdae`WbWjlWa_d$Eb[diodjodoj

[_jWl_[baebkWcWjjW$

;_ c_dkbbW i[d akcc[cfWW lWhi_dW_iikecWbW_ikkjjW

JkhkiiW" Wikdkj i_[bb )) [di_cc_ij lkejjWd_ [da

4.Cki__aa_"^_ijeh_W`W`a_[aaeelWja_[^jed[[jf_[-

eb[" akj[d [_ eb[ iWjWakdjWbW_ikkjjWaWWd c_ij eb[d

FW_c_ejWaWk[ccWieb[cWbjjWdkjb^j[$

d[ijf_j[d`Wde_jW^WdLWhi_dW_i#Ikec[iiWf__iWW

aeje_i_d$

5.I[bbW_ijWc_dkbbW[_eb[$C_[b[ijd_a_aaW_bk[_h__j"

5.J[a[cbbeff__$

5.Ae^j_jkdj[cWjjec_Wl[i_$

f_jebbWa[hhejjWlWW$

6. 7_dW" akd iWW akkbbW ecWd j[eai[diW ckkjjklWd

6..&#bklkbbWj[^j__dFWi_bWiiWJL#e^`[bcWW"`eiiWie_-

6.Oai_c[ha_jjl_cc_ijeb_l_[jjiooiakkiiW(&'+

dkejj_aklWijW[blai_cki__a_ai_$

j[jj__d aWffWb[[d_$ C[#d_cc[ ie_j[jjkWcc[ WkbWWd"

[di_cc_i[d i_d\ed_Wd_  aWdjW[i_joai[d (&#lkej_i-

7.Joia[dj[b[dckki_aaedW[h_o^jo[_ii"j[[dj[Wj-

c_ii lW^j_c[ijWh_ iWde_ f_jd[[di aWffWb[[ijWd_$

`k^bWWd[b`dd[di_d\ed_Wd_Voimien vihjeetaWdjW[i_-

j[h_j_j`Wef_ia[b[dI_X[b_ki#7aWj[c_WbbW$

F_[d_ae^eae^jWdkeh[bb[c_[^[bb[

joai[bb"`eaW_beai[d_hWZ_e_j__dOB;'0bb$

7.L__c[lkeZ[jeb[dje_c_dkjfWi_Wbb_i[ij_j[Wjj[h_-

7.Ie_jWdhkcfk`Wo^jo[[iid_Peppe Jalava Band"`eaW

ckki_aaedW"ckjjWj[[dcoijWdii_cki__aa_W`Wie_-

`kbaW_i[[ jWcc_akkiiW (&', je_i[d b[lodi$ Ef[jWd

jWdJkhak@WppEhY^[ijhWiiW$

coiFW_c_edef_ijeiiWhkcfk`[die_jjeW$

BIG BAND -OPISTO

Tule mukaan
Big Band -opistoon!
Jkhak@WppEhY^[ijhWd8_]8WdZ#ef_ijejWh`eWWhojc_-

Periodi 1: '($Ä')$)$ `W '/$Ä(&$)$ Jkhkd i[kZkd cki__aa_ef_ije"C[ijWh_daWjk("Jkhak

1. Ilta Ailin kanssa -konsertti omistetaan kokonaan mu-

lW_akjjW_i_ b__aWW ckki_aaekj[[d_$ LWhcWij_ `eaW_d[d

fooZ[jj__d bWkbWcWWd$ Jkdd[bcW b_ddWiiW eb_ ^old-

cki__a_d`Wo^jo[ie_jedef[jkijWaW_a[d_a_i_bb[^Wh-

siikillesi. Mitä odotat illalta?Eb[dÒ_b_ai_iiEd`d-

bWkbW`Wfe^j__iWce`WWi_e_jW"ecWWdjdik^j[[iiW

jkkb_d[d`W`k^bWlW$

hWijW`Wie_jjW`_bb[$

d_jjl"ckjjWiWcWbbW_ddeijWlWWfij[i_jjcd

_dif_hWWj_edb^j[_i__d`W^_ijeh_Wdikkhkkai__d$

5. Saitko selville onko presidentti jazzmiehiä? @ei

Ef_ijeiiW je_c__ aWai_ eha[ij[h_W" `e_ijW je_d[d ed

ecWW jkejWdjeW$ I__^[d b__jjoo WWl_ijkai[d [d[ccd

3. Uusi levysi sisältää suomenkielistä jazzia? Millais-

`ejW_d le_ fj[bb i__j" [jj b_ddWiiW akkbj__d jd

ikkddWjjk Wbe_jj[b_`e_bb[ `W je_d[d f_Z[ccbb[ [^j_-

[ddWaaefW_d[_jWak_dck_Z[djkejWdded[i_jjc_i[[d

ta on laulaa jazzia suomeksi?Ikec[da_[b[d`Wil[d-

lkeddWb^_dd`Wppckki_aae`W"le_i_dakl_j[bbW[jj[_

d[_bb[ ie_jjW`_bb[$ Je_c_djW iel[bjkk coi WccWjj__d

[j[da_d"akdaWffWb[[jelWjakkb_`e_bb[kki_W$

]WWlWd \hWi[[hWkai[d o^Z_ijc_i[[d b__jjoo j_[jjo`

^d[bb eb[ c_jd i_j lWijWWdaWWd$ B_iai[d_ _bbWd

ef_ia[b[l_bb[$;ji_cc[b_iai_ie_jjW`_Wdkeh_ijWaeei-

Periodi 3: '$Ä($'&$`W.$Ä/$'&$Jkhkdaedi[hlWjeh_e"

