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Leijonaveljekset Hautala ja Nuojua: 
”Tulossa hurja visuaalinen 
seikkailu”

 Kristiina Vaalasmaa    Kristiina Vaalasmaa

Vaasan kaupunginteatterin näytäntövuosi huipentuu Astrid Lind-
grenin klassikkosadun Veljeni, Leijonamielen ensi-iltaan. 

Näytelmä johdattaa kaupunginteatterin 
näyttelijät Petteri Hautalan ja Oiva 
Nuojuan vauhdikkaaseen seikkailuun 

veljespari Korpun ja Joonatanin rooleissa.
— Tämä on minun lempparini kaikista 

Lindgrenin teksteistä, joten olen luonnolli-
sesti fiiliksissä! Tulossa surullisia sävyjä ja 
kuolemaa sekä rakkautta käsittelevä esitys, 
joka on kuitenkin samaan aikaan hurja visu-
aalinen seikkailu täynnä taistelua, intoilee 
Joonatanin roolissa nähtävä Nuojua.

— Uskon, että saamme kokea Oivan ja muun 
työryhmän kanssa hauskan, syvällisen ja 
mieltä avartavan seikkailun, Korpun roolin 
tulkitseva Hautala lisää.

Teos on molemmille tuttu jo lapsuudesta, 
mutta vienyt mukaansa myös aikuisem-
mallakin iällä.

— Muistan hyvin lapsuudestani Astrid 
Lindgrenin seikkailukirjat ja niiden mie-
likuvitukselliset maailmat. Myös Veljeni, 
Leijonamieli oli ennalta tuttu. Vaikutuin 
tarinan mukaansatempaavuudesta, ja liiku-
tuin sen syvällisyydestä ja henkilöhahmojen 
koskettavista kohtaloista. Tarina on hieno 
esimerkki siitä kuinka myös herkkä ja hauras 
voi olla sankari, kertoo Hautala.

— Kirja on luettu lapsena ja yhden teat-
teriesityksenkin näytelmästä olen nähnyt. 
Viimeisimpänä tempauksena kuuntelin vielä 

teoksen äänikirjana lenkkeillessä kesän 
aikana, toimii kaiken ikäisenä! Nuojua kertaa.

Veljeni, Leijonamieli
Esitysoikeuksia valvoo Näytelmäkulma 

– Nordic Drama Corner Oy

 u Ensi-ilta 19.3.2022, Romeo-näyttämö

 u Kirjailija: Astrid Lindgren 

 u Ohjaus ja koreografia: Seppo Välinen

 u Lavastus: Maria Antman

 u Pukusuunnittelu: Paula Varis

 u Äänisuunnittelu: Joonas Outakoski (vier.)

 u Taistelukoreografia: Oula Kitti 
(vier.) / Ville Seivo (vier.)

 u LIPUT: 28/26 € (sis. eteispalvelumaksu)
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Huippunimien tähdittämä 
ooppera Così fan tutte 
kaupunginteatterissa

 Kristiina Vaalasmaa   Linus Lindholm

Vaasan kaupunginteatterin alkuvuoden oopperatapaus on Wolf-
gang Amadeus Mozartin klassikkoteos Così fan tutte. Varakkaat 

siskokset Fiordiligi ja Dorabella ovat menossa naimisiin Guglielmon ja 
Ferrandon kanssa. Eräänä päivänä sulhaset lyövät herra Alfonson kans-
sa vetoa siitä, ovatko heidän morsiamensa heille uskollisia vai eivät. 
Kaverukset teeskentelevät lähtevänsä rintamalle, mutta palaavat pian 
liehittelemään toistensa morsioita valepuvuissa – ja siitä vasta suh-
desoppa syntyykin! 

Oopperan ohjaa kokenut oopperaoh-
jaaja Erik Söderblom, joka kiittelee 
teoksen monimuotoisuutta.

