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JUHLAVIIKOT VIETTÄÄ KIINALAISEN TAITEEN TEEMAVUOTTA 
JA HUVILAN 20-VUOTISJUHLIA  
  
  
Osana vuoden 2015 festivaaliaan Helsingin juhlaviikot esittelee Fokus: Kiinan, 
laajimpia kiinalaisen kulttuurin katselmuksia, mitä Euroopassa on viime vuosina 
nähty.  
 
Huvila-teltta täyttää 20 vuotta ja festivaali juhlii omaa ainutlaatuista tapahtuma-
paikkaansa monin eri tavoin.   
 
Suomen ja koko Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali tuo pääkaupunkiin 
maailmantähtiä kuten minimalisti, säveltäjä Steve Reichin, Kiinan kansainvälises-
ti tunnetuimman nykysäveltäjän Tan Dunin ja huippuorkesterit Wienin filharmo-
nikot ja Concertgebouw-orkesterin. Lisäksi ohjelmassa on kotimaisia eri taiteen-
alojen huippuja: mm. sopraanotähti Karita Mattila, tanssija-koreografit Tero Saa-
rinen ja Kaari Martin sekä metallikitaristi ja säveltäjä Alexi Laiho.  
 
”Maailmassa tapahtuu nyt historiallisen mittakaavan muutoksia. Taide ei mittaa muu-
toksia lukuina ja käyrinä vaan sielun värähdyksinä. Juhlaviikot haluaa näyttää maailman 
sielun niin kuin se taideteoksissa kuvastuu kuin peilin sirpaleista; kustakin näkyy pieni 
pala taivasta. Kiina on muutoksen tekijöistä yksi tärkeämpiä ja tänä vuonna festivaalin 
luonteva fokus. Keskiössä on kuitenkin ihminen, iloineen ja suruineen pohjimmiltaan 
samanlainen maailman kaikissa kolkissa”, sanoo Juhlaviikkojen toiminnanjohta-
ja Erik Söderblom. 
 
 
Fokus: Kiina 
Juhlaviikkojen Fokus: Kiina -teema tuo helsinkiläisyleisön eteen sirkusta, tanssia, de-
signia, rokkia, sinfoniaa, sarjakuvaa, leijoja ja katuruokaa.  
 
Klassisen musiikin ohjelmassa esitellään Kiinan kansainvälisesti tunnetuin nykysäveltä-
jä ja kapellimestari Tan Dun. Hän on tehnyt myös paljon elokuvamusiikkia, mm. musii-
kin elokuvaan Hiipivä tiikeri, piilotettu lohikäärme. Hong Kong Chinese Orchestra on 
länsimaisen mittapuun mukainen sinfoniaorkesteri, joka soittaa kiinalaisia perinnesoit-
timia.  
 
Kiinassa taitonsa oppineet suomalaisnäyttelijät Antti Silvennoinen ja Elias Edström 
ovat perustaneet ensimmäisen perinteisen kiinalaisen teatterin ryhmän Euroopassa. 
Wusheng Companyn teos Viimeinen taistelija on täysiveristä Peking-oopperaa suo-
men kielellä. Taistelunäytelmässä mukana on tanssija-koreografi Tero Saarinen. Kii-
nan merkittävin tanssin tekijä TAO Dance Theatre saapuu Helsinkiin kahden tuplaillan 
voimin. Shanghai Acrobatic Troupe puolestaan tuo suuren mittaluokan sirkuksen 
Helsingin jäähalliin. Koko perheen show käsittelee kiinalaisen horoskoopin 12 eläin-
merkkiä.   
  
Kiinalaisen underground-taiteen maraton 25 x 25 – Close Encounter valtaa Kaapeli-
tehtaan eri tilat 25 tunnin ajaksi. 25-vuotiaat tai sitä nuoremmat kiinalaistaiteilijat tarjoa-
vat kellon ympäri installaatioita, elokuvaa, valokuvaa, uutta mediaa, teatteria, tanssia ja 
musiikkia. Samaten Kaapelitehtaalla nähdään kiinalaisten naistaiteilijoiden yhteinen vi-



deoteosnäyttely Here Out There.  
  
Kiinan johtava musiikkifestivaalien tuottaja Modern Sky järjestää ensimmäisen festi-
vaalinsa Euroopassa Helsingissä, Telakkarannassa. “New Nordic meets New Asia” –
teeman alla Modern Sky Helsinki tuo yleisön eteen kattauksen uutta kansainvälistä 
poppia, rockia ja elektronista musiikkia useista Aasian metropoleista sekä Pohjoismais-
ta.  
 
 
Huvila 20 vuotta 
Helsingin juhlaviikkojen Huvila-teltta on ollut Helsingin maamerkki ja musiikkielämän 
rikastuttaja jo 20 vuotta. Huvila on Juhlaviikkojen ainoa ikioma tapahtumapaikka, ja fes-
tivaali juhlii sen 20-vuotissynttäreitä tänä vuonna monin eri tavoin.  
 