2. Mikä on suhteesi Ella Fitzgeraldiin?Eb[d;bbW#\Wd_

^WWij[_jW" ckjjW je_iWWbjW ecWbbW _Z_da_[b[bb bWkbW-

W_aWdW[i__djo_ckkdckWiiWJukka Perkono^jo[$

jklWd`kd_ehX_]XWdZ_df[hkijWc_i[[d$

Ie_d_#iWb_"B_ddWdaWjk,&"Jkhak

;bbWd jkejWdje `W [bcdjWh_dW elWj jkbb[[j cWjaWd

c_d[djkdjkkecWbjW`W^olbjhWjaW_ikbjW$F_[d[ja_d

6. Turussa on paljon Aili-faneja. Miten me kaikki jak-

F[h_eZ[`W`h`[ij[jdlkeddW(&',aebc["`W`eaW_-

lWhh[bbW jkjk_ai_" ckjjW W_dW le_ boj `ejW_d kkjjW$

l_lW^j[[jj[aij_iielWj^[bfecc_docchh[jjl_ii$

samme odottaa konserttiasi toukokuuhun asti?Edd[a-

d[d d__ij i_ibj aebc[ ^Wh`e_jkif_l i[a fj-

B_ij_[je`W ef_ijed je_c_ddWijW i[a _bce_jjWkjkc_i-

;bbWd lW_akjki akkbkk lWhcWij_ W_dW `ebbW_d bW_bbW j[-

4. Miltä tuntui laulaa Linnan juhlissa itsenäisyyspäi-

i_kki_WbXkc__bc[ijoo`e^k^j_akkiiW"[b_fW^_cf__d

j[[ai_aedi[hjj_f_ld$Akbb[a_df[h_eZ_bbb[le__bce_j-

e^`[[jeie_jj[[ijWwww.tjo.fi/bb-opisto$

a[c_i_iid_$;d^WbkWak_j[daWWd"[jjakaWWdWhj_ij_

vänä?I[eb_cW^jWlWaea[ckiEb_dej[jjk"[jjc_dkW

l_[he_jkie_h[_i__dle_^Wdaa_Wb[lod`e[jkaj[[d$

jWkjkW[h_ai[[dckaWWd$

Periodi 2: '*$+$Ä'+$+$`W('$Ä(($+$Jkhkdaedi[hlWjeh_e"Ie_d_#iWb_"B_ddWdaWjk,&"Jkhak

OLLI SULIN

Big band -sävellyskilpailun
finaalikonsertti
Ke 3. 2. klo 19.00
Be]ece"Be]_)#iWb_

Toukokuussa meillä on ilo esittää toiveuusintana Aili Ikosen kanssa toteutettu Ella
Fitzgeraldin big band -musiikkia sisältävä kokonaisuus. Illan aikana Aili Ikonen
yhtyeineen esittää lisäksi uuden levynsä
tuotantoa.
Haluamme panostaa tulevaisuuteen
myös nuorisotyön saralla. Big Band -opisto jatkaa hyvin alkanutta toimintaansa ja
toivommekin, että jonain päivänä orkesterin riveissä soittaa omia kasvatteja.
Uskon lujasti yhteistyön voimaan, ja
olen erityisen iloinen siitä, että vuosi
2016 tarjoaa uusia tuulia tällä saralla. Jazz
City Turku -yhteistyö tarjoaa meille uusia
mahdollisuuksia nostaa omaa tasoamme,
oppia lisää ja tarjota kuulijoille uusia konserttielämyksiä. Turku Jazz Orchestran
toistaiseksi suurin virstanpylväs tulee
olemaan loppuvuodesta 2016 julkaistava
ensilevytys, jonka toteutamme yhdessä
Turun filharmonisen orkesterin kanssa.

Turku Jazz Orchestran riveissä kumpusi vuonna 2014 idea paikallisen sävellyskilpailun järjestämisestä, sillä tarve
nostaa esiin varsinaissuomalaisten ammattiosaajien tuotantoa alueella oli suuri.
Lisäksi orkesteri oli pitkään toivonut uutta big band -materiaalia soitettavakseen.
Kilpailu avattiin kesän 2015 kynnyksellä, ja marraskuun loppuun mennessä
vastaanotimme kahdeksan teosta. Jotta
kilpailijoille voitiin taata tasavertainen
arviointi, esiraati kävi sävellykset läpi
nimettöminä. Raati nosti lopulta finaaliin
neljä sävellystä.

ANNA NISKANEN

Turku Jazz Orchestra aloittaa uuden
vuoden innostuneissa tunnelmissa, kun
näkymissä on paljon kiinnostavia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi.
Vuonna 2012 perustettu orkesteri on vielä
nuori, mutta aikaan on saatu jo paljon. Tämä kaikki on tulosta rakkaudesta lajiin,
suuresta määrästä talkootyötä sekä taustatuesta, jota olemme saaneet mm. Turun
konservatoriolta ja Turun seudun musiikkiopistolta.
Lähitulevaisuudessa vauhti on kiihtymään päin, ja motivaatio asianosaisilla on
korkealla. Toisaalta miksei olisi – orkestraalinen jazz on kiehtova taidemuoto,
jossa kurinalainen ryhmätyö ja improvisoinnin kuriton hetkessä eläminen kohtaavat hedelmällisellä tavalla.
Uusi vuosi tuo mukanaan uusia sävellyksiä. Kevätkausi käynnistyy Turku Jazz
Orchestran sävellyskilpailun finaalilla,
jossa etsimme uusia kiinnostavia big band
-teoksia. Maaliskuussa orkesterin solistiksi nousee suomalaisten saksofonistien
ykköskaartiin lukeutuva Timo Lassy.