— Mozart on säveltänyt teokseen musii-
kin,  joka on er äänlainen r akkauden 
katalogi. Rakkautta tarkastellaan kaikista 
näkökulmista, mikä tekee tästä ikiaikaisen ja 
ikimuistoisen oopperan, Söderblom summaa.

Oopperan kapellimestareina vuorot-
televat Savonlinnan Oopperajuhlien 

taiteellinen johtaja ja Jyväskylän Sinfonian 
ylikapellimestari Ville Matvejeff sekä 
kapellimestari, oopperakorrepetiittori ja 
saksalaisen Nationaltheater Mannheimin apu-
laiskuoromestari Tatu Erkkilä. Lavastuksen 
suunnittelee mm. Candide-oopperan 
lavastuksen suunnitellut Maria Antman 
ja pukusuunnittelijana vierailee hiljattain 
Suomen Kulttuurirahaston Olavi Veistäjän 
palkinnon saanut Pirjo Liiri-Majava . 

Rooleissa nähdään oopperan huippunimet 
Waltteri Torikka, Ivana Sbrljan, Annami 
Hylkilä, Simo Mäkinen, Marika Hölttä ja 
Sauli Tiilikainen. Ooppera toteutetaan 
yhteistyössä Vaasan kaupunginorkesterin 
kanssa. Oopperan kuorona toimii Vaasan 
Oopperayhdistyksen kuoro.

Wolfgang Amadeus Mozart 
COSÌ FAN TUTTE

 u Ensi-ilta 22.1.2022, Romeo-näyttämö

 u Kapellimestarit: Ville Matvejeff 
(vier.) / Tatu Erkkilä (vier.)

 u Ohjaus: Erik Söderblom (vier.)

 u Lavastus: Maria Antman

 u Pukusuunnittelu: Pirjo Liiri-Majava (vier.)

 u LIPUT 52/50 € (sis. eteispalvelumaksu)

vaasa.fi/kulttour 3



K
au

pu
ng

in
te

at
te

ri

Katoava maa purjehtii muistojen 
valtamerelle

 Kristiina Vaalasmaa   Nunnu Halmetoja

Dramaturgi ja näytelmäkirjailija Satu 
Rasilan koskettava ja kaunis Katoava 
maa on kertomus pitkästä avioliitosta ja 

rakkauden monista sävyistä. Aarnen ja Helenan 
elämään saapuu Alzheimer, jonka myötä he alka-
vat yhdessä kerrata yhteisen elämänsä vaiheita: 
suuria menetyksiä ja elämänmakuisia onnen het-
kiä. Näytelmä kuljettaa katsojia eri aikatasoilla 
läpi avioparin elämän ja muistuttaa jokaisen ohi-
kiitävän hetken merkityksellisyydestä.

Näytelmän ohjaa Vaasan kaupunginteatterille 
vieraileva ohjaaja Sini Pesonen. Lavastuksen 
ja puvut suunnittelee vierailijana Tinja Salmi 

ja äänisuunnittelijana toimii Niklas Nybom. 
Rooleissa nähdään mm. Kirsi Asikainen, Jorma 
Tommila, Emma-Sofia Hautala ja Juha Ekola.

Satu Rasila: KATOAVA MAA
Esitysoikeuksia valvoo Agency North

 u Ensi-ilta 19.2.2022, Julia-näyttämö

 u Ohjaus: Sini Pesonen (vier.)

 u Lavastus- ja pukusuunnittelu: Tinja Salmi (vier.)

 u Äänisuunnittelu: Niklas Nybom

 u LIPUT 28/26 € (sis. eteispalvelumaksu)

West Side Story syksyllä 
kaupunginteatteriin

 Kristiina Vaalasmaa

West Side Story on yksi tunnetuim-
mista musikaaleista, jota on esitetty 
teatterinäyttämöillä kautta maail-

man. Musikaalista on tehty myös kaksi elokuvaa, 
joista ensimmäinen voitti aikanaan 10 Oscaria 

ja toinen sai ensi-iltansa äskettäin. Jengisotaa, 
nuorten rakkautta ja suosikkimusiikkia sisältävä 
musikaali saa syksyllä 2022 ensi-iltansa Vaasan 
kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä.

