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Hyvä musiikin ystävä,
 

Minulla on ilo toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi 5. Pasimusic-festivaalille!  
Tänä vuonna festivaalin päätaiteilijavieraina esiintyy pianoduo Jenni Lappalainen & Eero 
Heinonen. Festivaalin ennakkotiedoista poiketen viulutaiteilija Antal Zalai ei  
valitettavasti esiinny tällä kertaa festivaalilla vakavan sairastapauksen johdosta.  
Koko festivaaliväki toivoo Antalille pikaista paranemista ja hyvää toipilasaikaa!
           
Meillä on ilo jälleen tehdä yhteistyötä Kuopion kaupunginorkesterin kanssa. Sunnuntain 
päätöskonsertissa Kuopion kaupungintalolla kuulemme kiinnostavan ohjelman, joka  
sisältää uutta ja hieman vanhaakin musiikkia Amigasa-trion esittämänä. Konsertissa 
kuullaan myös Jasmina Sinadinovicin Igre-teoksen kantaesitys.  
Konsertin järjestää Kuopion kaupunginorkesteri.

Vaikka festivaali kantaa nimeäni, niin olen halunnut, että sillä kuullaan monipuolisesti 
klassista musiikkia ja että festivaali rikastuttaisi aidosti alueen kulttuurielämää ja  
vaikuttaisi laajemminkin musiikkielämään. Laajasta vaikutuksesta eräänä esimerkkinä 
on vaikkapa vuonna 2015 järjestetty Mikrosäveltyöpaja -koulutushanke, johon osallistui 
säveltäjiä seitsemästä eri maasta. Festivaalilla on kuultu tähän mennessä 42 konserttia yli 
200 eri muusikon voimin. Musiikkia on kuultu viideltä eri vuosisadalta ja 85 eri  
säveltäjältä. Teoksista 25 on ollut maailmankantaesityksiä. Koulutustoiminnasta haluan 
mainita kolme kansainvälisen tason mestarikurssiamme, jota ovat täydentäneet useat 
yleisöluennot, kouluvierailut ja taiteilijatapaamiset.

Haluan kiittää erityisesti Genelec Oy:tä loistavasta yhteistyöstä ja tietysti Lapinlahden 
kuntaa ja Kuopion ja Iisalmen kaupunkeja, festivaalimme tuottajaa Marjo Suhosta ja  
lukuisia muita tahoja ja ihmisiä, jotka olette osallistuneet festivaalin rakentamiseen.  
Myös nuottikustantajalleni Fennica Gehrmanille kuuluu kiitos pitkäaikaisesta  
yhteistyöstä. Tänä vuonna festivaalia ovat olleet tukemassa myös Unkarin 
kulttuurirahasto ja Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus Balassi.  
 
 
Toivon, että viihdyt vieraanamme,

Pasi Lyytikäinen
festivaalinen taiteellinen johtaja



HALKI AJAN JA EUROOPAN
Lapinlahden kirkko 28.9. klo 19
Iisalmen kulttuurikeskus 29.9. klo 14
Kuopion kaupungintalo 30.9. klo 13

Jenni Lappalainen, piano
Eero Heinonen, piano

Franz Schubert: Sonaatti C-duuri D. 812, Grand Duo (1824)
I. Allegro moderato
II. Andante
III. Scherzo. Allegro vivace
IV. Allegro vivace

---väliaika--- 

György Kurtág :  
Virág az ember ... / Kukkia me olemme (2001) kokoelmasta Játékok (Leikkejä) VIII
Tanulmány a ”Hölderlin” -hez / Hölderlin-harjoitelma kokoelmasta Játékok IV

 
Erik Satie: 3 Morceaux en forme de Poire / 3 päärynänmuotoista kappaletta (1903)
Manière de Commencement / Alkumaneeri
Prolongation du même / Sen jatke
 I. Lentement / Hitaasti
 II. Enlevé / Ripeästi
 III. Brutal / Brutaalisti
En plus / Ja vielä
Redite / Sitä samaa
 

Pasi Lyytikäinen: Miniatyyreja: Romance, Andante sospiro, Adagio semplice (2015)