Sävellyskilpailussa kisaavat
varsinaissuomalaiset osaajat

TOMMI KOLUNEN

Big band –
rakkaudesta lajiin

OLLI SULIN

TERO AHONEN

AILI IKONEN
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Tel Avivissa on yksi mielenkiintoisimmista katutaideskeneistä, mihin olen
törmännyt matkustaessani. Kaupunki on
täynnä katutaidetta, minkä on mahdollistanut viranomaisten ilmeisen hyväksyvä
suhtautuminen graffitiin. Yhdeksi syyksi
katutaiteen näkyvälle roolille on sanottu
palestiinalaisalueiden miehityksen luoma
poliittisesti jännittynyt tilanne, ja politiikka onkin monella tavalla läsnä seinille
tehdyissä viesteissä.
Toisen analyysin mukaan Tel Aviv
haluaa katutaiteella luoda mainetta elävänä kulttuurikaupunkina. Kaupunki
haluaa houkutella turisteja luomalla imagon, johon miehitys ei liity millään tavalla
vaan brändää kaupunkia kiinnostavaksi
lomakohteeksi nuorille aikuisille.
Onpa totuus mikä vain, Tel Avivin graffitikulttuuri on hyvä esimerkki kulttuurin ja taiteen merkityksestä kaupungeille.
Kaupunkikulttuuri luo paikoille sisältöä.
Taide ja erilaiset tapahtumat tekevät paikasta mielenkiintoisen. Ne luovat kaupunkiin oman tunnelman ja luonteen.
Arkkitehtonisesti kauniit paikat, joissa ei
tapahdu mitään, ovat vain kauniita mutta
eivät mielenkiintoisia.
Aikana, jolloin elämystalous on nousussa ja vannotaan luovan talouden
nimiin, kaupunkitaiteessa ja -kulttuurissa on kaupungeille selvästi kyse taloudellisen hyödyn tavoittamisesta. Brändit ja
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imagot ovat arvokkaita. Keskellä luovan
talouden hehkutusta ja yleistä startuppöhinää unohtuu kuitenkin helposti, ettei
luovaa taloutta ole, ellei ole kapitalisoitavaa: taidetta ja kulttuuria. Siksi elävästä
kaupunkikulttuurista hyötyä hakevien
kaupunkien kannattaisi miettiä ennen
kaikkea, miten juuri sitä voi parhaiten
tukea paikallisesti.
Ensimmäinen keino on salliminen.
Ihmisten luovuus ei aina omaksu ilmaisumuotoja, jotka ovat erityisen sovinnaisia tai kunnioita kaikkien esteettisiä

mieltymyksiä. Taiteellinen toiminta sopii
harvoin ennalta annettuun muottiin.
Kaupunkipoliittisesti kyse on siitä, miten
vapaasti ihmisten sallitaan olla luovia julkisessa tilassa.
On paljon tapahtumanjärjestäjiä, jotka eivät tarvitse julkiselta puolelta muuta
kuin luvan tehdä. Kaupunkitasolla pohdittavaa on, miten tapahtumien järjestämisen lupakäytäntöjä voidaan helpottaa,
ja miten esimerkiksi spontaaneihin performansseihin ja katutaiteeseen suhtaudutaan?

Tapahtumat työllistävät
ja tuovat elämää
Jazz City Turku tuo klubitoiminnan, festivaalin ja big bandin saman
sateenvarjon alle. Tämä on uudenlaista yhteistyötä, joka varmasti
tukee kaikkien osapuolten viestintää ja kasvattaa yleisöpohjaa ympäri vuoden. Elävä kaupunkikulttuuri työllistää ammattitaiteilijoita ja tuo vipinää elinkeinoelämälle.
Suomessa on viime vuosina puhuttu hyvin paljon taiteen vapaan
kentän kehittämisestä. Myös opetus- ja kulttuuriministeri Sanni
Grahn-Laasonen on nostanut esiin tarpeen uudistaa kulttuurin
tukijärjestelmiä.
Taidekenttämme on kokonaisuus, joka muodostuu taidelaitoksista (teatterit, orkesterit, museot) ja niiden ulkopuolella olevasta
vapaasta kentästä. Kaikki lienevät yhtä mieltä siitä, että täydelliseen kokonaisuuteen tarvitaan molempia, mutta vaikeampi kysymys on, mikä on oikea tapa tukea ja kehittää niitä.
Erilaiset rytmimusiikin muodot kattavat 86 prosenttia musiikin
vapaasta kentästä. Koska valtionosuusorkestereiden henkilötyövuosista huikea enemmistö lankeaa klassiselle musiikille, pelkkä
järjestelmän rukkaaminen ei välttämättä ratkaise musiikin vapaan
kentän ongelmia kuten vajaatyöllisyyttä ja matalapalkkaisuutta.
Toisaalta musiikin vapaan kentän valtaosa toimii markkinaehtoisesti eikä kaipaa tai edes halua julkista tukea. Esimerkiksi festivaalien liiketoiminnan edistämisessä päästään jo pitkälle ministeri
Grahn-Laasosen käynnistämällä normienpurkuprojektilla. Listalla

on muun muassa erilaisten viranomaismääräysten keventäminen.
Tukien siirtäminen taidelaitoksilta
vapaalle kentälle voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta koko kulttuurikentän
näkökulmasta siinä ei ole mitään järkeä.
Peitto ei pitene, jos leikataan yläreunasta
ja lisätään alareunaan. Orkesterien valtionosuuksien vähentyessä vaikutukset
ulottunevat ensimmäisenä vapaaseen
kenttään, kun lisämuusikoiden ja solistien määrää joudutaan vähentämään.
Ennemmin pitää miettiä koko rahoitusjärjestelmän kokonaisuus, eri rahoittajien roolitus ja tukitoimet uusiksi siten
että valtionosuus- ja vapaan kentän
yhteistyö lisääntyy, tilojen käyttö tehostuu, omarahoitus kasvaa ja tuottajuus
ammattimaistuu. Tässä Jazz City Turku on
erittäin oikeilla jäljillä.
Vaikka taiteen ja kulttuurin tärkeimmät vaikutukset ovat vaikeasti rahalla
mitattavia, ei niiden suoria talousvaiku-