Lovea ja huvia -illoissa muistellaan Huvilan parhaita hetkiä, mm. Radioheadin, Mas-
sive Attackin, Patti Smithin ja Yoko Onon esiintymisiä sekä erityisiä teemailtoja kuten 
Malja Göstalle tai Iltaa Virrassa. Mukana muisteloissa ovat ainakin Emma Salokoski, 
Pauli Hanhiniemi, Kauko Röyhkä, Mari Palo, Tapani Kansa, Paleface, Marjo Lei-
nonen ja Dave Lindholm. Lisäksi Huvilalla pietään synttäritanssit kakkukahveineen. 
Huvila-työryhmän alkuperäisjäsen Ismo Alanko saa myös oman iltansa.  
 
Tuttuun tapaan Huvilassa kuullaan paljon maailmanmusiikkia, tänä vuonna mm. räväk-
kää flamenco-popbändi Fuel Fandangoa, kongolais-belgialaista räppäriä Balojia, 
mongolialaista Yxqin-kurkkulauluyhtyetta ja aistillista inuiittilaulaja Tanya Tagaqia, 
pehmeän sensuellia capverdeläistä Neuzaa, arabiankielisen musiikin hypnoottista sa-
nansaattaja Yasmine Hamdania sekä Tuure Kilpeläisen ja legendaarisen senegali-
laisyhtye Baobabin yhteistä ensiesiintymistä.   
 
Kantrimusiikin pelastajaksi tituleerattu Sturgill Simpson tekee ensiesiintymisensä 
Suomessa, samoin Norjan listaykkönen Susanne Sundfør.   
 
Huvilan juhlavuoden kunniaksi Juhlaviikot avaa arkistonsa osoitteessa juhlaviikkoar-
kisto.fi. Sen lisäksi festivaali tarjoaa kaupunkilaisille 20 artikkelia helsinkiläisen kau-
punkikulttuurin kehityksestä. Reetta Rädyn ja Ville Blåfieldin toimittama Kiitos Hel-
sinki 1995-2015 nettijulkaisu löytyy osoitteesta kiitoshelsinki.fi.   
 
 
Musiikkiteatterin buumi 
Suomen nuorella säveltäjäsukupolvella on yhteensä parikymmentä ooppera- tai musiik-
kiteatterihanketta työpöydällään. Juhlaviikkojen vuoden 2015 ohjelmaan sisältyy näistä 
kolme kantaesitystä. Autuus on defunensemblen ja Helsingin kamarikuoron yhteisti-
laus säveltäjä Antti Auviselta. Näyttämötoteutuksen ohjaa Teemu Mäki, teksti on Har-
ry Salmenniemen.  
 
Lusia on säveltäjä Juha T. Koskisen ja kuvataiteilija-kirjailija Hannu Väisäsen yhteis-
työnä syntynyt ooppera. Ohjaus ja koreografia on Jorma Uotisen.  
 
Wunderbar! on Lotta Wennäkosken sensuelli ja surrealistinen pienoisooppera, joka 
perustuu kirjailija Riikka Pulkkisen ja ohjaaja Hilkka-Liisa Iivanaisen palkittuun radio-
kuunnelmaan.  
 
 
Juhlaviikot mukana Sibeliuksen juhlavuodessa 
Vuonna 2015 vietetään suuren suomalaisen säveltäjämestarin Jean Sibeliuksen 150-
vuotissyntymäpäivää. Juhlavuoden kunniaksi Juhlaviikot kuljettaa yleisöä Sibeliuksen 



jalanjäljissä eri puolilla kaupunkia: Kämpiin, Seurahuoneelle, Kappeliin... OP Ryhmän 
Taidesäätiön arvosoittimien haltijat herättävät Sibeliuksen vähemmän tunnettua salon-
kimusiikkia henkiin. Teatterikorkeakoululaiset puolestaan lukevat Erik Tawaststjernan 
Sibelius-elämäkertaa popup-tapahtumissa ympäri kaupunkia.  
 
Helsingin kaupunginorkesteri tekee Sibeliuksen Kullervon harvinaisena ulkoilmakon-
serttina Senaatintorilla. Kuorona on Ylioppilaskunnan Laulajat, joka oli aikanaan mu-
kana kantaesittämässä tätä suurimittaista sävelrunoa.  
 
Piknikkonsertissa Emma Salokoski ja Ilmiliekki Quartet sekä OP Ryhmän Taidesää-
tiön arvosoittimien haltijat esittävät uusia sovituksia Sibeliuksen yksinlauluista.  
 
  
Esittävissä taiteissa suurteos pikkupöydällä, urheilukisojen avajaiset ja Carmenin 
kuolema 
Espanjalainen David Espinosa toteuttaa ”suurteoksensa” valkoisen pikkupöydän  
päällä, pienten miniatyyrihahmojen avulla. Miniesitys tapahtuu Erottajan pelastusase-
man tornissa.  
 