 
Antonín Dvořák: Slaavilainen tanssi n:o 1 C-duuri op. 46 n:o 1 (1878)



Nelikätinen pianonsoitto yleistyi 1700-luvulla 
keskiluokan musiikinharrastuksen lisääntyessä 
ja äänialaltaan laajenevan pianon vakiintuessa 
kotisoittimena. Se tarjosi mahdollisuuden yhteis-
musisointiin harrastelijoiden ja perheenjäsenten 
kesken. Sinfonioiden ja muiden orkesteriteosten 
soittaminen nelikätisinä sovituksina on ollut laajal-
le levinnyt musiikkiin tutustumisen tapa 1900-lu-
vun puoliväliin asti, ennen laadukkaan äänentois-
ton aikaa. Neljällä kädellä ja 20 sormella tuotettu 
sointi ja vivahteiden mahdollisuus on myös saanut 
lukuisat säveltäjät säveltämään loistavia alkuperäis-
teoksia, joita on soitettu niin intiimeissä illanvie-
toissa kuin suurissa konserttisaleissa. 

Franz Schubertin (1797–1828) laajassa piano-
tuotannossa on myös nelikätisellä musiikilla mer-
kittävä osuus, kolmisenkymmentä teosta. Niihin 
kuuluu kaksi pianosonaattia, joista jälkimmäinen 
on C-duuri-sonaatti vuodelta 1824. Se julkaistiin, 
kuten monet säveltäjän teokset, vasta vuosia kuole-
man jälkeen, jolloin kustantaja antoi sille lisänimen 
Grand Duo. 
 Neliosainen teos on niin suurimuotoinen 
ja orkestraalisesti soiva, että sitä luultiin pitkään 
sinfoniaksi, jonka säveltäjä olisi ensin kirjoittanut 
nelikätiseksi, mutta jonka orkestroiminen olisi 
sitten jäänyt syystä tai toisesta tekemättä. Tämä 
sittemmin perättömäksi osoittautunut olettamus 
sai kuitenkin itävaltalais-unkarilaisen viulistin ja 
kapellimestarin Joseph Joachimin sovittamaan 
sonaatin sinfoniaorkesterille. Sovitusta on kuultu 
ehkä enemmänkin kuin alkuperäistä versiota, se oli 
esimerkiksi Berliinin Filharmonikoiden ohjelmas-
sa muutama vuosi sitten. 
 Sonaatissa monumentaalinen orkestraali-
suus yhdistyy lämpimään lyyrisyyteen, emotionaa-
linen koskettavuus soinnin värikkyyteen. Se tuo 
monin paikoin mieleen säveltäjän samassa sävella-
jissa liikkuvan viimeisen sinfonian.
 

György Kurtágin (1926-) kokoelmaa Játékok 
voisi verrata hänen maanmiehensä Béla Bartókin 
kokoelmaan Mikrokosmos, joka on lähtökohdil-
taan pedagoginen, mutta kasvaa johdatukseksi 
säveltäjän musiikilliseen maailmaan. 
 Hölderlin-harjoitelma viittaa unkarilaisen, 
1900-luvulla eläneen runoilijan János Pilinszkyn 
runoon, Hölderlin, joka on omistettu säveltäjälle. 
Friedrich Hölderlin (1770-1843) oli saksalainen 
runoilija ja filosofi.

Heat of December, hail-storm of summers,
a bird knotted on a wire,
what have I not been? I’m dying happily.

Joulukuun helle, kesien raekuuro,
lintu sidottuna langalle,
mitäpä en olisi ollut?
Teen kuolemaa onnellisena.