VAASAN 
KAUPUNGINTEATTERI

 Ȱ Pitkäkatu 53,  65100 VAASA      
 ć vkt@vaasa.fi 
 µ vaasankaupunginteatteri.fi 
 \ Vaasankaupunginteatteri 
 H @vaasankaupunginteatteri

Lipunmyynti
Lippukassa  
06 325 3961 • vkt@vaasa.fi  
Avoinna arkisin klo 11-13.30 ja 
14-17, lauantaisin klo 12-14.30 ja 
15-17. Esityspäivinä palvelemme 
esityksen alkuun saakka. 

Ryhmämyynti (ma-pe) 
040 703 7714  
ryhmamyynti@vaasa.fi 
Ryhmämyynti sekä erilaisten 
tilaisuuksien suunnittelu 
asiakkaan kanssa.

Liput verkosta  
netticket.fi/
vaasankaupunginteatteri

Muut jälleenmyyntipisteet 
www.netticket.fi/myyntipisteet

Varattujen 
lippujen lunastus
Yksittäisten lippujen lunastus  
viimeistään 1 viikko ennen esitystä. 
Vierailuesitysten ja 
konserttilippujen osalta vain 
lunastus, ei ennakkovarauksia.
Ryhmälippujen lunastus 
viimeistään 4 viikkoa ennen 
esitystä. Laskutuslisä 5,50 €.

Meillä käyvät 
kulttuurisetelit
Maksuvälineinä käyvät RJ-TYKY+ 
ja SMARTUM-kulttuurisetelit, 
Smartum Online, Eazybreak 
Online, Edenred/Ticket Duo -kortti 
ja ePassi.

Väliaikatarjoilut 
ja ruokailut
Ravintola  Kulma 
040 631 2511   
ravintola.kulma@compass-group.fi 

Romeo-salissa on induktiosilmukka.
Liikuntaesteisille on sisäänkäynti  
Rauhankadun puolelta.
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Vaasan kaupunginorkesteri: 
Konsertteja 
moneen eri 
musiikkimakuun

Vaasan kaupunginorkesterin kevät on yhdistelmä klassisen musii-
kin tuttuja helmiä ja uusia löydöksiä. Lisänä ripaus rokkia, jazzin 

svengiä ja esiintyjinä niin kansainvälisiä tähtivieraita kuin paikallisia 
nuoria lupauksia.

Orkesterin kevätohjelmistossa roman-
tiikan ajan musiikki nostaa päätään. 
Keväällä kuulemme niin Brahmsia 

kuin Schubertia, ja heidän rinnalleen nos-
tamme myös samalla aikakaudella eläneitä 
säveltäjänaisia. Tämä tarkoittaa yleisölle uusia 
tuttavuuksia, kuten Ingeborg von Bronsart ja 
Amanda Maier-Röntgen, hieman tunnetum-
man Clara Schumannin lisäksi.

Myös nimekkäät kansainväliset solistit 
saapuvat Vaasaan tuomaan uusia tuulahduk-
sia kevääseen.

Orkesteri saa vieraakseen mm. pia-
nisti Alasdair Beatsonin, viulisti Liza 
Ferschtmanin ja mezzosopraano Angelica 
Kirchschlagerin. Triplaroolissa sävel-
täjä-pianisti-kapellimestarina Vaasan 
kaupunginorkesterin kanssa lavalle astuu 
pitkästä aikaa myös Olli Mustonen.

