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Sibelius – Monola –
Suomi 100 v
Tänä vuonna juhlitaan itsenäisen
Suomen 100-vuotista taivalta!
Suomen itsenäisyyteen johtavissa
vaiheissa Pielisen-Karjala on ollut hyvin merkittävässä roolissa,
sillä 1890-luvulla merkittävimmät
suomalaiset kuvataiteilijat ja säveltäjät ammensivat Kalevalasta
ja Pielisen-Karjalan upeista maisemista inspiraatiota taiteeseen,
joka omalta osaltaan oli luomassa
kansallista identiteettiä. PielisenKarjalan maisemissa viihtyi
myös kansallissäveltäjämme Jean
Sibelius, joka teki häämatkansa
Lieksaan vuonna 1892.
Sibeliusten häämatkakohde,
Monolan aitta, kiinnostaa matkailijoita ympäri maailmaa. Viime vuosien aikana kohteeseen
on tutustunut satoja turisteja
mm. Suomesta, Yhdysvalloista,
Japanista ja Meksikosta. Lieksan
kaupunki lahjoitti Monolan aitan
vuonna 2015 perustetulle Monola-seuralle, jonka tarkoituksena
on Kalevalan, karelianismin ja
Sibeliuksen perinnön vaaliminen
Pielisen-Karjalan alueella.
Monolan aitan kunnostustyöt
aloitettiin kesällä 2016 mittavana
Leader -hankkeena. Olemme
hankkineet omarahoitusosuutta
aitan kunnostamiseksi noin 20
000 euroa mm. levymyynnillä
ja konserttituotoilla. Lähikuukausien aikana tarkoituksena olisi

saada kerättyä vielä puuttuvat 10
000 euroa.
Aitan avajaisia vietetään heinäkuussa 2017, kun Sibeliusten
häämatkasta Pieliselle tulee kuluneeksi 125 vuotta.

Monola -juhlaviikko
Lieksassa 3.-8.7.2017
Monolan aitan avajaisia juhlitaan
ensimmäistä kertaa vietettävillä
Monola -juhlaviikolla Lieksassa
3.7.-8.7.2017. Juhlaviikon aikana
Sibeliusten häämatkakohteeseen,
Monolan aittaan pääsee tutustumaan päivittäin järjestettävillä
veneretkillä.
Monola-juhlaviikko huipentuu Lieksan kulttuurikeskuksen
Brahe-salissa pidettävään gaalakonserttiin 8.7.2017 klo 16. Gaalakonsertissa kuullaan Sibeliuksen
alkuperäinen Karelia-musiikki
runonlauluosuuksineen. Konsertissa esiintyvät mm. Sari Kaasinen,
sellisti Jussi Makkonen ja pianisti
Nazig Azezian. Monola -gaalan
lipuista on myyty ennakkoon jo
noin 30 prosenttia.
Lippuja on saatavana Johannan
kirjapuodista Lieksasta sekä verkkokaupasta: www.store.charmi.
eu. Koko Monola-juhlaviikon
ohjelma täältä: www.monola.fi.
Jussi Makkonen

Pielinen Soi –
festivaali 2017
10-vuotta täyttävä Pielinen Soi
festivaali alkoi Paaterin kirkkoon
hankitun pianon ensikonsertilla
4.1.2017 ja vauhdikkaalla koko
perheen satuoopperaesityksellä
Lieksan Brahe-salissa 13.1.2017
Pielinen Soi festivaali sisälsi
vuonna 2016 reilut parikymmentä
eri puolilla Pielistä järjestettyä
konserttia ja keikkaa. Kesän
monipuolinen ohjelmatarjonta
sai paljon kiitosta yleisöltä ja konserteissa kävi mukavasti kuulijoita,
myös aivan uutta konserttiyleisöä.
Festivaalin ohjelma tulee sisäl-

tämään mm. sellolevyn julkaisukonsertin Pääsiäisenä Paaterin
kirkossa, laajat kesäkonserttisarjat
Lieksan TalliGalleriassa ja Paaterin kirkossa, suositut kesätanssit
Vuonislahden lavalla, illalliskonsertteja Break Sokos Hotel Kolilla
sekä Ilkka Kuusiston -oopperan
syyskaudella Brahe-salissa.
Lisäksi Pielinen Soi festivaali
on mukana järjestämässä kansainvälistä -seminaaria Kolilla
30.6.-1.7.2017.
Matti Makkonen
taiteellinen johtaja

LIEKSAN VASKIVIIKKO –LIEKSA BRASS WEEK 2017
21.-29.7.2017

Sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian.

