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Jäsentiedote  
Syyskuu 2018 

   
 

Syksyn 2018 ohjelma 

Aika Tapahtuma Hinta 

 Syksy  

Lokakuu   

Su 07.10. Syyskauden avajaiset ”Pool party”, klo 13  

To 11.10. Málagan filharmoninen orkesteri: Estéves, Buendía, Copland, 

Bernstein, Teatro Cervantes, klo 20 

€ 30/40 

Ti 16.10 Taide ja tapas: Olavi Jama: Varokaa voittajat! Franco ja Eeva-

Liisa Mannerin Espanja. Restaurante Alegría, Avda de los 

Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 16 

€ 5 

To 25.10.  Málagan filharmoninen orkesteri: Franz Schubert ja Anton 

Bruckner, Teatro Cervantes, klo 20 

€ 30/40 

24.-28.10 Syksyn pitkä matka: Galicia (loppuun myyty)  

Marraskuu   

Pe 02.11. Laulu-Miehet: O vos omnes, Mieskuoron konsertti, Málagan 

katedraal (Kaleva) 

€ 20/15 

Ma 05.11. Laulu-Miehet: Suomi toista sataa, Mieskuoron konsertti, Palacio 

de la Paz, Fuengirola (Kaleva) 

€ 15 

Ti 06.11.  Laulu-Miehet: Löysin rantein, Mieskuoron konsertti, ravintola 

Kukko, Fuengirola, illalliskonsertti (Leijonat) 

 

To 08.11. Málagan filharmoninen orkesteri: Shostakovich, Teatro 

Cervantes, klo 20 

€ 30/40 

La 10.11. Pianokonsertti: Jouni Somero: Toivo Kuulan 100-

vuotisjuhlakonsertti, Castillo Bil-Bil, Benalmádena 

€ 10/15 

Ti 20.11. Taide ja tapas: Tuula Lanas-Cavada: Tuntematon tähtitaivas – 

taidemaalari Ellen Thesleff.  

€ 5 

Pe 23.11. Ylimääräinen yleiskokous Restaurante Alegría, Avda de los 

Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 17 

 

Joulukuu   

To 06.12. Kalevan yhdistetty pikkujoulu ja itsenäisyyspäivä, ravintola ??, 

klo ?? 

 

Ti 11.12. Taide ja tapas: Sami Kurki: Espanjan koirat. Restaurante 

Alegría, Avda de los Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 

16 

€ 5 

Ke 12.12. Ballet Nacional Ruso: Baletti Romeo y Julieta, Teatro Cervantes, 

klo 20  

€ 55/65 

To 20.12. Málagan filharmoninen orkesteri: Joulukonsertti: Rachmaninov, 

Colomer, Villancicos populares, Teatro Cervantes, klo 20  

€ 45/55 
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Hyvä Jäsen 

Tervetuloa aloittamaan taas kerran Kalevan syksyn toimikautta. Luvassa on runsas 

ohjelma. Kauden alkajaisiksi tapaamme totuttuun tapaan syyskauden avajaisissa Pool 

Partyssa. Ohjelmaan mahtuu monta Málagan filharmonisen orkesterin konserttia sekä 

ainakin kaksi mielenkiintoista taide ja tapas -tapahtumaa. Kauden huipentuma on 

varmasti Laulu-Miesten, yhden Suomen tunnetuimmista ja maineikkaimmista 

mieskuoroista, kolmen konsertin sarja marraskuun alussa. Se alkaa juhlavasti hengellisen 

musiikin konsertilla Málagan katedraalissa, varmasti ikimuistoinen tilaisuus. Viime 

vuoden itsenäisyyspäivän gaalaillallisen suosion innoittamana hallitus on suunnitellut 

pikkujoulun ja itsenäisyyspäivän juhlimisen yhdistämistä.  