Teksti ja suomennos: Eero Heinonen 

”Kummasta pidätte enemmän: Musiikista vai 
Leikkeleistä? Siinä on kysymys, joka mielestäni 
kannattaisi esittää alkupalojen aikaan.”  
– Satie: Muistinsa menettäneen muistelmat

Pianon eksentrikko, Erik Alfred Leslie Satie 
(1866–1925) pakenee kaikkia määritelmiä.
Satie oli Schola Cantorumissa sävellystä opiskellut 
pariisilainen kapakkapianisti, jolla oli korkeat ide-
aalit säveltäjänä. Hänen omaperäinen musiikkinsa 
on enimmäkseen korutonta ja romanttisuudesta 
riisuttua, toisaalta aikakaudelleen epätyypillisen 
anti-impressionistista. 
 Musiikin Picassoksikin kutsutun Satien 
musiikissa katupoikien vislauksen on sanottu 
yhdistyvän gregoriaaniseen kirkkolauluun. Satie 
liitti kappaleisiinsa absurdeja esitysohjeita, kuten 
”ylensyömättä”, ”kuin typerys” tai ”lammasmaises-
ti ja kylmästi”. Pianomusiikin lisäksi Satie sävelsi 
näyttämömusiikkia: pantomiimeja, baletteja, laulu-
ja ja jopa marionettioopperan. 
 Kolmen päärynän muotoisen kappaleen, 
Trois morceaux en forme de poire (1890-1903), 
joita itse asiassa on seitsemän, syntyyn liitetään 
usein tarina, jonka mukaan Debussy olisi moittinut 
Satien sävellyksiä muodottomiksi, ja vastaukseksi 
kritiikkin Satie olisi säveltänyt tämän nelikätisen 
pianokappaleen. Tämä on kuitenkin tarua, toden-
näköisemmin Satien antama nimi kertoo säveltäjän 
itseironiasta, sillä tuolloin myös pilkkasanana tun-
nettu poire merkitsi nuotteja töhertelevää amatöö-
riä.
 
Jenni Lappalainen 



Lapinlahtelaislähtöisen säveltäjä Pasi Lyytikäisen 
monipuoliseen tuotantoon kuuluu noin 60 teosta, 
sooloteoksista oopperaan ja miniatyyreistä sinfo-
niaan. 
 Kaudella 2017–2018 Pasin orkesteri-
musiikkia esitettiin kotimaassa muun muassa 
Tampere-talossa, Kuopion musiikkikeskuksessa, 
Seinäjoki-salissa, Lahden Sibeliustalossa ja Helsin-
gin Musiikkitalossa, Turun Sigyn-salissa. Hänen 
kamarimusiikkiaan on kuultu samalla kaudella 
muun muassa Aino Ackté -kamarifestivaalilla, 
Klang-konserttisarjassa, Hamina Tattoossa, Tam-
pereen Sävelessä ja lukuisissa yksittäisissä konw-
serteissa sekä radiossa. Teosten ulkomaisia esityk-
siä oli viime kaudella muun muassa Sloveniassa ja 
Italiassa. 
 Pasi Lyytikäinen tekee sävellystyötä tällä 
hetkellä Suomen Kulttuurirahaston kolmivuotisen 
apurahan turvin. Festivaalilla esitettävistä piano-
miniatyyreistä hän kertoo seuraavaa:
 
Ryhdyin kirjoittamaan vuonna 2014 lennosta mi-
niatyyrisävellyksiä muusikkoystävilleni. Nämä 
teokset on tehty suoraan musteella kirjoittaen, 
ilman luonnoksia tai soittimen apua ja ne on 
kantaesitetty myös suoraan nuoteista lukien, pri-
ma vista. Näitä sävellyksiä ovat kantaesittäneet 
muun muassa pianistit Kirill Kozlovski, Jonas 
Ohlson ja Martin Malmgren. Tämä sävellystapa 
avasi minua vaivanneen loputtoman luonnoste-
lun kierteen, joka vei itsekritiikin liiallisuuksiin. 
Tätä samaa metodia hyödyntäen sävelsin viime 
vuonna Seinäjoen kaupunginorkesterin tilaukses-
ta laajamittaisen, Siinto-nimisen kamariorkeste-
risarjan.

