
 

 

      
Kesäinen kulttuurimatka ja Savonlinnan oopperajuhlat 10-11.7.2020 

  
Yksi kesän kohokohdista on oopperajuhlat Savonlinnassa.  
Ensi kesänä Carmenista nähdään 1930-luvun Espanjaan viety, Oopperajuhlien rakastettu versio. 
Oopperan lisäksi tutustumme tuttuun tapaan taiteeseen ja nautimme kesäisistä herkkupöydistä. 
Tervetuloa perinteeksi muodostuneelle SoileToursin kesämatkalle Itä-Suomeen! 
 
Matkaohjelma: 
 

1. päivä 10.7. Perjantai 
Lähtö klo 08:00 Helsingin Mikonkadulta.  
Matkan varrella virkistystauko jonka jälkeen saavutaan Elimälle Moision kartanoon, 
jossa tarjolla Historian havinaa ja taidetta sekä kulttuuritien herkkupöytälounas. 
 
Osa historiallisesta kartanosta on kalustettu arvotaiteella. Kauppiaspariskunta Seija ja Pentti Hasu ovat tuoneet kartanoon 
keskeisen osan omasta elämästään, runsaan neljän vuosikymmenen aikana kerätyn ainutlaatuisen taidekokoelmansa.  
Nähtävillä mm. valikoima kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen töitä, joukossa myös korvaamattomia uniikkikappaleita.  
Taidekartanon pysyvässä näyttelyssä ovat edustettuina myös kotimaisen veistotaiteen mestarit kuin Johannes Takanen,  
Ville Vallgren ja Jussi Mäntynen sekä taidemaalarit Berndt Lindholm ja Ester Helenius. 

   
Lounaan jälkeen lyhyt ajomatka Kouvolan taide- ja kaupunginmuseoon, joissa Kartanoiden Kouvola-näyttely ja  
taidemuseossa Luonnon edestä – nykytaidetta Heinon taidesäätiön kokoelmasta. 
Näyttelyssä kurkistetaan kartanoelämän arkeen ja juhlaan sekä aatelissukujen ja merkittävien   
rakennusten vaiheisiin neljän vuosisadan aikana.  
Kartanoiden kautta levisi moni uutuus salaojaputkista perunaan ja puhelimeen.  

    
 
Kouvolasta matka jatkuu Savonlinnaan.  
Matkalla virkiststauko. Majoittuminen Pietari Kylliäiseen.  
Ennen oopperaa nautimme hotellilla kuohuviinitarjoilun ja kuulemme Aarno Cronvallin oopperaesittelyn. 
 



 

 

Illalla klo 19:00 Georges Bizet Carmen 
Carmen on kiihkeä ja kesytön. Se on vapaan naisen lakeja tottelematonta rakkautta, polttavaa intohimoa, mustasukkaisuutta  

ja kohtalonuskoa. Syvemmälle porautuessa maailman suosituimmasta oopperasta löytyy lisää kerroksia:  
Ehkä Carmenin levottomuutta lietsoo perustavaa laatua oleva tarve kuulua johonkin – ja jollekin.   
Carmenin vastavoima Don José on ilmiömäinen Amadi Lagha, sama tenori, jonka yleisö taputti laulamaan 
aariansa peräti kahdesti Turandotissa kesällä 2018. 

Bizet punoi sävellykseensä sevillalaisen poljennon, mutta myös kotimaansa ranskalaisen hienostuneisuuden  
ja kepeyden. Nuori kapellimestari Stephan Zilias on löytö Saksasta.  

Musiikinjohto Stephan Zilias, Ohjaus Marianne Mörck, Lavastus Anna Kontek, Puvut Ann-Maria Anttila 
Valaistus Thorsten Dahn, Kuoron valmennus Matti Hyökki. 
Rooleissa mm. Carmen: Tuija Knihtilä, Don José: Amadi Lagha, Micaëla: Aurora Marthens  
Escamillo: Yuriy Yurchuk, Dancairo: Joonas Asiakainen, Mercedes: Irina Nuutinen. 
Savonlinnan Oopperajuhlakuoro, Oopperajuhlaorkesteri sekä Oopperajuhlien lapsikuoro. 

Esityskieli ranska. Tekstitys suomeksi ja englanniksi. Esityksen kokonaiskesto n. 3 t.15 min. Yksi väliaika. 

2. päivä 11.7. Lauantai 

Aamiainen. Vapaa-aikaa Savonlinnassa, vaikka torikäynntiin. 
Puolilta päivin matka jatkuu kohti Mikkelin Kenkäveroa, jossa kesäinen pitopöytä lounas ja hetki vapaa-aikaa  
käyskennellä puutarhassa ja kierrellä putiikeissa.     
Kenkäveron historia ulottuu yli 550 vuoden taakse. Ensimmäinen papin asumus rakennettiin  
silloiselle saarelle 1400-luvun puolivälissä. Viimeisen kerran Kenkävero toimi pappilana vuonna 1969.  

     
Lounaan jälkeen jatkamme kohti Mäntyharjua ja Taidekeskus Salmelaa.  
Kesän 2020 näyttelyssä ovat esillä mm. luontokuvaajat Jorma Luhta ja Martti Rikkonen sekä taiteilija Riitta Heleva. 
Taidekeskus Salmelassa esitellään vuosittain teoskokoelmia suomalaisen nykytaiteen konkareilta sekä nuorilta  
lupauksilta. Näyttelyalue koostuu Salmelan päärakennuksesta sekä Domanderin näyttelyalueesta, johon kuuluvat  
apteekki- ja postitalo, palvelijan asunto sekä piharakennukset, joissa sijaitsee myös Nina Ternon teoskokoelma.  
Teoksia on esillä myös Ravintola Kesäheinässä, huvimaja Höijerissä sekä maisema- ja veistospuistossa. 
Myöhemmin iltapäivällä matka jatkuu takaisin Lahteen ja Renkomäen pysähdyksen jälkeen kohti Helsinkiä, 
jonne saavutaan n. klo 20:00. 
 

Hinta 610 €/hlö kahden hengen huoneessa. 
Yhden hengen huonelisä +55 €. (yhden hengen huoneita rajoitettu määrä) 
 
Hintaan sisältyy:    
*Yksityiset kuljetukset ilmastoidulla hyvätasoisella bussilla Helsingistä lähtien 
*Majoitus Pietari Kylliäisessä 2 tai 1 hengen huoneessa  
*Aamiainen 
*2 x lounas buffee 
*Oopperalippu A-katsomossa, rivi 6 ja 7  
*Kuohuviini ennen oopperaa  
*Sisäänpääsymaksut ja opastetut kierrokset ohjelman mukaan 
*Matkanjohtajan palvelut kokomatkan ajan 
 

Matkan järjestäjä SoileTours Oy  
on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä  puhelin: 358 9 41 29 344    
anne@soiletours.com www.soiletours.com  Rekisteritunnus 3725/00/MjMv  Small 24955 
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