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JUHLAVIIKOILLA KULTTUURIT JA TAITEENALAT KOHTAAVAT,
SULAUTUVAT JA TÖRMÄÄVÄT
Suomen suurin taidefestivaali tuo elo-syyskuiseen Helsinkiin kansainvälisiä
uutuuksia sekä ainutlaatuisia kokoonpanoja. Tämän vuoden monipuolisen
ohjelmiston punaisena lankana kulkee ajatus kulttuurisista kohtaamisista ja
törmäyksistä monissa erilaisissa muodoissa.
Ohjelmistossa useita kansainvälisiä suurproduktioita
Juhlaviikoilla nähdään saksalaisen kulttiohjaajan Christoph Schlingensiefin Euroopassa
erittäin kysytty, länsimaiden suhdetta kolmanteen maailmaan peilaava näyttämöteos Via
Intolleranza II. Samoalainen koreografi Lemi Ponifasio tuo Helsinkiin nykytanssiteoksen
Birds with Skymirrors, joka kuljettaa rituaalit tähän päivään ja käsittelee
kulutusyhteiskunnan luontosuhdetta. Klassisen musiikin saralla kuullaan Jordi Savallin
mittavat, eri uskontojen musiikkiperinteitä yhdistelevät ohjelmalliset konsertit Jerusalem ja
Istanbul.
”Taiteen tehtävänä on toimia seismografina ja mittarina, joka reagoi olemassa oleviin
signaaleihin”, sanoo Juhlaviikkojen toiminnanjohtaja Erik Söderblom. ”Nyt kun ohjelmisto
on valmis, me luemme siitä selvän teeman: ajatus kulttuurisista kohtaamisista ja
törmäyksistä monissa erilaisissa muodoissa. Teema on läsnä tässä ajassa, ja siksi se
näkyy myös Juhlaviikoilla.”
Esittävissä taiteissa kunnioitetaan perinteitä ja luodaan uusia yhdistelmiä
Festivaalilla vierailee Kiinan perinteisen teatteriakatemian ryhmä, jonka mukana esiintyy
myös suomalaisia peking-oopperan taitajia näyttelijä Antti Silvennoisen johdolla. NykyKiina esittäytyy ohjaaja Jia Zhangken laajan elokuvakokonaisuuden myötä.
Ranskalainen sirkustaiteilija ja vatsastapuhuja Jeanne Mordoj eli Partanainen sekoittaa
sukupuolirooleja ja lajityyppejä nykysirkusesityksessään. Klovneriaa on tiedossa myös koko
perheelle legendaarisen pietarilaisryhmän Licedein voimin.
UMO, Avanti! ja Kapsäkki yhdistävät Juhlaviikoilla voimansa sovittaen näyttämölle
legendaarisen maineen saavuttaneen, Bertolt Brechtin ja Kurt Weillin ”epäoopperan”,
Mahagonnyn. Kokonaisuuden kuvittaa esitystilanteessa sarjakuvataiteilija Ville Ranta.
Maija Kaunismaa esittää säveltämiään, Sofi Oksasen sanoittamia pienoismuotokuvia
otsikolla Kertomuksia keittiöstä. Esityksen lavasteet syntyvät digitaalisesti piirtämällä
Juhlaviikkojen debytantin, kuvataiteilija Mikko Ijäksen kynästä.
Arvostettu virolainen koreografi Mart Kangro tuo uuden teoksensa elokuiseen Helsinkiin.
Kansainvälisessä seurassa Juhlaviikkojen tanssin tilausteoksen esittelee myös Liisa Risu.
Suuren mittakaavan klassisen musiikin produktioita