Pasi Lyytikäinen

Antonín Dvořák (1841–1904) oli nuorena tutus-
tunut Brahmsiin, joka oli suositellut nuorta 
tšekkiläistä säveltäjää kustantaja Simrockille. Tämä 
ehdotti hänelle nelikätisten tanssien säveltämis-
tä, joiden esikuvana olisivat Brahmsin vastikään 
suurta suosiota saavuttaneet Unkarilaiset tanssit. 
Dvořák ryhtyi innoittuneena säveltämään Slaavi-
laisia tansseja keväällä 1878. Ensimmäinen sarja 
op. 46 sai heti niin suuren menestyksen, että sävel-
täjä sovitti sen myös orkesterille ja jatkoi uudella 
opuksella muutama vuosi myöhemmin. Dvořák 
ja hänen tunnetut kollegansa Smetana ja Janácek 
korostivat slaavilaisuuttaan myös vastustuksena 
sortotoimille, joita Itävalta-Unkarin kaksoismon-
arkia harjoitti Böömissä ja Määrissä. Hän sävelsi 
tanssit kansanmusiikin luonteet ja rytmit lähtö-
kohtanaan, mutta hänen musiikkinsa on uutta ja 
omaa, ei muualta lainattua.
Ensimmäinen tanssi edustaa böömiläistä tulista 
Furiant-tyyppiä. 

Eero Heinonen



Jenni Lappalainen aloitti musiikkiopintonsa 
Lahden konservatoriossa. Hän opiskeli Kööpenha-
minan, Pariisin (Conservatoire National de Ré-
gion de Boulogne) ja Brysselin konservatorioissa. 
Pariisissa hän suoritti Premier Prix’t ja Brysselissä 
maisterintutkinnot pianonsoitossa ja kamarimusii-
kissa. Hänen opettajinaan toimivat mm. Hortense 
Cartier-Bresson, Alexandar Madzar ja Boyan Vo-
denitcharov. Brysselissä hän opiskeli myös forte-
pianon soittoa Piet Kuijkenin johdolla.
          Jenni Lappalainen esiintyy soolopianistina, 
orkesterisolistina ja kamarimuusikkona. Keväällä 
2018 hän teki laajan kiertueen Romaniassa unkari-
laisen viulistin Antal Zalain kanssa.
          Lappalainen on soittanut konsertteja ko-
timaisilla festivaaleilla, kuten Mäntän musiikki-
juhlilla, ja suunnitellut ja toteuttanut musiikkia, 
runoutta ja näyttämötaidetta yhdistäviä esityksiä 
Helsingin Juhlaviikkojen Runokuu-festivaalille. 
Hän on perustanut Lahteen kolme kertaa järjeste-
tyn klassisen musiikin Avauksia-festivaalin, jonka 
taiteellisena johtajana ja yhtenä esiintyjistä hän 
toimi. 
          Lappalainen on tehnyt nauhoituksia Yleis-
radiolle. Aktiivisena ja monipuolisena kamari-
muusikkona hän konsertoi säännöllisesti mm. 
Antal Zalain kanssa ja pianoduona Eero Heinosen 
kanssa. Klassis-romanttisen ja uuden musiikin 
lisäksi Jenni Lappalaisen ohjelmistossa on keskei-
sellä sijalla ranskalainen musiikki.
          Jenni Lappalainen on opettanut useissa 
pääkaupunkiseudun musiikkioppilaitoksissa. Hän 
kirjoittaa aktiivisesti musiikista ja hänen kirjoituk-
siaan on ollut esillä alan julkaisuissa.