Toinen keino on tukeminen. Myös taiteilijat ja kulttuurintekijät syövät, maksavat vuokraa, lämmittävät asuntojaan ja
ostavat vaatteita. Bändit ja teatteriyhdistykset tarvitsevat työtiloja ja työvälineitä. Jos halutaan elävää kulttuurielämää,
siihen on panostettava konkreettisesti.
Taiteen rahoitus vie valtakunnallisesti ja
kuntatasolla marginaalisen osan julkisista varoista.
Taiteen rahoituksen suhteen keskeisin
kysymys on miten taiteen kokonaisrahoitusta – niin yksityistä kuin julkista rahaa
– on mahdollista kasvattaa. Selvää on, että
rahoitusta tulee jatkossakin suunnata
sekä vapaan kentän toimijoille että kulttuurilaitoksille, mutta toimijoiden välinen
jako-osuus ja kokonaisuus on hyvä ottaa
tarkasteluun.
Tel Avivin katutaide tuo maalaajien
poliittiset viestit kaikkien kaupungissa
liikkuvien ihmisten tietoon. Kaupunkitapahtumien hienoimpia puolia on se,
että ne tuovat taiteen ja kulttuurin osaksi
arkiympäristöämme. Tapahtumat saattavat altistaa meidät siten myös sellaiselle
taiteelle ja kulttuurille, josta me emme vielä tiedä pitävämme. Haluan siksi toivottaa
Jazz City Turulle onnea turkulaisen jazzkentän kehittämisessä!
Li Andersson
Kansanedustaja

OLLI SULIN

Kaupunkikulttuuri luo kaupungille sielun

TURUN KONSERVATORIO

Sinitakkien marssi ry

TURKU JAZZ ORCHESTRA / 11

Lauantaina
23.1.2016 klo 16.00
Turun konserttitalo

Sinitakkien soittokunta johtaa Jari Virta. Solisteina Pertti Keihäs, Jari Koivisto,
Aulis Kotaviita, Reino Kotaviita, Mia Kuczynski, Eero Kunnas, Mieskuoro Naskalit.
Konsertin juontaa Juhani Leinonen
Liput 20€ Lippupisteestä (toim.kulut 2€) ja Turun konserttitalon lippukassa auki arkisin klo 11–17
sekä tunti ennen ovelta. Varaukset Turun konserttitalon myyntipalvelu, p 02 262 0333 (ark. klo 9–15)

11.–13.3.

2016

Turun konservatorion
koulutuksen
kehittäminen
näkyy ja kuuluu

Turun konservatorio toteuttaa koulutustehtäviään ammatillisessa
koulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa strategiansa mukaisesti klassisen, pop- ja jazzmusiikin ja musiikkiteknologian saroilla.
Perustamisestaan 60-luvulta lähtien vahvasti klassisen musiikin traditioon ankkuroitunut konservatorio ryhtyi laajentamaan
tarjontaansa pop/jazzmusiikkiin rehtori Matti Soinin kaudella
1990-luvulla.
Viime vuosina konservatorio on kehittänyt ammatillista koulutustaan Opetushallituksen linjausten mukaisesti aikaisempaa
enemmän työelämälähtöiseksi. Konservatorio on solminut lehtori
Ilpo Murtojärven koordinoimien jazzklubi Monkin jami-iltojen
rinnalle työssäoppimissopimuksia muidenkin ravintoloiden kanssa. Lehtori Jusu Heinosen kehittämistyön ansiosta talon opiskelijat näkyvät ja kuuluvat kaupungilla aikaisempaa enemmän.
Konservatorion julkisten konserttien ja keikkojen määrä lisääntyi
vuosien 2014-2015 aikana 56 % (259:stä 403:en).
tuksia pidä vähätellä.
Tampereen
seudulla
tuksia pidä
vähätellä.
Tampereen seudulla Musiikkialan ammatillisen koulutuksen kannalta on tärkeää,
on panostettu myös
kulttuuritapahtumien
on panostettu
myös kulttuuritapahtumienettä konservatorion opiskelijat oppivat hallitsemaan myös esiintyvaikuttavuuden
tutkimiseen. Tapahtumivaikuttavuuden
tutkimiseen. Tapahtumi-misen vaatimat tuotanto- ja markkinointityöt. Onnistuneita iltaen merkitys alueen
elinkeinoelämälle
on
en merkitys
alueen elinkeinoelämälle
onmia järjestäneet opiskelijakokoonpanot ovat saaneetkin ravintoerittäin suuri.
loista omia kiinnityksiä osoitettuaan osaamisensa.
Pirkanmaan
festivaalit
Pirkanmaan festivaalit
– Pirfest
ry:n– Pirfest ry:n Jazz City Turku -hankkeen myötä alan toimijoiden yhteistyö
selvityksen
mukaan
jokainen festivaa-on lähtenyt kehittymään vauhdikkaasti verkostoksi toisistaan
selvityksen mukaan
jokainen
festivaalikävijä
kuusi kertaa festivaali-irrallisten organisaatioiden sijaan. Sigyn Club on hyvä esimerkki
likävijä käyttää
kuusikäyttää
kertaa festivaalirahaa oheispalve-uudesta yhteistyöstä, jossa konservatorio, Flame Jazz ja ravintoloitlipun hinnan lipun
verranhinnan
rahaa verran
oheispalveluihin
(majoitus,
ruokailut,
luihin (majoitus,
ruokailut,
ostokset
ym). ostokset ym).sija Arkea kehittävät yhdessä perjantai-illan after work -tarjontaa.
rahan
YhteenlaskettuYhteenlaskettu
rahan käyttö on
reilutkäyttö
140 on reilut 140 Tavoitteena on kysynnän lisääminen, mikä kannustaa kasvattaeuroa/kävijä.
Pirfestin 37 jäsenfestivaa-maan tarjontaa entisestään, jolloin ollaan kehityksen hyvässä kiereuroa/kävijä. Pirfestin
37 jäsenfestivaalilla käy
vuosittain
500 000 kävijää,teessä. Klassisen musiikin toimijat ovat jo kauan sitten onnistuneet
lilla käy vuosittain
reilut
500 000reilut
kävijää,
2/3 tuleesisältä
seutukunnan
joista 2/3 tuleejoista
seutukunnan
ja kol- sisältä ja kol-luomaan vahvoja ja pysyviä rakenteita, joita rytmimusiikin sarallakin kannattaa tavoitella.
mannes sen ulkopuolelta.
On toivottavaa, että tulevaisuudessa paremmin verkostoituneet
ja vahvemmat toimijat Turussa onnistuvat käyttämään sijaintieToivotan onnea Jazz City Turulle!
tunsa hyväkseen ja laajentamaan operointiaan Ahvenanmaan ja
Yhteistyö on voimaa!
Tukholman suuntaan. Siinä vaiheessa koko musiikkialan nykyistä
tiiviimpi yhteistyö olisi merkittävä alueellinen kilpailuvaltti.
Annamaija Saarela
Yrittäjä
Pirkanmaan festivaalit ry:n
Juha Järvinen
toiminnanjohtaja
Turun konservatorion rehtori