Ilman kapellimestaria orkesteri soittaa 
riemukkaan Vivaldiana-ohjelman liidaaja-
naan Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, vanhan 
musiikin spesialisti. Konsertin solisteina pää-
sevät loistamaan oman orkesterin  soittajat. 
Pedagogista yhteistyötä edustaa yhteispro-
jekti paikallisten musiikkiopistojen kanssa. 
Tässä konsertissa oppilaat pääsevät soitta-
maan rinta rinnan ammattilaisten kanssa.

Ohjelmistossa kuulemme myös rokkia, 
kun Vaasan ja Seinäjoen orkesterit soitta-
vat yhdessä Miljoonasade-yhtyeen kanssa 
Ritzissä. Vapun korkkaamme alkaneeksi aaton- 
aattona jazzin tahdissa Erik Lindströmin 
100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Tervetuloa konsertteihin! Livemusiikin 
luoma tunnelma ja orkesterin soittamisen ilo 
vievät mukanaan!

Liza Ferschtman

Vaasan 
kaupunginorkesterin  
kevät 2022

 µ vaasankaupunginorkesteri.fi
 \ VaasaCityOrchestra
 H @vaasacityorchestra

Su 30.1. klo 15.00 
Oopperan inspiroimat
Kamarikonsertti
 
To 17.2. klo 19.00  
Soiva maailmanperintö
joht. & sol. Olli Mustonen, piano

To 24.2. klo 19.00 
Uusia maailmoja 
joht.  Andres Kaljuste,  
sol. Musiikkiopistojen oppilaat

To 17.3. klo 19.00 
Romantiikan tunnelmia 
joht. Tomas Djupsjöbacka,  
sol. Alasdair Beatson, piano  

Pe 25.3. klo 19.00 
Miljoonasade –  
Tähtien sinfoniaa!
Miljoonasade, Vaasan & Seinäjoen 
kaupunginorkesterit 
joht. Jukka Myllys

To 31.3. klo 19.00 
Nuoruuden eliksiiriä 
Joht. Tomas Djupsjöbacka,  
sol. Liza Ferschtman, viulu

To 7.4. klo 19.00 
Viva Vivaldissimo! 
Musiikin johto & sol. Sirkka-Liisa 
Kaakinen-Pilch, viulu. Orkesterin 
omat solistit.
 
Pe 22.4. klo 19.00 
Myyttien maailmasta  
joht. James Sherlock,  
sol. Angelika Kirchschlager, 
mezzosopraano

Pe 29.4. klo 19.00 
Erik Lindström 100 vuotta  

-juhlakonsertti
joht. Antti Rissanen,  
sol. Aili Ikonen, laulu
 
Su 8.5. klo 15.00 
Äitienpäiväkonsertti 
GAUBERT - VIVANT! 
Kamarikonsertti

Liput:
 u 30 € Peruslippu
 u 25 € Eläkeläiset, työttömät, 

Vaasan kaupungin työntekijät 
 u 10 € Opiskelijat, lapset.
 u Kamarikonsertit 19 / 15 / 5 €.

 Päivi Tuisku   Marco Borggreve

vaasa.fi/kulttour 5
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Värikästä 
modernismia ja 
nykytaidetta

 Pauliina Pääkkönen   Christoffer Björklund • Markku Kedrin

Suomalaisen, merkittävän modernistin ja värimaalarin, Gösta 
Diehlin koko tuotanto on esillä Kuntsin modernin taiteen muse-

ossa. Jan-Erik Anderssonin näyttely vie mielikuvituksellisen arkki-
tehtuurin maailmaan Pohjanmaan museossa.

Vaasassa esitellään merkittävän suo-
malaisen modernistin, Gösta Diehlin 
(1899–1964) koko tuotantoa esittävä 

laaja näyttely. Taiteilijan keskeisimmät teok-
set sekä yksityiskokoelmien harvinaisuudet 
on koottu yhteen ensi kertaa vuoden 1966 jäl-
keen. Gösta Diehlin näyttely on esillä Kuntsin 
modernin taiteen museossa 20.3.2022 saakka.