Juhlaviikot ja RAY toteuttavat yhteistyössä koreografi Jarkko Partasen kanssa teoksen 
Fields of Glory – Kunnian kentät. Eläintarhan kentälle marssii 100 miestä kaikkine vah-
vuuksineen ja heikkouksineen. Esiintyjäkaartiin voi ilmoittautua toukokuun aikana. Osal-
listujia kutsutaan mukaan myös RAY:n tukemien järjestöjen kautta.   
  
Ensi-iltansa Juhlaviikoilla saa Compañía Kaari & Roni Martinin rujon absurdi KILL 
Carmen.  
 
 
Klassisen musiikin ohjelmassa orkesterivierailuja ja Steve Reich  
Juhlaviikot jatkaa suuren suosion saanutta sinfoniaorkesterien vierailusarjaansa. Festi-
vaalin ennakkokonserttina kesäkuussa kuullaan Wienin filharmonikoita ja festivaaliai-
kaan Musiikkitalossa soittaa Amsterdamin Concertgebouw-orkesteri.  
 
Juhlaviikot jatkaa aikamme tärkeimpien säveltäjien esittelyä, kun Steve Reich saapuu 
Helsinkiin. Reich itse nousee Musiikkitalon lavalle lyömäsoittaja Colin Currien kanssa 
esittämään kulttiteoksensa Clapping Music. Colin Currie Group ja kamariorkesteri 
Avanti! jatkavat iltaa esittämällä Reichin elämäntyön keskeisiä teoksia.  
 
Alban Bergin Wozzeck kuullaan visualisoituna konserttiversiona Musiikkitalossa. Itä-
valtalainen Florian Boesch tulkitsee päähän potkitun sotamies Wozzeckin roolin. Kirk-
kain sopraanotähtemme Karita Mattila loistaa Mariena. RSO:ta johtaa Hannu Lintu.  
 
 
Kaupungilla heviä, Jättiläisiä ja DJ-kleinbussi 
Juhlaviikot polkaistaan käyntiin perjantaina 14.8. näyttävästi sadan hevimetallikitaristin 
voimin. Maailman paras metallikitaristi, Children of Bodomin Alexi Laiho säveltää 
Juhlaviikoille tilausbiisin ja valitsee 100 sähkökitaristia rinnalleen esiintymään Senaatin-
torille, isolle lavalle. Demovideoita voi ladata Alexin katsottavaksi toukokuun ajan. Juh-
laviikot ja Elisa seuraavat #100guitarsfromhel-hankkeen etenemistä koko kevään ja ke-
sän ajan.    
 
Samalla Senaatintorin lavalla nähdään avajaisviikonlopun aikana myös Kiinan keskus-
baletin jättimäinen tanssiteos Punainen naiskomppania.  
 
Valtavat, kahdeksanmetriset Jättiläiset heräävät henkiin Taiteiden yönä 20.8. Juhlavii-



kot ja Helsingin Sanomat ottavat yhdessä kaupunkilaisten kanssa nämä harvinaiset vie-
raat vastaan. Ilmaisissa työpajoissa jätit rakennetaan pajusta.  
 
Ranskalainen Tony Suarez ajaa funkyn kleinbussinsa minne tahansa ja soittaa auton 
katolta hyvää levymusiikkia. Bailubussin voi tilata maksutta kotipihaan, toimistokortte-
liin, asukastalolle tai koululle.  
 
 
Stage – Helsingin teatterifestivaali antaa yleisölle kiinnostavan kotimaisen 
ja kansainvälisen teatterikatsauksen 12.-23.8. Runokuu levittäytyy kaupunkiin 21.-
27.8. Viapori Jazz soi Suomenlinnassa 26.–29.8. ja Art goes Kapakka näyttäytyy Hel-
singin ravintoloissa 13.–22.8. 
  
 
Helsingin juhlaviikkojen vuoden 2015 ohjelma kokonaisuudessaan löytyy osoittees-
ta www.helsinginjuhlaviikot.fi 
  
Helsingin juhlaviikkojen lipunmyynti alkaa keskiviikkona 22.4. Liput myy Lippupalvelu.  
 
 
Helsingin juhlaviikkoja tukevat Helsingin kaupunki sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. 
 
Helsingin juhlaviikkojen pääyhteistyökumppanit ovat Helsingin Sanomat, OP, Elisa ja RAY. 
 
Helsingin juhlaviikkojen sponsorit ovat Accenture, HOK-Elanto ja Restel Hotel Group. 
 
Helsingin juhlaviikot tekee yhteistyötä myös Akun Tehtaan, Hekun, Autotalo Laakkosen, Puna-
mustan ja Micromedian kanssa. 
 
Fokus: Kiina –osion omat sponsorit ovat Aavi Technologies, Finnair ja China Liangtse Wellness 

  
Lisätiedot 
- www.helsinginjuhlaviikot.fi 
- Vastaava tiedottaja Sini Koskimies, puh. 050 358 2440, koskimies@helsinkifestival.fi 
- Valokuvat medialle http://uusipressi.helsinkifestival.fi 
- Median akkreditointi 1.6. alkaen www.helsinginjuhlaviikot.fi -> media 
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