
klamicompetition.fi

2021–2022

Sävellä äänesi

SÄÄNNÖT



Lasten ja nuorten Uuno Klami -sävellyskilpailu on järjestetty vuodesta 2007 
lähtien viiden vuoden välein. Kilpailu tähtää uuden nuoren säveltäjäsukupolven 
kannustamiseen ja rohkaisee oman musiikillisen äänen esilletuomiseen – vain 
mielikuvitus on rajana. Nuoret säveltäjät saavat kilpailusta tuiki tärkeää orkesteri-
kokemusta, johon sävellysopintojen alkuvaiheessa on vain harvoin mahdollisuutta. 
Ammattimuusikkojen myönteinen palaute ja tuomariston perehdytykset säveltäjän 
ammattiin kilpailun jälkeen on koettu myös kannustavina elementteinä. 

Kilpailu on tarkoitettu kaikille 10–19-vuotiaille sävellyksenharrastajille ja -opis-
kelijoille. Viimeksi kilpailuun saapui 42 sävellystä kattavasti koko Suomen alueelta. 
Kilpailuun saapuneiden sävellysten määrä ja sisältö ovatkin ilahduttaneet sekä 
tapahtuman järjestäjiä että tuomaristoa, säveltävien lasten ja nuorten luoma musiikki 
ja heistä säteilevä luova into ovat inspiroineet myös muita mukana olevia tahoja 
ammattimuusikoista yleisöön. Kymi Sinfonietta on esittänyt kilpailun finaaliin valitut 
teokset YLE:n radioimissa finaalikonserteissa.

Kilpailun erittäin ammattitaitoiseen tuomaristoon kuuluvat säveltäjä ja kapel-
limestari Atso Almila sekä säveltäjät Markus Fagerudd, Minna Leinonen, Riikka 
Talvitie ja Sauli Zinovjev, jotka valitsevat kilpailun finaaliteokset kevättalvella 2022. 
Säveltäjyyden ohella kilpailun tuomariston jäseniä yhdistää aito kiinnostus lasten 
ja nuorten luovaa musiikillista ajatusmaailmaa kohtaan.

Kymi Sinfonietta esittää jälleen kilpailun finaaliin valitut teokset Kotkassa ja Kou-
volassa järjestettävissä finaalikonserteissa syyskaudella 2022. Ja mikä parasta, 
nuoret säveltäjät pääsevät itse mukaan teostensa harjoitusprosessiin. Kapellimes-
tarina toimii myös kilpailun tuomaristossa vaikuttava Atso Almila. Kilpailu tiivistyy 
jännittäviin tunnelmiin, kun jury päättää kilpailun lopputuloksen Kotkan ja Kouvolan 
finaalikonsertit kuultuaan. Tulokset julkistetaan tämän jälkeen palkintojenjakotilai-
suudessa.

Kilpailun järjestäjänä on Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatus-
yhdistys ry. Kilpailun tukijoina ovat Kotkan ja Kouvolan kaupunkien lisäksi Karja-
lan Kulttuurirahasto, Suomen Kulttuurirahaston päärahasto, Kymin Osakeyhtiön 
100-vuotissäätiö ja Alfred Kordelinin säätiö.

Toivotamme kaikki säveltämisestä innostuneet lapset ja nuoret lämpimästi 
tervetulleiksi osallistumaan kilpailuun!

Reetaliina Marin,
Uuno Klami -sävellyskilpailun toiminnanjohtaja

Tervetuloa osallistumaan!
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UUNO KLAMI -SÄVELLYSKILPAILU 

IV Lasten nuortenja



Säännöt ja ilmoittautuminen

Kokoonpano, ikäsarjat ja  
teoksen kesto

Kilpailun osallistujien tulee olla suoma-
laisia (Suomen kansalaisia tai Suomes-
sa asuvia). Kilpailussa on kaksi ikäsarjaa:  
10–14-vuotiaat ja 15–19-vuotiaat. 

Kilpailuun osallistuvien sävellysten tulee 
olla: 
• kamarimusiikkiteoksia vähintään 

kahdelle (2) soittimelle tai 
soittimelle ja lauluäänelle tai

• teoksia pienelle orkesterille tai 
orkesterille ja soolosoittimelle/
lauluäänelle.

Orkesterin maksimikokoonpanona on 
2222/2200/01/0/archi (maksimissaan 
6/5/4/4/2).