Enemmän kuin kubisti
Gösta Diehl tunnetaan parhaiten kubis-
tisesta värimaalauksesta, mutta hänen 
ilmaisunsa piti sisällään paljon enemmän: 
klassisia maisemia, henkilökuvia, ekspres-
siivisiä kokeiluja ja myöhäistuotannon 
informalismia. Viidelle eri vuosikymmenelle 
ulottuva taiteellinen ura, ja sen eri vaiheet 
esitellään näyttelyssä.

— Näyttelyä varten tehtiin laaja teoskar-
toitus, jonka avulla jäljitettiin teoksia ja 
kerättiin arvokasta tietoa taiteilijan koko-
naistuotannosta, kertoo vs. amanuenssi ja 
näyttelyn kuraattori Sonja Koivisto.

Näyttelyn yhteydessä on julkaistu FM, tai-
dehistorioitsija Camilla Granbackan laaja 
tutkimus ja biografia Gösta Diehl: Kubisti, 
koloristi & kosmopoliitti (Parvs, 2021).

Sääntöjen kyseenalaistaja
Jan-Erik Andersson (s. 1954) on koko 
nelik ymmenvuotisen ur ans a ajan 

kyseenalaistanut taiteen ja yhteiskunnan 
sääntöjä yllättävillä ja tarinallisilla teoksil-
laan. Taiteilija liikkuu sujuvasti erilaisten 
ilmaisumuotojen välillä. 

Anderssonin monipuoliseen tuotantoon 
kuuluu niin performansseja, tilataidetta, 
video-, valokuva- ja ääniteoksia, veistoksia 
kuin arkkitehtuuriakin, mistä Pohjanmaan 
museolla nähdään monipuolinen kattaus 
näyttelyssä Vapaa tila. Näyttely on esillä 
Pohjanmaan museossa 27.3.2022 saakka.

Gösta Diehl:  
Mies ja lokit, 1957. 

Vaasan kaupungin museot  
kevät 2022

 µ vaasankaupunginmuseot.fi
 \ KuntsiMuseoMuseum
 \ TikanojanTaidekotiMuseum
 \ PohjanmaanMuseo
 \ VanhanVaasanmuseo
 \ vaasantaidehalli
 H @vaasankaupunginmuseot

Tikanojan taidekoti
 u Vuoden nuori taiteilija 2021 
Joel Slotte, 23.1.2022 saakka
 u Erika Adamsson: Nostalgia 

12.2.–14.8.2022
 u Kokoelmanäyttely Vers la 

lumiére, 25.9.2022 saakka

Pohjanmaan museo
 u Jan-Erik Andersson: Vapaa 

tila, 27.3.2022 saakka
 u Vallan ja varallisuuden 

symbolit, 22.4.–16.10.2022

Kuntsin modernin taiteen museo
 u Gösta Diehl – Enemmän kuin 

kubisti, 20.3.2022 saakka
 u Markku Hakuri ja Jan Kenneth 

Weckman: Taikavuori, 14.4.–11.9.2022

Vaasan Taidehalli
 u Valontaivuttajat, 13.3.2022 saakka
 u Pimiötaiteilijat / Paula Blåfield &  

Marianne Maans, vkot 13-21
 u Kukka-Maria Rosenlund: 

Ruusuvesipuisto, 4.6.-14.8.2022

Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia. 

Tapahtumat 
Museoissa noudatetaan koronavirusoh-
jeistusta mahdollisimman turvallisen 
museovierailun takaamiseksi. 

Museoiden päivälippu
Vaasan kaupungin museoissa riittää 
ihasteltavaa ja koettavaa koko päiväksi. 
Hankkimalla päivälipun (12 € / 9 €) 
kierrät nähtävyydet näppärästi saman 
päivän aikana. 