Huikea puhallinmusiikin
superviikonloppu!
Katso ohjelma:

järjestää:

www.puhallinpaivat.fi

todennäköisesti arvostat
neuvoja ja nopeaa hoitoa

Sairauden tai tapaturman sattuessa,
soita TerveysHelppi 0206 1000
LähiTapiolan henkilövakuutusasiakkaana
voit soittaa maksutta TerveysHelppiin, jossa
Lääkärikeskus Dextran ammattilaiset tarjoavat apua
kaikenlaisiin vaivoihin flunssasta luunmurtumiin,
kaikkialla Suomessa. Tarvittaessa saat heti ajan
erikoislääkärille ja korvausasiasi vireille. Kuntoudut
nopeammin, kun hoito hoidetaan alusta asti oikein.
lahitapiola.fi/terveyshelppi

Yhteistyössä:

LähiTapiolan vakuutuksista
saat myös Bonusta!

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö,
LähiTapiola alueyhtiöt ja Dextra.
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MIIKKA PIRINEN

DALINDÈO

Suomen Jazzliitto viiskyt
vee näkyy ja kuuluu

Suomen
Suomen
toiseksi
toiseksi
vanhin
vanhin
jazzfestivaali
jazzfestivaali
täyttää
Koulun
pihan
täyttää
Koulun
pihan
elokuussa
elokuussa

Jazzliiton juhlaorkesteri
Pe 19. 8. klo 19.00
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Dalindèo
Pe 19. 8. klo 20.30

jäseniä ovat Ruisrock, Turun musiikkijuhlat, Naantalin musiikkijuhlat ja DBTL.
Monipuolinen
festivaalitarjonta
luo
Turusta osaltaan tapahtumien kaupunkia,
johon tullaan uudelleen vuosi vuodelta
nauttimaan erilaisista musiikin tyylilajeista.
Turku Jazz tunnetaan myös monipuolisena festivaalina. Vuosien mittaan linjana on ollut jazzin modernien osaajien ja
nuorten lahjakkaiden muusikoiden esiin
tuominen. Tapahtuma on käynyt lisäksi
silloin tällöin bluesin ja maailmanmusiikin puolella sekä tarjonnut elämyksiä free
jazzista elokuvaballadeihin. Konserteissa on isketty moukarilla hirsirunkoihin,
soitettu pölynimurinputkia ja tonnikalapurkkeja, tuohitorvia ja Steinwayta – jazzia niistä on aina saatu irti.

Juhlaorkesteri
tekee kunniaa
50-vuotiaalle
Suomen
Jazzliitolle

Saksofonisti Mikko Innasen johtama
Jazzliiton juhlaorkesteri avaa uusia näkökulmia suomalaisen jazzin historiaan tulkitsemalla Yrjö-palkittujen muusikoiden
sävellyksiä vuosikymmenten varrelta.
Innasen lisäksi juhlaorkesterissa soittavat 2000-luvulla Yrjöillä palkitut suomalaisen jazzin kärkinimet kitaristi Teemu Viinikainen, pianisti Kari Ikonen,
basisti Ulf Krokfors sekä rumpali Teppo
Mäkynen.
Suomalaisen jazzmusiikin laajan spektrin sovittaminen juhlaorkesterille on Innasen mukaan suuri, mutta mieluisa haaste.
Useiden erilaisten kokoonpanojen kanssa Jazzliiton kiertueilla jo vuodesta 1998
esiintynyt saksofonisti pitääkin jazzin
monimuotoisuutta taiteenlajin vahvuutena.
”Toivon, että juhlaorkesterimme musiikki pystyy toimimaan kokoavana voimana, siltana suomalaisen jazzin erilaisten saarekkeiden ja sukupolvien välillä”,
hän kommentoi.