Kokoonpanoon voivat siis kuulua enin-
tään seuraavat soittimet:
• 2 huilua (2. huilu voi olla myös 

piccolo ja 1. huilu alttohuilu) 
• 2 oboeta (2. oboe voi olla myös 

englannintorvi)
• 2 klarinettia (1. klarinetti voi olla 

myös Es-klarinetti ja 2. klarinetti 
bassoklarinetti)

• 2 fagottia (2. fagotti voi olla myös 
kontrafagotti)

• 2 käyrätorvea
• 2 trumpettia
• 1 lyömäsoittaja
• 6 I viulua
• 5 II viulua
• 4 alttoviulua
• 4 selloa
• 2 kontrabassoa

Lisäksi voi ottaa mukaan pianon.

Teoksen keston tulee olla 10–14-vuotiai-
den sarjassa 2-7 minuuttia ja 15–19-vuo-
tiaiden sarjassa 3-15 minuuttia.

Kilpailuteosten tulee olla ennen julkai-
semattomia ja esittämättömiä. Kilpai-
luun voi osallistua vain yhdellä teoksel-
la ja tekijän on itse kirjoitettava nuotit 
sävellyksestä (käsin tai tietokoneella). 
Säveltäjän ikä ja ikäsarja tulee merkitä 
sävellykseen. Lasten ja nuorten Uuno 
Klami -sävellyskilpailussa aiemmin pal-
kintosijoille sijoittuneet eivät voi osallis-
tua uudelleen kilpailuun.

Ilmoittautuminen kilpailuun 
viimeistään 14.2.2022

Sävellyksistä tulee lähettää yksi (1) 
kappale anonyymisti, nimimerkillä 
varustettuna kilpailukansliaan siten, 
että lähetys on postitettu viimeis-
tään 14.2.2022. Myöhemmin posti-
tetut teokset hylätään kilpailusta.  
 
Postittamisen lisäksi nuottima-
teriaali tulee toimittaa viimeistään 
14.2.2022 anonyymisti myös seu-
raavaan sähköpostiosoitteeseen:  
klamicompetition@kymisinfonietta.fi. 
Sähköpostiviestin aiheeksi tulee mer-
kitä ”Osallistuminen kilpailuun” sekä 
oma nimimerkki. 

Ilmoittautumiskaavake tai vastaavat 
tiedot lähetetään erillisessä suljetus-
sa kirjekuoressa sävellyksen mukana 
postitse. Kirjekuoreen merkitään myös 
säveltäjän nimimerkki. Kaavakkeeseen 
tulee merkitä seuraavat tiedot:  >



• teoksen tiedot (mm. teoksen nimi, 
kokoonpano ja kokonaiskesto) 

• säveltäjän nimi, syntymäaika ja 
ikä, postiosoite, puhelinnumero 
suuntanumeroineen ja sähköpos-
tiosoite

• mahdollista lisätietoa teoksesta 
• huom. lisäksi säveltäjän ikä tulee 

merkitä sävellykseen

Kilpailun aikataulu ja tuomaristo

Teosten arvioinnin ensimmäisessä vai-
heessa kevättalvella 2022 tuomaristo 
valitsee anonyymien sävellysten jou-
kosta molemmista sarjoista teokset 
esitettäväksi kilpailun finaalissa. Tämän 
jälkeen finalistien nimet julkistetaan ja 
heidät kutsutaan finaaliteosten harjoi-
tuksiin ja teosten kantaesityskonsert-
teihin. Tuomaristo päättää kilpailun lop-
putuloksen vasta sävellysten esitysten 
jälkeen kuultuaan teokset Kymi Sinfo-
niettan muusikoiden esittäminä kahdes-
sa finaalikonsertissa Kotkassa ja Kouvo-
lassa syyskaudella 2022.

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat seuraa-
vat henkilöt: säveltäjä, kapellimestari 
Atso Almila, joka myös johtaa finaalikon-
sertit, säveltäjä Markus Fagerudd, sä-
veltäjä Minna Leinonen, säveltäjä Riikka 
Talvitie ja säveltäjä Sauli Zinovjev.

Kilpailussa palkitaan kummastakin sar-
jasta tuomariston valitsemat teokset. 
Palkintojenjako tapahtuu toisen finaa-
likonsertin jälkeen tuomariston tehtyä 
lopullisen päätöksensä kilpailun lop-
putuloksesta.

Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oi-
keudet kantaesittää voittaneet teokset 
finaalikonserteissa. Lisäksi kilpailun jär-
jestäjällä on oikeus radioida, äänittää, vi-
deoida, striimata, televisioida ja valoku-
vata kilpailuesityksiä ja finaalikonsertteja 
sekä tehdä niistä ääni- tai kuvatallentei-
ta. Kymi Sinfoniettalla on oikeus käyttää 
materiaalia ja esittää teoksia kilpailun 
jälkeen myös muissa konserteissaan. 
Kustakin kilpailuun lähetetystä teokses-
ta taltioidaan kopio kilpailutoimikunnan 
arkistoon.

Kilpailukanslian osoite ja yhteystiedot

Kilpailukanslian osoite, johon 
kilpailuteokset postitetaan, on:
Kansainvälisen Uuno Klami  
-sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry
c/o Kymi Sinfonietta
Keskuskatu 33
48100 Kotka

Ja sähköpostiosoite, johon  
materiaali myös postittamisen  
lisäksi toimitetaan, on:
klamicompetition@kymisinfonietta.fi 
(jos tekijä haluaa pysytellä täysin ano-
nyyminä, voi hän lähettää materiaalin 
esim. nimettömästä Gmail- tai vastaa-
vasta sähköpostiosoitteesta)

Lisätietoja kilpailusta saa 
kilpailukansliasta:

Toiminnanjohtaja Reetaliina Marin
puh. +358 50 324 0058
klamicompetition@kymisinfonietta.fi 
www.klamicompetition.fi 



   Sävellä ääne
si esiin!

liitetään nuotteihin suljetussa kirjekuoressa. 

* Muista merkitä nimimerkkisi ja ikäsi sekä kirjekuoreen että nuottiin.

Säveltäjän nimi:   ..................................................................................................................................................................

Ikä ja syntymäaika    ..................................................................................................................................................

Postiosoite:    ...........................................................................................................................................................................

Puhelinnumero suuntanumeroineen:   ............................................................................................................

Sähköpostiosoite:   ...........................................................................................................................................................

Teoksen nimi:   .......................................................................................................................................................................

(Osien nimet:)  ........................................................................................................................................................................

Kokoonpano:   ........................................................................................................................................................................

Kokonaiskesto:   ..................................................................................................................................................................

(Osien kestot:)   ....................................................................................................................................................................

Lisätietoa teoksesta:   ......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Allekirjoitus: 

Ilmoittautumiskaavake
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Atso Almila
Atso Almila opiskeli Sibelius-Akatemiassa orkesterinjohtoa Jorma Panulan sekä kuo-
ronjohtoa Harald Andersénin johdolla. Kapellimestaridiplomin hän suoritti vuonna 
1979. Almila on toiminut muun muassa Suomen Kansallisteatterin vakituisena mu-
siikkivastaavana sekä kapellimestarina Joensuun, Kuopion ja Tampereen kaupun-
ginorkestereissa. Hän toimi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kapellimestari- ja 
orkesterikoulutuksen professorina vuosina 2013-2019 eläkkeelle jäämiseensä asti. 
Kapellimestarikursseja Almila pitää säännöllisesti Tšekissä, Espanjassa ja Suomessa.

Almila on vieraillut kapellimestarina Suomen lisäksi Kiinassa ja Yhdysvalloissa sekä 
eri Euroopan maissa. Nuoriso-orkesterityötä Almila on lisäksi tehnyt säännöllisem-
min Irlannissa, Sveitsissä ja Itävallassa. Hän on johtanut oopperaproduktioita Suo-
men Kansallisoopperassa sekä maakuntaoopperoissa. Almila toimii tuomarina niin 
kapellimestari- kuin sävellyskilpailuissa.

Almilan sävellystuotanto käsittää seitsemän oopperaa, viisi sinfoniaa, puhallinorkes-
teriteoksia, konserttoja useille soittimille, soolo- ja kamarimusiikkiteoksia sekä teatte-
ri- ja elokuvamusiikkia. Muita Almilan merkittäviä ansioita ovat mm. kaksi perättäistä 
kautta valtion säveltaidetoimikunnan jäsenenä, valtion viisivuotinen taiteilija-apuraha 
vuodesta 2005 lähtien ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kultainen kunniamerkki 
Suomen orkesterielämän hyväksi tehdystä työstä syksyllä 2006. Pohjois-Savon tai-
detoimikunnan taidepalkinnon Almila sai vuonna 2010, Suomen Leijonan I luokan 
ritarimerkin vuonna 2017. Kuopio-mitali hänelle myönnettiin vuonna 2019. 
 