Lue lisää museoiden  
Facebook-sivuilta ja nettisivulta  
www.vaasankaupunginmuseot.fi

Meillä käy museokortti! 
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Muumitarinat 
innostavat lukemiseen

 Pauliina Pääkkönen   ©Moomin Characters

Alkukevään aikana Vaasan kaupunginkirjastossa pääroolin saavat 
muumit. Pääkirjaston lasten ja nuorten osastolla nähdään näyttely, 

minkä lisäksi eri toimipisteissä kiertää julistenäyttely. Koko perheelle 
on luvassa tapahtumia lauantaina 26.2. sekä näyttelyn päätöspäivänä 
2.4.

Kiertonäyttely A:sta Ö:hön Muumien mat-
kassa on esillä 24.1.–2.4.2022 Vaasan 
kaupunginkirjaston pääkirjastossa. 

Näyttely pystytetään lasten ja nuorten osas-
tolle erilaisina rakennelmina, joiden avulla 
voi tutustua muumihahmoihin, kirjaimiin ja 
tunteisiin. 

Lisäksi kirjastojen eri toimipisteissä kier-
tää julistenäyttely, joka saapuu helmikuun 
lopussa pääkirjastoon. Julisteissa Tove 
Janssonin piirtämät kirjaimet ja kuvitukset 
on yhdistetty uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. 
Näyttelyssä on myös omatoimisia tehtäviä.

Kirjailijat mukana 
Lauantaina 26.2. näyttelyn ympärille järjes-
tetään tapahtuma koko perheelle. Paikalla 
ovat kirjailijat Paula Nivukoski ja Annika 
Sandelin, jotka ovat kirjoittaneet Onnelliset 
aakkoset ja Mumindalens alfabet. Niissä on 
muumimaailmaan liittyviä pieniä tarinoita 
ja Tove Janssonin alkuperäiskuvia. Kirjailijat 

keskustelevat ja ovat mukana työpajoissa 
pääkirjaston Draama-salissa. Lasten ja nuor-
ten osastolla on myös ohjelmaa.

Päätöspäivänä 2.4. on Muumien matkas-
sa-näyttelyn lisäksi Teater Kojan pitää Mikko 
Mallikas ja syntymäpäivät! -satutunteja kirjas-
ton Draama-salissa.

Näyttelykokonaisuuden ovat suunnitel-
leet Moomin Characters ja kustannusyhtiö 
Otava. Näyttely on osa Moomin Charactersin 
lukemiseen innoittavaa hanketta. Vaasassa 
näyttelyn ja tapahtumat järjestää Lukuiloa 
Vaasassa – Läsglädje i Vasa -hanke.

A:sta Ö:hön Muumien 
matkassa -näyttely
u Vaasan kaupunginkirjasto 24.1.-2.4.2022 

u Katso tarkempi ohjelma: 
vaasankirjasto.finna.fi

Maailman 
ensimmäinen 
bändimaraton

 Pauliina Pääkkönen   Mikael Matikainen

Vaasan pääkirjaston Draama-salissa 
järjestetään kaksipäiväinen tapahtuma 
Feasta Band Maraton 27.-28.5.2022. 
Tapahtumassa voi kuunnella pai-
kallista musiikkia ja jutella muiden 
esiintyjien kanssa. Vaasan seudun 
artisteille ja bändeille tarkoitettuun 
verkostoitumispaikkaan toivotaan kai-
kenlaisia musiikkityylejä. Osallistuakseen 
tarvitsee vain ottaa yhteyttä musiikki-
näytteen kera. Esiintyjät otetaan mukaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Feasta Band Maraton
u Vaasan kaupunginkirjasto 

27.-28.5.2022

u Lisätietoa ja ilmoittautumiset 30.4. 
mennessä: max.backman@vaasa.fi

u Järjestäjä Vaasan kaupungin 
kulttuuripalvelut

vaasa.fi/kulttour 7
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Poimintoja tapahtumista Vaasassa, kevät 2022
Plock ur evenemang i Vasa, våren 2022