MAARIT KYTÖHARJU

JAZZLIITON JUHLAORKESTERI

Turulla on merkittävä rooli liiton historiassa. Sen lisäksi, että Turku Jazz ry on
Jazzliiton pitkäikäisimpiä jäseniä, turkulaisilla on ollut vankka jalansija päätöksenteossa. Toimittaja Jarmo Wallenius
istui liiton hallituksessa 14 vuotta yhteen
menoon, enemmän kuin kukaan muu!
Valtakunnalliset jazzpäivät on järjestetty Turussa vuosina 1972 ja 2011. Aktiivista toimintaa on löytynyt myös Turun
liepeiltä. Raisio isännöi (osin yhteistyössä
Naantalin kanssa) jazzpäiviä 1990-luvulla kahteen otteeseen.
Janne Mäkelä
Tutkija
Mäkelän kirjoittama Suomen Jazzliiton
historiikki ilmestyy huhtikuussa.

AMI VUORINEN

Jazz Finland
Jazz Finland
LIVE –LIVE –
uusiauusia
mahdollisuuksia
mahdollisuuksia
elävälle
elävälle
jazzille
jazzille

Kimmo Hyyppä
Turku Jazz ry:n puheenjohtaja

Suomen Jazzliitto on alusta lähtien toiminut kansainvälisellä otteella.
Alan tapaamisia on Suomessa järjestetty
useita, muun muassa mittava showcasetapahtuma Jazz Finland Festival vuonna 2014. Pohjoismainen yhteistyö alkoi
1970-luvun alussa. Sen nykyinen lippulaiva, yhtyekatselmus Young Nordic Jazz
Comets käynnistyi vuonna 2000.
Alkuun yhdistystä pyöritettiin paljolti
talkoovoimin. Kokopäiväinen toiminnanjohtaja aloitti vuonna 1979 ja tuottaja-tiedottaja 2006.
Kun Jazzliitto 1980-luvulla sai valtionavustuksensa tukevammalle pohjalle, se
ryhtyi puuhaamaan jopa festivaaleja. Varttuneempi polvi muistaa etenkin Pori Jazzin
yhteydessä järjestetyt kokeilevan musiikin
tapahtumat, Ultra Music Meetingit.

Syksyllä 2013 suomalainen jazz sai
oman kotipesänsä verkossa, kun Jazz
Finland -sivusto lanseerattiin. Yhden
osoitteen alle koottiin kattava muusikko- ja yhtyetietokanta, keikkakalenteri, blogi- ja tiedotusalusta sekä roppakaupalla tietoa Suomen jazzkentän
muista toimijoista.
Noin vuoden kuluttua tästä Helsingissä toteutettiin Jazz Finland -festivaali,
ennennäkemättömän laaja ja merkittävä
suomalaisen jazzin vientitapahtuma, jossa
maamme huippuyhtyeet esiintyivät kotimaisen yleisön lisäksi isolle joukolle alan
kansainvälisiä ammattilaisia.
Vuonna 2016 Jazz Finland ottaa jälleen
uuden askeleen, kun Suomen Jazzliiton
ja Muusikkojen liiton yhdessä luotsaama Jazz Finland LIVE -hanke pyörähtää
käyntiin. Pitkään valmisteltu hanke saavutti kriittisen pisteen loppuvuodesta 2015, kun Musiikin edistämissäätiö
myönsi yhteensä 139 000 euroa Jazz Finland LIVE -tukea kahdeksalle klubille
ja konserttijärjestäjälle kahdeksalla eri
paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
Kyseessä on uudenlaisen vapaan kentän rahoitusmallin pilotti vuodelle 2016.
Sillä pyritään edistämään kulttuurin
säännöllistä alueellista saatavuutta, taiteen vapaan kentän työllisyyttä sekä alan
toimintaedellytysten pysyvää parane-

mista. Merkittävä tekijä yhtälössä ovat
kunnat ja kaupungit, joiden rahoitus paikallistoimijoille on ollut edellytys tuen
saamiselle.
Jazz Finland LIVE on kuitenkin enemmän kuin pelkkää taloudellista tukea. Se
on rytmimusiikin klubien verkosto, jossa
itsenäisesti toimivat konserttijärjestäjät
kommunikoivat keskenään ja toimivat
yhteistyössä. Parhaassa tapauksessa Jazz
Finland LIVE -verkosto tulee kotimaisten
yhtyeiden kiertueiden lisäksi mahdollistamaan myös ulkomaisten jazzyhtyeiden
pidempiä kiinnityksiä Suomessa.
Tässä vaiheessa, kun ensimmäiset
Jazz Finland LIVE -tuetut sävelet soivat
eri puolilla maata, ilmassa on vielä kysymysmerkkejä: Miten uusi tuki toimii rinnakkain jo vakiintuneiden tukimuotojen, kuten Jazzliiton kiertueiden kanssa?
Kuinka tiiviiksi ja aktiiviseksi yhteistyö tuettujen toimijoiden välillä kasvaa?
Miten tuen vakiinnuttamisessa ja sen jatkuvuuden varmistamisessa onnistutaan?
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin
pilotin on tarkoitus vastata vuoden 2016
aikana. Vastauksia odotellessa iloitaan
siitä, että elävä jazz soi Suomessa tänä
vuonna entistä runsaammin!
Ami Vuorinen
Suomen Jazzliiton toiminnanjohtaja