Syyskuussa 2010 ilmestyi Almilan kokoama kirja Vaistoa on vaikia opettaa, Atso 
Almilan ja Jorma Panulan keskusteluja kapellimestarin työstä, opettamisesta, mu-
siikista ja elämästä.

Lähes jokainen meistä 
rallattelee omia sävellyksiään 
vaikkapa kotiaskareiden aikana. 
Jos osaat pistää ajatuksiasi 
nuottien muotoon, tee se 
rohkeasti vain! Elämä on liian 
lyhyt pohtiaksesi, uskaltaisiko…

Tuomaristo
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Markus Fagerudd
Työskentely musiikin parissa ei ole koskaan rajoittunut Markus Fageruddilla vain 
tiettyyn musiikinlajiin.   Hän opiskeli Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatusta ja 
myöhemmin sävellystä Olli Kortekankaan ja Kalevi Ahon johdolla. Ennen valmistu-
mistaan hän opiskeli vuoden Karlsruhen musiikkikorkeakoulussa Wolfgang Rihmin 
oppilaana. Kiinnostus absoluuttisen musiikin säveltämiseen ajoi Fageruddin klassisen 
konserttimusiikin pariin. Hän ei kuitenkaan jättänyt teatterimusiikkia, vaan laajensi 
toimintaansa entisestään mm. pianistina Free Okapi -yhtyeessä, joka on erikoistunut 
improvisaatioon.

Fageruddin tähänastisen tuotannon voi jakaa karkeasti kahteen tyylikauteen. En-
simmäisen kauden merkkiteoksia ovat Ingrepp I (1990), Ingrepp II (1990), Yksitoista 
kerrosta (1992) ja Fresco (1994) kamariorkesterille. Tässä vaiheessa syntyi myös hel-
pommin lähestyttävää ja käytännönläheistä musiikkia, kuten lastenmusikaali Reea 
Ruu (1992). Savonlinnan Oopperajuhlilla vuonna 2008 kantaesitettiin Fageruddin 
perheooppera Seitsemän koiraveljestä. 

Fageruddin musiikin kulmakiveksi on vakiintunut vankka dramaturginen ilmeikkyys, 
jossa musiikilliset hahmot elävät kiehtovina ja ilmaisuvoimaisina. Uransa aikana 
Fagerudd on toiminut Lappeenrannan kaupunginorkesterin sekä vuodesta 1997 
lähtien Vaasan kaupunginorkesterin nimikkosäveltäjänä. Hän opetti Taideyliopiston 
Teatterikorkeakoulussa vuosina 2012-2020.

Sinun
Omaa Musiikkia Maailmaan! 

omaa!
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Minna Leinonen
Minna Leinonen opiskeli sävellystä Tampereella Jouni Kaipaisen ja Hannu Pohjan-
noron johdolla ja Sibelius-Akatemiassa Eero Hämeenniemen ja Veli-Matti Puumalan 
johdolla. Hän valmistui säveltäjäksi Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta ja Sibeli-
us-Akatemiasta erinomaisin arvosanoin ja opiskeli myös musiikkipedagogiksi Tam-
pereella. Vuosina 2005-2006 Leinonen opiskeli karnaattista musiikkia Chennaissa, 
Intiassa ja vuonna 2000 musiikinteoriaa ja sävellystä Skotlannissa.

Leinosen sävellykset ovat saaneet impulssinsa esimerkiksi luonnonilmiöistä ja 
ekokriisistä, arjessa kohdatuista asioista, feminismistä, kirjallisuudesta ja kulttuuripe-
rinnöstä. Hänen teoksiaan ovat esittäneet mm. Radion sinfoniaorkesteri, Keski-Poh-
janmaan Kamariorkesteri, Tampere Filharmonia, BBC Philharmonic, ICE Ensemble 
(New York) ja lukuisat pohjoismaiset yhtyeet ja muusikot. Kiinnostavinta Leinosen 
mielestä sävellyksessä on se hetki, kun sävellys on vielä vapaa liikkumaan eri suuntiin, 
kun sitä ei ole vielä täysin lukittu. Tällä hetkellä Leinonen säveltää orkesteriteoksia 
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterille ja Helsingin kaupunginorkesterille. Leinonen 
valmistelee taiteellista tohtorintutkintoa Sibelius-Akatemian DocMus-osastolla ja 
työskentelee Taiteen edistämiskeskuksen apurahalla. Leinosen musiikkia on kuvattu 
ilmaisuvoimaiseksi, taitavaksi ja vaikuttavaksi. 