Eero Heinonen esiintyy solistina, kamarimuu-
sikkona ja lied-pianistina.  Hänen ohjelmistonsa 
käsittää mm. Mozartin ja Beethovenin koko piano-
konserttotuotannon. Hän on esiintynyt useiden 
Euroopan orkesterien ja kaikkien suomalaisten 
ammattiorkesterien kanssa. 
          Eero Heinonen on pitänyt omia soolo-
konsertteja Suomen lisäksi mm. Tukhoman 
Berwald-salissa, Pietarin  filharmoniassa, Tokion 
Casals Hallissa ja Lontoon Wigmore Hallissa sekä 
kansainvälisillä musiikkijuhlilla.Solistina ja kama-
rimuusikkona hän on esiintynyt mm. Edinburghin, 
Luzernin, Krakovan, Pietarin ja Georgian festivaa-
leilla, sekä kotimaan musiikkijuhlilla.  
Kamarimusiikkipianistina hänen kumppaneinaan 
ovat olleet mm. Miriam Fried, Lisa Batiashvili, Lia-
na Isakadze, Arto Noras, Jorma Hynninen, Peter 
Schreier, Martti Talvela ja Tom Krause.
          Eero Heinonen on levyttänyt BIS-, Finlandia- 
ja Ondine-levymerkeille ja tehnyt radionauhoituk-
sia Suomessa ja ulkomailla. Hänen levytyksiinsä 
kuuluvat mm. Sibeliuksen, Englundin ja Wagnerin 
pianomusiikin kokonaislevytykset. Hän on tehnyt 
Sibeliuksen pianomusiikkia tunnetuksi myös Sibe-
lius-konserteillaan kotimaassa ja mm. Pariisissa, 
Tukholmassa, Berliinissä ja Lontoossa.
          Vuodesta 1977 Eero Heinonen on opettanut 
Sibelius-Akatemiassa, jossa hän nykyisin toimii 
dosenttina. Hän pitää mestarikursseja kansainvä-
lisillä musiikkijuhlilla ja musiikkioppilaitoksissa 
Suomessa ja ulkomailla. 
          Eero Heinonen on palkittu Suomen kult-
tuuriministeriön Suomi-palkinnolla v. 1999 ja 
Hämeenlinnan Sibelius-seuran mitalilla v. 2000. 
Hänelle myönnettiin professorin arvonimi v. 2010.



LÄÄKETTÄ KORVAMATOIHIN!

Kuopion kaupungintalo 30.9. klo 15

Amigasa-trio
Karoliina Komulainen, klarinetti
Katri Tikka, harppu
Sho Kubota, lyömäsoittimet

MICHAEL PRAETORIUS : Dances from Terpsichore; Danza Spagnola (1610-luku) 
 

BEKAH SIMMS: Luna harpulle ja lyömäsoittimille (2014)
 
 
ALEXANDRA LIANA: Musiikkia klarinetille, harpulle ja lyömäsoittimille (1972)

---väliaika---
 

BRUNO MADERNA: Serenata per un Satellite (1969)
 

MARIN MARAIS: Les Voix Humaines (1701)
 

VINKO GLOBOKAR: Dialog über Erde (1994)
 

JASMINA SINADINOVIC: Igre (2018; kantaesitys)

Konsertin järjestää Kuopion kaupunginorkesteri
 
Liput: 20 / 15 / 11 € tai Kamarisarjan kausikortti 
Hinnat sis. palvelumaksun 2 €/lippu. Palvelumaksu vaihtelee ostopaikasta riippuen. 
Ennakkomyynti: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopio Info, Sokos Kuopio ja www.lippu.fi.
Myynti myös ovelta tuntia ennen konsertin alkua.



Michael Praetorius (1571-1621):  
Dances from Terpsichore

Terpsichoren tanssit pohjautuvat yli kolmensadan 
historiallisen tanssin nuottijulkaisuun vuodelta 
1612. Nimi Terpsichore viittaa Antiikin Kreikan 
mytologian tanssin muusaan. Teoksen melodiat 
ovat peräisin ranskalaistansseista, vaikkakin myös 
ne ovat ajoittain saaneet vaikutteita lähiympäris-
töstään, muun muassa Englannista. Saksalaissä-
veltäjä Michael Praetorius onkin toiminut ennen 
kaikkea kappaleen kokoajana ja sovittajana. Alku-
peräinen nuottijulkaisu ei määrittele, millä soitti-
milla teos tulisi esittää. 

Bekah Simms (1990):  
Luna harpulle ja lyömäsoittimille

Luna on saanut inspiraationsa Pohjois-Amerikassa 
tavattavasta koiperhoslajista Actias luna. Nämä 
kauniit limenvihreät hyönteiset elävät vain viikon 
– ne eivät syö, vaan kuolevat pois lisäännyttyään. 
Koit liikkuvat lähinnä yöaikaan, joten niiden ha-
vainnointi on hankalaa. Torontossa asuva säveltäjä 
Bekah Simms on vanginnut teokseensa kahden 
koin kohtaamisen yön hämärässä. 