MAARIT KYTÖHARJU

Turku Jazz Festival 18. – 21. 8. 2016
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Turku Jazz Festival valtaa jälleen ravintola Koulun puistoalueen neljäksi päiväksi,
kun elokuun tummenevat illat saapuvat.
Tapahtuma siirtyi kaksi vuotta sitten
keväältä Turun kesään. Suomen toiseksi
vanhinta jazzfestivaalia on järjestetty jo
vuodesta 1969 alkaen.
Panimoravintola Koulu, yksi Turun erikoisuuksista, on tuttu turkulaisille. Paikka on jopa niin tuttu, että sen ohi saattaa
kävellä huomaamatta tilan kaikkia mahdollisuuksia. Koulun puistomainen piha
on riittävän suuri isoillekin tapahtumille
– alueelle mahtuu peräti 900 asiakasta.
Festivaalin aikana pihalle rakennetaan
täysimittainen festarilava, ja konsertteja
ja jamitilaisuuksia järjestetään myös talon
sisätiloissa.
Turku Jazz on yksi Finland Festivals
ry:n jäsenistä ja samalla vahva varsinaissuomalainen edustaja kotimaisten kulttuuritapahtumien joukossa. Muita alueen

Jo puolen vuosisadan ajan suomalaisen
jazzkulttuurin kehittäjänä on toiminut
etujärjestö nimeltä Suomen Jazzliitto ry.
Alan harrastajille liitto on tunnettu kiertueistaan, joita on järjestetty vuodesta
1983. Käytännön järjestelyistä ovat vastanneet paikalliset jäsenyhdistykset. Lähes kaikki suomalaiset jazzmuusikot ovat
jossain vaiheessa uraansa olleet mukana
Jazzliiton kiertueella.
Liiton taipaleeseen mahtuu muutakin.
Ensimmäiset Valtakunnalliset jazzpäivät järjestettiin 1967, jolloin myös jaettiin
ensimmäinen Yrjö-palkinto. Se myönnettiin groteskin palkintopuheen säestämänä
Eero Koivistoiselle. Samoihin aikoihin
liitto ryhtyi Rytmi-lehden kustantajaksi.
Lehtiseikkailua kesti reilun vuoden, mutta asiaan palattiin vielä 1975 – 1981.
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”En voi kuunnella jazzia, koska en ymmärrä siitä mitään”. Tämä kulmikas fraasi
on tuttu monelle. Miksi kuulijan pitäisi ymmärtää musiikkia, kun pelkkä kuunteleminen riittäisi hyvin? Kuulemastaan sitten joko tykkää tai ei, ja molemmat
ovat ihan ok. Yksinkertaista.
Paljastan salaisuuden: alla olevat levyt ovat ihan mielettömiä taideteoksia.
Tuntuu naurettavalta maksaa niistä vain 15 – 20€. Mielestäni levyt pitäisi hinnoitella samoin kuin mikä tahansa muu taideteos. Olisi absurdia, jos esimerkiksi minun ja Dalin maalauksia myytäisiin samaan hintaan. Kannattaa siis käyttää tilanne hyväksi, kun tätä ”loistoideaa” ei olla vielä levykaupoissa toteutettu.
Mikäli sana jazz vielä herättää vierauden tunnetta, suosittelen tutustumaan
esimerkiksi näihin hienoihin albumeihin. Varoitus: saatat päätyä matkalle,
josta ei ole paluuta.

AILI IKONEN: TRIBUTE TO ELLA
FREDRIKSSON MUSIC 2013
juhlien
tähtenäkin
Linnan juhlienLinnan
tähtenäkin
loistanut
laula-loistanut laulatunnetaan
maan parhaana
ja Aili Ikonen tunnetaan maan
parhaana
Ella Fitzgerald -tulkkina. Tribute to Ella Tribute to Ella
-albumi
päivittää
tuoreella
-albumi päivittää
tuoreella
otteella
klas- otteella klassikkomateriaalia
tähän
päivään. Ikosen
sikkomateriaalia
tähän päivään.
Ikosen
mestarillinen äänenkäyttö säväyttää.

MILES DAVIS: KIND OF BLUE
COLUMBIA RECORDS 1959
Jazzhistorian myydyin albumi on maineensa arvoinen klassikko. Jazz näyttää
tällä levyllä parhaat puolensa. Balladi Blue
In Green valittu maailman seksikkäimpien biisien joukkoon.

VERNERI POHJOLA QUARTET:
BULLHORN
EDITION RECORDS 2015
Eurooppalaisen
jazzin kärkinimeksi
Eurooppalaisen
jazzin kärkinimeksi
nousseenuran
trumpetistin
uran kypsin albunousseen trumpetistin
kypsin albuBullhorn
mi on saanut runsaasti kiitosta. Bullhorn
tinkimätön ja persoonallinen
kokonaion tinkimätönon
ja persoonallinen
kokonaisuus
kotimaisen
jazzin huipputekijöiltä.
suus kotimaisen
jazzin
huipputekijöiltä.

HERBIE HANCOCK: HEADHUNTERS
COLUMBIA RECORDS 1973
Sähköinen jazzfunk otti ensiaskeliaan
1970-luvun alussa, ja Headhunters räjäytti pankin totaalisesti. Innovaatioiden
kynnyksellä tapahtuu aina jotain maagista ja ainutkertaista. Hancockin mestariteokselle tallentui yksi näistä musiikin
historian tärkeistä käänteistä.

TEDDY´S WEST COASTERS:
VOLUME 1 & 2
KHY SUOMEN MUSIIKKI 2015
Rumpali Teppo Mäkysen tuore superyhtye julkaisi nopealla aikataululla kaksi
toisiaan tyylillisesti tukevaa albumia.
Kuudelle puhaltimelle, bassolle ja rummuille taitavasti sovitettu materiaali hivelee korvaa. Musiikki huokuu hyväntuulista länsirannikon tunnelmaa.

