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TUOMARISTO VALMIINA VALITSEMAAN UUNO KLAMI
-SÄVELLYSKILPAILUN VOITTAJAT - JÄNNITTÄVÄ FINAALI KOITTAA PIAN!
Maailman merkittävimpiin sävellyskilpailuihin kuuluvan III Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun jännittävä loppuhuipennus on jo todella lähellä: kilpailun ratkaisevat finaalikonsertit kuullaan torstaina 13.11. klo 19 Kuusankoskitalolla ja perjantaina 14.11. klo 19 Kotkan konserttitalolla. Finalistien (Alexander Muno, Saksa; Teodor Nicolau, Suomi/Romania; Axel Ruoff, Saksa; Luca Vago, Italia ja Sauli
Zinovjev, Suomi) taidokkaat sävellykset saavat maailman ensiesityksensä tuomariston, yleisön ja finalistien itsensä edessä. Perjantain finaalikonsertin jälkeen tuomaristo
kokoontuu vielä viimeistä kertaa tekemään lopullisen päätöksensä, jota seuraa tulosten julkistaminen ja palkintojenjako. Mielenkiintoiset uudet teokset ja finaalin jännittävät käänteet tulevat tarjoamaan konserteissa läsnä oleville finalisteille sekä yleisölle
unohtumattoman elämyksen. Ja mikä parasta myös yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan finaalikonserteissa!
Kansainvälisesti tunnetut tuomariston jäsenet Kalevi Aho (pj.), Magnus Lindberg,
Erkki-Sven Tüür ja Yasuo Shinozaki ovat olleet erittäin haastavan tehtävän edessä
finaaliteoksia valitessaan. Teoksia osallistui kilpailuun ennätykselliset 265 kappaletta
37 eri maasta ja niiden joukossa on ollut lukuisia todella ammattitaitoisia sävellyksiä.
Tuomaristo laati myös 26 teosta sisältävän suosituslistan korkealaatuisista teoksista,
jotka olisivat esittämisen arvoisia.
LUVASSA HERKULLINEN FINAALIKONSERTTIKOKONAISUUS
- TEOKSET EDUSTAVAT MONIA ERI TYYLEJÄ
Sävellyskilpailun tuomariston puheenjohtaja, säveltäjä Kalevi Aho kertoo odottavansa
finaalikonsertteja mielenkiinnolla: ”Finaaliteokset ovat todella erilaisia ja edustavat
monia tyylisuuntauksia. Finaalikonsertit tulevat olemaan hyvä kokemus yleisölle ja
finalisteille.” Aho pitää myös merkittävänä sitä, että kilpailun voittajat valitaan elävien
esitysten, eli kahden harjoituksen ja finaalikonsertin perusteella: ”Tässä vaiheessa
meillä tuomariston jäsenillä ei vielä ole mitään ennakkokäsityksiä siitä miten finaalissa
käy. Emme keskustele keskenämme kappaleista etukäteen, vaan muodostamme omat
mielipiteemme pikkuhiljaa puhtaalta pöydältä. Harjoituksissa voimme seurata säveltäjien ammattitaitoa, esimerkiksi miten tarkasti he huomaavat erilaisia asioita orkesterin soitossa. Finaaliteoksista kuitenkin näkee, että finalistit ovat todella ammattitaitoisia, joten he epäilemättä tietävät täsmälleen miltä heidän teoksensa tulee kuulostaa.”
Kaikki viisi finaaliteosta esittää Kymi Sinfonietta kapellimestari Yasuo Shinozakin johdolla. Konserteissa tullaan kuulemaan myös upeita kansainvälisesti menestyneitä solisteja, sopraano Piia Komsia sekä baritoni Gabriel Suovasta. Molemmat konsertit
juontaa tunnettu Yleisradion uutistoimittaja ja juontaja Jussi-Pekka Rantanen.
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