Alexandra Liana (1947-2011): Musiikkia  
klarinetille, harpulle ja lyömäsoittimille 

Romanialaissäveltäjä Alexandra Lianalta on jul-
kaistu yli sata sävellystä, mukaan lukien yhdeksän 
sinfoniaa ja kolme oopperaa. Hänen omaperäisessä 
sävellystyylissään on hyödynnetty uusromantti-
sia aiheita ja runsaasti toistoja. Valtaosasta hänen 
teoksiaan on vaikea hahmottaa tiettyä rakennetta; 
melodiat ilmenevät ajatuksenomaisesti tai jopa 
meditatiivisesti. Musiikkia harpulle, klarinetille ja 
lyömäsoittimille (1972) kuuluu Lianan varhaiseen 
tuotantoon. Kaikki teoksen neljä osaa yllättävät 
uniikeilla karaktääreillään.

Bruno Maderna (1920-1973):  
Serenata per un Satellite 

Italialaissyntyinen Bruno Maderna ansioitui  
avantgarde- ja elektronisen musiikin säveltäjänä 
sekä kapellimestarina. Serenadi satelliitille on 
omistettu Euroopan avaruusjärjestön johtajalle 
Umberto Montalentille, jonka johtajuuskaudel-

la laukaistiin sävellyksen inspiraation lähteenä 
toiminut satelliitti Boreas Darmstadista lokakuussa 
1969. Graafisesti mielenkiitoinen, avoin notaatio 
antaa soittajille mahdollisuuden aloittaa oman 
osuutensa useista eri aloituspisteistä. 

Marin Marais (1656-1728):  
Les Voix Humaines

Marin Marais oli ranskalainen säveltäjä ja viola da 
gamban soittaja, joka toimi ajalle tyypillisesti hovi-
muusikkona. Hän opiskeli musiikkia Jean-Baptiste 
Lullyn ja Sainte-Colomben johdolla. 
Marais sävelsi pääasiassa musiikkia viola da gam-
balle, jolle myös tänään kuultava teos on alun pe-
rin sävelletty. Viiden viola da gamba -nuottikirjan 
lisäksi Maraisin tuotantoon kuuluu muun muassa 
ooppera Alcyone vuodelta 1706. 

Vinko Globokar (1934): Dialog über Erde

Ranskalaissäveltäjä ja pasunisti Vinko Globo-
kar tunnetaan avantgardistisesta, omaperäisestä 
sävellystekniikastaan, joka usein sisältää myös 
improvisaatiota.  Lyömäsoittimille sävelletty soolo-
teos Dialog über Erde on osa neliosaista sarjaa, 
joka koostuu dialogeista vedelle (kitara), ilmalle 
(harmonikka), tulelle (kontrabasso) sekä tänään 
kuultavalle maalle. 

 
Jasmina Sinadinovic: Igre (kantaesitys)

Serbiasta kotoisin oleva Jasmina Sinadinovic 
opiskelee säveltämistä Oslossa, Norjan Musiikkia-
katemiassa. Hänen soolo- ja yhtyekirjallisuuteen 
keskittyvässä tuotannossaan hyödynnetään erilai-
sia rakenteita, hälyääniä, sekä ideoita kansanperin-
teestä.  
 Amigasa-triolle tilausteoksena sävelletty 
Igre viittaa serbiankieliseen sanaan, joka tarkoittaa 
pelejä eri muodoissa; niin tanssissa, lasten leikeis-
sä, urheilussa kuin sosiaalisessa vuorovaikutuk-
sessakin. Tässä teoksessa Sinadinovic leikittelee 
igre-sanan eri merkityksillä ja harvinaisen trio-ko-
koonpanon sointimaailmalla. 