Leinonen on ollut kehittämässä säveltämisen pedagogiikkaa valtakunnallisesti 
mm. Ääneni äärelle, Yhdenvertaisesti säveltäen, Kuule, minä sävellän!, Opus 1 ja 
ITU-hankkeissa ja ollut mukana laatimassa Suomen Säveltäjien säveltämisen ope-
tussuunnitelmasuositusta. Leinonen opettaa sävellystä ja sävellyspedagogiikkaa 
sivutoimisesti Sibelius-Akatemiassa, Pirkanmaan musiikkiopistossa ja Tampereen 
Musiikkiakatemiassa. Hänen unelmansa on, että tulevaisuudessa jokainen koulu-
lainen saisi kokemuksen oman sävellyksen tekemisestä ja mystisyys säveltämisen 
ympäriltä hälvenisi. 

Sävellä sellaista 
musiikkia, jota itse 
haluaisit kuulla.
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Riikka Talvitie
Riikka Talvitie on toiminut laaja-alaisesti musiikin kentällä niin säveltäjänä, oboistina, 
pedagogina kuin erilaisissa luottamus- ja kirjoitustehtävissä. Viime aikoina hänen kiin-
nostuksensa on suuntautunut yhteisö- ja esitystaiteen alueille, erityisesti kysymyk-
seen, miten tekijyyttä ja säveltämistä voisi jakaa. Hän valmistelee parhaillaan taiteel-
lista tohtorintutkintoa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa.

Hänen laajemmista sävellyksistään mainittakoon Teemu Mäen ohjaama vuonna 2017 
kantaesitetty kamariooppera Tuomarin vaimo ja Yleisradion toteuttama radio-oop-
pera Kylmän maan kuningatar, joka sai Prix Italia -palkinnon vuonna 2018. Viime ai-
koina Talvitie on myös toteuttanut useita yhteistyöprojekteja, jotka ovat keskittyneet 
ekologisiin kysymyksiin. Tällaisiä teoksia ovat mm. Heinä bassoklarinetille ja videolle, 
Shrieking Nature es-klarinetille ja multimedialle sekä If All the World Were Paper  
-barokkiyhtyeelle.

Talvitie on ollut mukana toteuttamassa sukupuoliseen tasa-arvoon ja yhdenver-
taisuuteen keskittyvää Yhdenvertaisesti säveltäen -hanketta, joka on pyrkinyt vai-
kuttamaan myönteisesti alan roolijakoihin, asenteisiin ja mielikuviin sekä löytämään 
pedagogisia lähestymistapoja, jotka voivat edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa 
säveltämisen opetuksessa ja oppilaitoksissa.

Säveltäminen on yksi tapa kuvata ympäristöä, maalata 
tunnelmia ja kertoa tarinoita. Olemme erityisen 

kiinnostuneita juuri sinun tavastasi katsoa tätä kaikkea. 
Miltä sinun musiikillinen maailmasi kuulostaa?
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Sauli Zinovjev
Sauli Zinovjev on ikäpolvensa kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaissäveltä-
jiä. Zinovjevin läpimurtona voi pitää hänen menestystään III Kansainvälisessä Uuno 
Klami -sävellyskilpailussa marraskuussa 2014. Valmistuttuaan Sibelius-Akatemiasta 
musiikin maisteriksi Zinovjev on toiminut vapaana taiteilijana ja hänen viimeaikainen 
tuotantonsa on keskittynyt lähinnä orkesterimusiikkiin. Zinovjevin musiikkia ovat esit-
täneet ja tilanneet mm. Oslon filharmoninen orkesteri, Göteborgin sinfoniaorkesteri, 
Helsingin kaupunginorkesteri, Suomen ja Ruotsin Radion sinfoniaorkesterit, Bam-
bergin sinfonikot, Lausannen kamariorkesteri, Tapiola Sinfonietta ja Kymi Sinfonietta 
sekä muut tärkeimmät suomalaiset kaupunginorkesterit kuten Tampereen, Turun, 
Lahden, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion kaupunginorkesterit yhteistyössä eturivin 
muusikkojen kuten kapellimestari Klaus Mäkelän ja viulisti Pekka Kuusiston kanssa. 