28.1.2022
Timo Kotipelto & Netta 
Skog - Acoustic Harmonies
WsArena 

4.2.2022
Sara
WsAreena  

4.2.2022
Vaasa Festival Nights: 
Antti Ketonen
Ritz 

5.2.2022
Piruettifest Presents: 
Albatraoz, Den BB, 
El Papi Oberg
Rewell 

22.2.2022
Geoff Tate – Empire 30th 
Anniversary Tour 2022
Ritz 

10.3.2022
Ringnes-Ronny
Leipätehdas / Brödfabriken 

11.3.2022
Jesse Markin
Ritz 

12.3.2022
Strongman Champions 
League World 
Record Breakers
Vaasan Sähkö Areena -  
Vasa Elektriska Arenan 

12.3.2022
Elonkerjuu
Ritz 

13.3.2022
Vaasa Festival Nights:  
Ida Paul & Kalle Lindroth
Ritz 

16.3.2022
Stand up med 
Magnus Betnér
Leipätehdas / Brödfabriken  

18.– 19.3.2022
Vaasa Kaaosfest vol 2
WsArena 

19.3.2022
NOX – In Dreams
Palosaaren kirkko / 
Brändö kyrkan 

19.3.2022
Pate Mustajärvi – Tämäkin 
tarina on tosi
Ritz 

1.–2. 4.2022
Gubbrockarna r.f. – 
The Good Times
Ritz  

2.4.2022
Neljä Ruusua
WsArena  

8.4.2022
Charles Plogman – 
Små Stunder
Ritz 

9.4.2022
Tjuvvakt
Rewell  

9.4.2022
Von Hertzen Brothers 
– Red Alert Tour
WsArena 

16.4.2022
Diablo
WsArena  

20.–21.5.2022
RokkiKaaos Vol 1.
WsArena 

25.–29.5.2022
Vaasan XXVIII 
Kuorofestivaali /  
Vasa XXVIII Körfestival  

27.-28.5.2022
Feasta Band Maraton 
Draama-Sali / Salen   

11.6.2022 
Strömsö 20 vuotta – 
Avoimet ovet /  
Strömsö 20 år –  
Öppet hus 

18.6.2022
Vaasa run
Elisa Stadion 

18.6.2022
Kvarken Fest
Elisa Stadion 

27.7.–4.8.2022 
Korsholman 
Musiikkijuhlat /  
Korsholm  
Musikfestival  

4. –6.8.2022 
Vaasa Festival  

11.8.2022 
Taiteiden yö / 
Konstens natt

Turvallisesti taiteen pariin!
Koronavirustilanteen vuoksi 
yleisötilaisuuksissa ja tapah-
tumissa noudatetaan erityisiä 
turvallisuusohjeita. Muuttuvien 
tilanteiden vuoksi tarkistathan 
taidelaitosten omat ohjeistuk-
set ja aukioloajat toimijoiden 
omilta sivuilta.  

Delta tryggt i  
konstevenemang!
Till följd av coronavirussi-
tuationen iakttas särskilda 
säkerhetsanvisningar vid 
tillställningar och evenemang 
med publik. Du kontrollerar 
väl konstinrättningarnas egna 
anvisningar och öppettider på 
aktörernas webbplatser, efter-
som läget kan ändras.

