Tiedote 11.6. 2009
Julkaisuvapaa
Sommelo on kohta luonamme!
Kansanmusiikkijuhla Sommelo järjestetään 1.-7.7.2009. Ohjelma sisältää yli 50
erilaista tilaisuutta viikon aikana Kainuussa ja Vienan Karjalassa. Festivaalilla on
konsertteja, joissa tämän vuoden teemat - haitari, laulu ja kulttuurien kohtaaminen
saavat soivan muodon.
Sommelon avajaiset ovat 1.7. kello 10:00 Kuhmon torilla. Myöhemmin samana
päivänä päästään kuulemaan muun muassa harmonikkataiteilija Maria Kalaniemeä
yhdessä kitaristi Olli Variksen kanssa Bellow poetry –ohjelmallaan. Festivaalilla on
esiintymässä muun muassa Taisto Reimaluoto, Tomi Rikkola ja Tuomo Kuure, Arja
Kastinen, Arnold Chiwalala & Co, Ilona Korhonen, Piirpauke, Virsukipinä, Puhti ja
Etno-Emman voittanut Hilja Grönfors trio. Uutuutena konserttiohjelmaan sisältyy
Kainuu–lava, johon kiinnitetään erityisesti kainuulaisen kansanmusiikin esittäjiä.
Lava on myös avoin harrastajaryhmille. Festivaalin yhtenä kohokohtana on
perjantai-illan Sommelon pidot Kuhmo-talolla.
Sommelon mukana pääsee tänäkin kesänä Vienan runokyliin. Ohjelma Vienassa
on tänä vuonna aikaisempia vuosia laajempi ja monipuolisempi, ja sen aloittaa
erityinen nuorison konsertti jo lauantaina 4.7. Vienassa esiintyvät muun muassa
Ilona Korhonen Ensemble, Maari Kallberg sekä Arja Kastinen. Vienan Karjalan
osuus päättyy perinteisesti Haikolan juhlapäivään 7.7.
Sommelon yhtenä osana ovat Kansanmusiikin teemaseminaarit. Seminaarit
pidetään 2.-4. heinäkuuta Kuhmo-talon Pajakka-salissa, ja niihin on vapaa pääsy.
Seminaarien aiheina ovat Sommelon teemat - haitari, laulu ja kulttuurien
kohtaaminen. Aiheita käsitellään tieteellisesti, kansantajuisesti ja käytännön
esimerkkejä käyttäen.
Haitari aloittaa seminaarit torstaina 2.7. Alustajista löytyy muun muassa Sommelossa

esiintyvä taiteilijaprofessori Maria Kalaniemi. Perjantaina 3.7. vuoron saa laulu
alustajanaan muun muassa professori emeritus Heikki Laitinen. Lauantaina käsitellään
kulttuurien kohtaamista, missä käsitellään muun muassa kolttasaamelaisten ja romanien
kulttuureita. Yhtenä alustajana on Sommelon taitelija, Hilja Grönfors.

Alustukset ja keskustelut on mahdollista kuulla simultaanitulkkauksena venäjäksi, ja
kuiskaustulkkauksena englanniksi.
Seminaarit kuuluvat osana Runolaulu-Akatemian perustamishankkeen (EAKR)
vuosina 2008-2010 toteutuvaan seminaarisarjaan, josta julkaistaan vuosittain
seminaarijulkaisu. Seminaarin osallistujien on mahdollista saada julkaisu
postikulujen hinnalla kotiinsa.

Sommeloon kuuluu osana myös koulutusta lapsille ja nuorille suunnatusta
musiikkileiristä aina kansainvälisen huipputason kantelekoulutukseen sekä
kansanmusiikin pedagogiseen erityiskoulutukseen saakka. Musiikkileirien annista
päästään nauttimaan konserttien muodossa lauantaina 4.7, jolloin on lapsille
suunnattu Lastenleirin päätöskonsertti sekä kanteleleiriläisten Kantelekavalkadi.
Ohjelmaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat Sommelon taiteellinen johtaja Taito
Hoffrén, 040 5506441 ja 044 2750101, seminaareista vastaa Pekka HuttuHiltunen, 044 2501395, koulutuksista Salla Seppä, 044 2501391, sekä muista
asioista edellisten lisäksi myös Anja Pulkkinen, 044 2750091.
Lippuja voi varata ennakkoon Kuhmo-talolta numerosta 08 615 55451.
Sommelon kotisivut löytyvät osoitteesta www.runolaulu.fi/sommelo09