Sho Kubota / Jasmina Sinadinovic



Katri Tikka on opiskellut harpunsoittoa 
Metropolia-ammattikorkeakoulussa, Norjan 
musiikkiakatemiassa, Utrechtin konservatori-
ossa ja Sibelius-Akatemiassa, jossa hän parhail-
laan viimeistelee maisterintutkintoaan Päivi 
Severeiden johdolla. Lisäksi Katri on osallistu-
nut useille mestarikursseille sekä Suomessa että 
ulkomailla. 
          Tikan ohjelmistoon kuuluu musiikkia 
monipuolisesti eri aikakausilta ja tyylilajeista. 
Modernin harpun ohella Katri soittaa barok-
kiharppua, ja hän on kantaesittänyt useiden 
ikäpolvensa säveltäjien teoksia. Hänen reper-
tuaariinsa kuuluu myös jazz-, kansanmusiikki- 
ja improvisaatioon pohjautuvaa musiikkia. 
          Katri esiintyy säännöllisesti niin solistina 
kuin kamari- ja orkesterimuusikkonakin eri 
puolilla Suomea ja Eurooppaa. Vuonna 2017 
Katri Tikka palkittiin kansainvälisessä Luigi 
Zanuccoli -kilpailussa Italiassa. Musiikkiopin-
noissa Katria ovat tukeneet Suomen taiteen 
tukisäätiö ja Pro Musica. 

Sho Kubota on opiskellut patarumpujen ja lyö-
mäsoittimien soittoa Toho Gakuen musiikkikor-
keakoulussa Tokiossa opettajinaan Kyoichi Sano ja 
Keiko Abe. Tultuaan valituksi Japanin hallituksen 
taiteilijoille suunnattuun ulkomaanopiskeluohjel-
maan, Kubota opiskeli vuodet 2010-2012 Luga-
nossa, Sveitsissä, jossa hänen opettajinaan toimivat 
Bernhard Wulff, Johannes Fischer, Max Riefer ja 
Mike Quinn. Lukuvuonna 2015-16 Sho täydensi 
opintojaan Taijiro Miyazakin johdolla Freiburgin 
musiikkikorkeakoulussa Saksassa. 
          Sho Kubota tunnetaan erityisesti uuden mu-
siikin tulkitsijana. Hän on kantaesittänyt jo yli sata 
hänelle omistettua lyömäsoitinteosta säveltäjinä 
mm. Masahiro Ishijima ja Kunitaka Kokaji.  
Soolo- ja kamarimusiikkiesiintymistensä lisäksi  
Kubota on soittanut Orchestra della Svizzera 
Italianon jäsenenä sekä vieraillut useissa sinfonia-
orkestereissa ja festivaaliorkestereissa Euroopassa 
ja Aasiassa. Vuodesta 2012 lähtien Sho on toimi-
nut Kuopion kaupunginorkesterin patarumpujen 
äänenjohtajana.  

Karoliina Komulainen aloitti klarinetinsoi-
ton Tampereen konservatoriossa Pekka Ahosen 
oppilaana, jatkaen opintojaan Sibelius-Akate-
miassa Kullervo Kojon ja Harri Mäen johdolla. 
Hän on osallistunut useille mestarikursseille 
opettajinaan mm. Charles Neidich, Antony Pay, 
Richard Stoltzman, Kjell Fageus, Ronald van 
Spaendonck ja Kari Kriikku. 
          Komulainen on esiin-
tynyt mm. Oulu Sinfonian, 
Tampere Filharmonian, 
UNKOn ja Nordic Sympho-
ny Orchestran riveissä, sekä 
toiminut kamarimuusikko-
na ja opetustehtävissä laajal-
ti eri puolilla Suomea. Tällä 
hetkellä Karoliina toimii
klarinetin varaäänenjohta-
jana Kuopion kaupunginor-
kesterissa.



#kuopionkaupunginorkesteri

Jaa festaritunnelmat sosiaalisessa 
mediassa

www.pasimusic.com

www.kuopionkaupunginorkesteri.fi

#Pasimusic

@Pasimusic Festival
@kuopionkaupunginorkesteri

@Pasimusic 
@kuopionkaupunginorkesteri

@pasimusicfestival 

Festivaalin yhteystiedot ja palaute:
Necto Ensemble / Pasimusic-festivaali
Juhannusruusunkuja 3 A 48
00990 Helsinki
Taiteellinen johtaja: Pasi Lyytikäinen
Tuottaja: Marjo Suhonen
info@pasimusic.com

Kansi: Veera Airas
Kuvat:  
Lappalainen - Heinonen, credit Kaapo Kamu
Kubota- Komulainen, credit Petra Tiihonen / 
Alias Creative 
Tikka - credit Lluis Calm Vidal
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