27.7.–4.8.2022
Korsholman 

Musiikkijuhlat 
Korsholm  

Musikfestival  

18.6.2022 
Kvarken Fest

Kuningas 
Pähkinä &  
Setä Tamu

Vaasan seutu on täynnä tapahtumia, 
isoja ja pieniä, jokaiseen makuun.  
VAASA.FI/TAPAHTUMAT 

Vasaregionen är fylld med evenemang, 
små som stora, något för alla. 
VASA.FI/EVENEMANG

 Heidi Järvi

 Heikki Tuuli
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Korta nyheter / lyhyet uutiset

Juontajat/programledare Nicke 
Aldén, Elin Skagersten-Ström

 Yle

Strömsö täyttää 20 vuotta 
— juhlimme avoimin ovin 
11.6.2022
Kun maailma on kauneimmillaan — alkukesän heleässä kukkeudessa 
— avaamme Strömsön huvilan ovet ja toivomme sinun tulevan pis-
täytymään. Tahdomme juhlistaa kahta vuosikymmentä käsitöitä, 
puutarhanhoitoa, vieraita ja ruoanlaittoa ja kutsua mukaan meille 
tärkeimmät henkilöt — katsojat.

Strömsötä on tehty yli 720 jaksoa, ja olitpa nähnyt ne kaikki tai vain 
yhden, haluamme tarjota sinulle ikimuistoisen ja aurinkoisen päivän.

Tervetuloa!

Strömsö fyller 20 år — vi firar 
med öppet hus 11.6.2022
Då världen är som vackrast — mellan hägg och syren — öppnar vi dör-
rarna till Strömsövillan och hoppas att du vill titta in. Två decennier med 
hantverk, trädgård, gäster och mat tycker vi är värt att fira med dem vi 
gillar mest — publiken. 

Strömsö har gjort över 720 program och oavsett om du sett dem alla 
eller bara ett, hoppas vi kunna bjuda på en alldeles speciell och solig dag.

Välkommen!

Korsholman Musiikkijuhlat 
täyttää 40 vuotta

 Heikki Tuuli

Korsholman Musiikkijuhlilla 27.7.–4.8.2022 soi vanha ja uusi 
kamarimusiikki tunnelmallisissa konserttipaikoissa Vaasan 
seudun upeissa rannikkomaisemissa. Taiteellisena johtajana on 
ruotsalaisviulisti Cecilia Zilliacus. Vuonna 2022 musiikkijuhlat 
täyttää 40 vuotta ja vierailemassa ovat juhlien entiset taiteelliset 
johtajat. Metsä kulkee musiikin punaisena lankana.  

Musikfestspelen  
Korsholm fyller 40 år
Vid Musikfestspelen Korsholm 27.7– 4.8.2022 klingar gammal 
och ny kammarmusik på stämningsfulla konsertställen i det 
sköna österbottniska kustlandskapet. Konstnärlig ledare är den 
svenska violinisten Cecilia Zilliacus. År 2022 fyller musikfests-
pelen 40 år och tidigare konstnärliga ledare besöker festspelen. 
Skogen är den röda tråden genom musiken.

Hae avustusta 
kulttuuritoimintaan
Vaasan kaupunki jakaa vuosittain avustuksia kulttuu-
ritoimintaan. Avustusta voi hakea projektitoimintaan 
ja yhdistysten osalta vakiintuneeseen toimintaan. 
Toiminta-avustuksissa on haettavana myös 3-vuotinen 
avustus. Avustus on suunnattu ammattimaista kulttuu-
ritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, joilla on vahva 
kehittämishalu ja selkeä kehittämissuunnitelma seuraa-
ville vuosille. Avustusten hakuaika on tammikuu 2022. 

Avustusta voi hakea vain sähköisen avustusjärjestel-
män kautta: varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26.

Ansök om understöd 
för kulturverksamhet
Vasa stad delar årligen ut understöd för kulturverksam-
het. Om understöd kan ansökas för projektverksamhet 
och för föreningarnas del för etablerad verksamhet. I 
verksamhetsunderstöden kan också ett 3-årigt unders-
töd ansökas. Understödet riktas till föreningar som 
bedriver professionell kulturverksamhet och som har en 
stark vilja att utvecklas och en klar utvecklingsplan för 
de kommande åren. Ansökningstiden för understöden 
är januari 2022.

Understöd kan endast sökas i det elektroniska unders-
tödssystemet: varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26.
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