Zinovjevin viimeisimpiin sävellyksiin kuuluu Suomen ja Ruotsin Radion sinfonia-
orkesterien yhdessä tilaama pianokonsertto pianisti Víkingur Ólafssonille ja Oslon 
filharmonisen orkesterin kantaesittämä orkesteriteos Wiegenlied (2020). Zinovjevin 
työskentelyä ovat tukeneet työskentelyapurahoin Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen 
keskustoimikunta ja Wihurin rahasto.

Nuotteja pinoon ja jonoon, kuin lego-palikoista rakentaisi 
- eikä ole mitään sääntöjä, vain oma mielikuvituksesi 

rajana eikä siihenkään tarvitse pysähtyä.

k
la

m
ic

o
m

p
e

titio
n

.fi

O
T

T
O

 V
IR

TA
N

E
N



Kymi Sinfonietta
Kymi Sinfonietta aloitti toimintansa 1999. Kotkan ja Kouvolan kaupunginorkestereiden 
muusikoista koostuvassa sinfonietta-kokoonpanossa on kaikkiaan 32 soittajaa. Orkes-
terin ylläpitäjä on Kymenlaakson Orkesteri Oy, jonka omistavat Kotkan ja Kouvolan 
kaupungit. Kymi Sinfoniettan laaja, kiitosta saanut ohjelmisto sekä korkealla tasolla 
soitetut konsertit huipputaiteilijoiden kanssa ovat keränneet vankan kuulijakunnan.

Kymi Sinfoniettan ensimmäisenä taiteellisena johtajana toimi Juha Nikkola. Vuosina 
2004–2006 Kymi Sinfoniettan päävierailijana oli Dmitri Slobodeniouk. Vuoden 2007 
alusta kesään 2014 saakka taiteellisena johtajana toimi Yasuo Shinozaki. Kymi Sinfoniet-
ta kiinnitti kapellimestari Olari Eltsin taiteelliseksi neuvonantajakseen 1.1.2018 alkaen.

Orkesterin ohjelmisto on laaja ulottuen kamarimusiikista sinfonioihin, vanhasta uu-
simpaan musiikkiin, innovatiivisia aluevaltauksia unohtamatta. Orkesteri on esiintynyt 
menestyksekkäästi myös valtakunnan rajojen ulkopuolella, kuten Pietarissa 2003, 
2012 ja 2013, Hollannin Heerlenissä 2007, kiertueellaan Kiinassa 2008, Lontoon Ca-
dogan Hallin konserttisarjassa 2010 sekä Latvian Riiassa maaliskuussa 2011.

Kymi Sinfonietta on herättänyt kansainvälistä huomiota myös toimiessaan vuosina 
2004, 2009, 2014 ja 2019 Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun Eurooppaan 
radioitujen finaalikonserttien esittäjänä. Kymi Sinfoniettalta on ilmestynyt kolme 
levytystä Alba-levymerkillä: Uuno Klamin, Eero Kestin ja Toivo Kuulan musiikkia 
sisältävä Klami Rhapsodie 2002, Toivo Pekkasen tekstiin perustuva Jukka Linkolan 
säveltämä ooppera Täyttyneiden toiveiden maa 2004 sekä Uuno Klamin musiikkia 
sisältävä KymiScenes 2007. Vuonna 2017 ilmestyi yhteistyössä musiikkikasvattajien, 
Alba-levy-yhtiön ja Teos-kustannusosakeyhtiön kanssa Hilla ja Liisi -kirjalevy.

Orkesteri



Kilpailun finaaliteokset 
valitaan kevättalvella 2022. 

Finaalikonserteissa esitetään kaikki 
finaaliin valitut teokset.

Finaalikonserttien lippujen 
ennakkomyynti toukokuusta 2022 

lähtien mm. orkesteritoimisto, 
p. 05 234 4891 tai tuntia ennen ovelta.

Finaalikonserttien orkesteri 
& kapellimestari

Kymi Sinfonietta & Atso Almila

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Reetaliina Marin

p. 050 324 0058
klamicompetition@kymisinfonietta.fi 

www.klamicompetition.fi
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Finaalikonsertit

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

(tulosten julkistaminen ja palkintojenjako)  

Syyskaudella 2022 Kotkassa ja Kouvolassa.