Klassisen musiikin ohjelmisto sisältää Jordi Savallin suurteosten lisäksi myös muita suuren
mittakaavan produktioita. Radion sinfoniaorkesteri jättää jäähyväisiä Finlandia-talolle
saksalaisen huippukapellimestarin Ingo Metzmacherin johdolla. Gustav Mahlerin
massiivisessa 2. Sinfoniassa, Ylösnousemussinfoniassa, esiintyy mm. tähtisopraano Iris
Vermillion, Suomen Kansallisoopperan kuoro ja Juhlaviikkojen debytantti Miina-Liisa
Värelä.
Osana Erik Bergmanin juhlavuoden ohjelmaa Juhlaviikot tuottaa koko perheelle suunnatun,
monikulttuurisen yhteisötanssiteoksen Le Voyage – matka maailman ympäri. Laajasti
kotimaisia toimijoita yhdistävässä suurprojektissa Helsingin kaupunginorkesteri soittaa
John Storgårdsin johdolla. Le Voyagen monikulttuurista tanssiryhmää ohjaa Matti
Paloniemi.
Kiinalainen pianovirtuoosi Yundi tekee ensivierailunsa Helsinkiin mainetta niittäneellä
Chopin-ohjelmallaan. Myös berliiniläissopraano Annette Dasch esiintyy ensi kertaa
Suomessa Juhlaviikoilla.
Kamarimusiikkiohjelmiston kärki on Steven Isserliksen ja Olli Mustosen konsertti.
Nykysellistien huippunimi Isserlis kuratoi myös konserttisarjan nuorille suomalaismuusikoille
arvosoittimineen. Sellosalin kansainväliset kamarimusiikkivieraat ovat Artemis-kvartetti ja
Neue Vocalsolisten Stuttgart. Lisäksi suomalaisen laulutaiteen ja pianistien nuori
kärkikaarti esittää Sellosalissa rakkauslauluja.
Huvilassa yhdistellään tuttuja ja vieraita elementtejä
Huvilassa konsertoidaan festivaalin jokaisena iltana. Huvilan kansainväliset ja kotimaiset
tähdet juhlivat maailmanmusiikillisia fuusioita ja yhdistelevät ennakkoluulottomasti vieraita
elementtejä tuttuun. Maailmanmusiikin suurnimien Afrocubismin, Renaud García-Fonsin
ja La Bottine Sourianten rinnalla nähdään myös soulin ja jazzin suurmiehet Allen
Toussaint ja Mose Allison sekä indie-poppari Ron Sexsmith.
Eteerinen Lisa Ekdahl saapuu Huvilaan. Jazzia tarjoaa portugalilais-kapverdeläinen
Carmen Souza, bossa novaa puolestaan pitkän linjan brasilialainen musiikintekijä Marcos
Valle. Kymmenhenkinen kuubalaiskuoro The Creole Choir of Cuba kutsuu yleisön
”sunnuntaimessuun”, josta hartaus on kaukana.
Huvilan kotimaisia erikoisuuksia ovat mm. Palefacen & Koiton Laulun yhteiskeikka sekä
Von Hertzen Brothersien ja Rubikin tribuutti Queenille.
Huvilan vuoden 2011 ohjelman taiteellisina neuvonantajina on toiminut kaksi pitkän ja
monipuolisen uran omaavaa musiikkialan ammattilaista, Lasse Kurki sekä Pekka Lehti.
Ohjelmatyöryhmään kuuluu myös Huvilan ohjelmatuottaja Minna Huuskonen.
Juhlaviikot ulottuu sisäpihoille ja olohuoneisiin, lasten ohjelmistoa unohtamatta
Runo kotiin tuo suomalaiset eturivin kirjailijat vierailulle kahdeksaan helsinkiläiseen
yksityisasuntoon. Runomielisten kotien haku on käynnissä toukokuussa. Lisäksi 19.5. asti
haetaan taloyhtiöitä Sisäpihat soimaan! -konserteille.
Lapsia ja perheitä muistetaan paitsi Licedein klovneriavierailulla ja Le Voyage –
yhteisötanssiteoksella myös Kimmo Hakolan lastenoopperan Mara ja Katti kantaesityksellä
sekä Ipanapa All Starsilla Huvilassa. Riku Immosen uusi lasten tanssiteos Mä ja Niko saa
Juhlaviikoilla ensi-iltansa.

Helsingin Taidehallin täyttää moderniksi romantikoksi luonnehdittu belgialainen Michaël
Borremans. Maailmanmainetta niittänyt nykytaiteilija keskustelee taiturillisen
maalaustekniikkansa kautta taiteen perinteen kanssa.
Taiteiden yö täyttää Helsingin perjantaina 26.8. Tapahtuman ohjelma julkistetaan elokuun
alussa. Viidettä kertaa järjestettävä Stage antaa yleisölle kiinnostavan kotimaisen ja
kansainvälisen teatterikatsauksen 17.-31.8. Runokuu levittäytyy kaupunkiin 26.8.–1.9.
Viapori Jazz soi Suomenlinnassa 24.–27.8. ja Art goes Kapakka näyttäytyy Helsingin
ravintoloissa 18.–27.8. Uusi Juhlaviikkojen yhteistyöfestivaali on Cirko Pikkolo, joka tarjoaa
lapsille suunnattua sirkusohjelmistoa 26.-28.8.
Helsingin juhlaviikkojen vuoden 2011 ohjelmisto kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta
www.helsinginjuhlaviikot.fi

Helsingin juhlaviikkojen lipunmyynti alkaa torstaina 5.5. klo 9.00 Lippupalvelun
toimipaikoissa, puhelinpalvelussa 0600 10 800 (1,96 €/min + pvm) ma-la klo 8-21, su 818 sekä verkkokaupassa www.lippupalvelu.fi.

- Helsingin juhlaviikkoja tukevat Helsingin kaupunki sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.
- Helsingin juhlaviikkojen pääyhteistyökumppanit ovat Helsingin Sanomat, OP-Pohjolaryhmä ja Elisa Oyj.
- Helsingin juhlaviikkojen sponsorit ovat Accenture Oy, HOK-Elanto, Bob Helsinki Oy ja
Restel Hotel Group.
- Helsingin juhlaviikot tekee yhteistyötä myös Libris Oy:n, Pernod Ricard Finland Oy:n ja
Heku Oy:n kanssa.
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