STORMSKÄRS MAJA
WWW.STORMSKARSMAJA.FI

5.3.-30.4.2016
SUOMENKIELINEN TEKSTITYS

Sukupolvien tarina
ulkopuolisuudesta,
salaisuuksista
ja anteeksiannosta.

kantaesitys 29.1.2016 • liput 38/35/32€
WWW.ABOSVENSKATEATER.FI
LOGOMO-TEATTERI • MYYNTIPALVELU 02 262 0030 • TEATTERI.TURKU.FI

www.tmj.fi
TMJ 2016: VARASLÄHTÖ

Liederabend

© Paul Schirnhofer / D euts che Grammophon

Jussi Fredrikssonin
levysuositukset

BRAD MEHLDAU: SONGS: ART OF THE
TRIO VOLUME THREE
WARNER BROS. 1998
Albumisarjan kolmas julkaisu on pianistin varhaisen tuotannon helmi. Mehldaun
90-luvun lopun tuotanto teki suuren vaikutuksen moderniin jazzpianonsoittoon.
Mestarin omien sävellysten lisäksi levyllä
on upea versio Radioheadin kappaleesta
Exit Music.

Tommi Kinnunen
Paula Salminen

Brahms ~ Duparc ~ Rahmaninov

La 2.7.2016 klo 19
Turun konserttitalo

- Garanca,
Elina
ž mezzosopraano
Malcolm Martineau, piano
Liput 88,50 | 78,50 | 68,50 €
Sisältää Lippupalvelun toimitusmaksun

Naantalin
Musiikkijuhlat

Katedraali soi
Oopperaa ja kauniita melodioita

Ma 8.2.2016 klo 19
Turun Tuomiokirkko
Turun Taikahuilun tähdet Tuomiokirkossa

NAANTALIN MATKAILU

Susanna Andersson, sopraano
Sam Furness, tenori
Waltteri Torikka, baritoni
Ilpo Laspas, urut
Liput 37,50 | 32,50 | 17,50 €
Sisältää Lippupalvelun toimitusmaksun

Kynttilänvalokonsertti
mm. Tapio Rautavaaran musiikkia

To 18.8.2016 klo 23
Turun Tuomiokirkko
Waltteri Torikka Trio
Waltteri Torikka, baritoni
Juha Savela, kitara
Eero Ignatius, kontrabasso
Liput 32,50 | 22,50 €
Sisältää Lippupalvelun toimitusmaksun

Koko ohjelma julkaistaan helmikuussa!
Liput myynnissä Lippupalvelun
toimipisteissä kautta maan ja
internetissä sekä tuntia ennen
ovelta. www.lippupalvelu.fi

TAMMIKUU
FLAME JAZZ

Pe 22.1.
La 30.1.

Malene Kjaergaard Group (DK), Café Tiljan, Åbo Svenska Teater
Flame Jazz Cruise VIII, Viking Grace

HELMIKUU
TURKU JAZZ ORCHESTRA

Ke 3.2.

Turku Jazz Orchestran big band -sävellyskilpailu, finaalikonsertti
Logomo, Logi 3
FLAME JAZZ

Pe 12.2.
Pe 19.2.
Pe 26.2.

Brad Mehldau Solo (USA), Sigyn-sali, Turun konservatorio
Jazz Sisters, Sigyn Club, Turun konservatorio
Mikko Innanen & Innkvisitio (FI/LT), Jazzklubi Monk

MAALISKUU
FLAME JAZZ

Pe 4.3.

Teddy´s West Coasters, Café Tiljan, Åbo Svenska Teater
TURKU JAZZ ORCHESTRA

Pe 11.3.

Soul & Jazz Night: Turku Jazz Orchestra feat. Timo Lassy, Börs Night Club
FLAME JAZZ

La 12.3.
Pe 18.3.
Pe 25.3.

Jorma Tapio & Kaski + Pauli Lyytinen Machinery, Café Tiljan, Åbo Svenska Teater
Aura Flow -levynjulkaisukonsertti, Sigyn Club, Turun konservatorio
Jukkis Plays Herbie, Jazzklubi Monk

HUHTIKUU
FLAME JAZZ

Pe 1.4.

Manuel Dunkel Quartet & Anders Bergcrantz (FI/SE)
Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

Pe 8.4.
Pe 15.4.

Orchestra Nazionale della Luna (BE/FI/FR), Sigyn Club, Turun konservatorio
Anders Jormin / Severi Pyysalo / Markku Ounaskari (SE/FI)
Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

Pe 22.4.
Pe 29.4.

Elena & The Rom Ensemble (RO/FI), Café Tiljan, Åbo Svenska Teater
Music of Keith Jarrett, Jazzklubi Monk

TOUKOKUU
FLAME JAZZ

Pe 6.5.
Pe 13.5.

Kalevi Louhivuori Quintet, Sigyn Club, Turun konservatorio
Johanna Elina (FI/DK/SE/NO), Jazzklubi Monk

La 21.5.

FLAME JAZZ & TURKU JAZZ ORCHESTRA
Ilta Ailin kanssa, Domino-teatteri

ELOKUU
TURKU JAZZ FESTIVAL

18. – 21.8. Aura Stage, Panimoravintola Koulun piha

Liput ja lisätiedot: www.jazzcityturku.fi
KONSERTTIPAIKAT TURUSSA: Börs Night Club, Eerikinkatu 10, Café Tiljan, Åbo Svenska Teater, Eerikinkatu 11, Domino-teatteri, Humalistonkatu 7, Jazzklubi Monk, Humalistonkatu 3,
Logomo, Logi 3, Köydenpunojankatu 14, Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18, Sigyn Club / Sigyn-sali, Turun konservatorio, Linnankatu 60, Viking Grace, Ensimmäinen linja