Päivystykset 

Syksyn päivystykset alkavat keskiviikkona 26.09. kirjakauppa Hemingwayssä, 

C/Maestra Concepcíon Guidet 6, Los Boliches Päivystykset jatkuvat totuttuun tapaan 

joulukuun puoleen väliin asti keskiviikkoisin klo 14-16. Joku hallituksen jäsen on paikalla 

ottamassa vastaan ilmoittautumisia niin tilaisuuksiin kuin Kalevan jäseneksikin sekä 

kertomassa vuoden ohjelmasta. Jäsenmaksutkin voi siellä maksaa.  

Kalevan hallitus 

Hallituksen jäsen Yrjö Risunen erosi keväällä hallituksesta Ruotsiin palaamisen vuoksi. 

Ylimääräinen yleiskokous valitsi Leena Meilahden uudeksi hallituksen jäseneksi, mutta 

hallitus on edelleen pahasti alimiehitetty. Yleiskokous antoi sen vuoksi hallitukselle 

valtuudet etsiä uusia hallituksen jäseniä - mielellään sieltä ikähaitarin nuoremmasta 

päästä, mutta kyllä vanhat konkaritkin kelpaavat. Valitettavasti etsintä on toistaiseksi 

ollut tuleksetonta. Mieti kiinnostustasi! Ilmoittaudu tai rohkaise tuntemiasi potentiaalisia 

ehdokkaita ilmoittautumaan!  

Hallitus päätti erottaa tapahtumakoordinaattorin ja tiedottajan tehtävät, koska 

tiedottajaksi sopii luontevammin tapahtumien taustat paremmin tunteva hallituksen jäsen 

kuin ulkopuolinen. Hallitus valitsi uudeksi tiedottajakseen Leena Meilahden.  

Nettisivut  

Kalevan nettisivuja kevään jälkeen katselleet ovat varmasti huomanneet, että niitten 

ulkoasu on muuttunut. Toivottavasti pidätte muutoksesta. Hallitus päätti siirtää sivujen 

ylläpidon Kotisivukoneelta Yhdistysavaimelle. Yhdistysavain tarjoaa monipuolisempia 

ratkaisuja. Se helpottaa mm. jäsenrekisterin ylläpitoa ja kertoo jonkin tilaisuuden 

ilmoittautumislomakkeen täyttäjälle, että ilmoittautuminen on otettu vastaan. Huom. 

tämän vahvistukseen saat kuitenkin vain, jos olet käyttänyt juuri tuota lomaketta (ei jos 

olet käyttänyt Ota yhteyttä -lomaketta) 

Koska hallitus ei ole vielä täysin oppinut kaikkia sivujen hienouksia, siellä saattaa olla 

alkajaisiksi kasvukipuja. Tämä merkitsee esim. sitä, että tapahtumakohtaiset 

ilmoittautumislomakkeet alkavat vasta nyt ilmestyä sivuille. Hallitus toivoo jäsenten 

palautetta uusista sivuista, erityisesti ehdotuksia niitten kehittämiseksi.  

Tapahtumakoordinaattori 

Aila Rosholm erosi keväällä tapahtumakoordinaattorin tehtävästä. Osanottajien 

kirjaaminen ja muut tapahtumakoordinaattorille kuuluneet tehtävät ovat nyt kunkin 
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tapahtuman vastuuhenkilön kontolla. Tapahtumakoordinaattori osoitti kuitenkin 

tarpeellisuutensa. Hallitus etsiikin sen vuoksi tehtävästä kiinnostuneita jäseniä tai 

Kalevan ulkopuolisia. Tehtävästä maksetaan pieni palkkio.  

Jäsenmaksut 

Jäsenmaksut ovat Kalevan tärkein tulolähde. Sääntöjen mukaan se pitäisi maksaa kuluvan 

vuoden helmikuun loppuun mennessä. Jäsensihteerimme Raijan väliaikatiedotuksen 

mukaan elokuun loppuun mennessä Kalevan 252 vuosijäsenestä 192 oli maksanut tämän 

vuoden jäsenmaksun. Tarkistapa oma jäsenmaksutilanteesi, jottei Raijan tarvitsisi 

lähettää Sinulle muistutusta. Yleiskokouksen päätöksen mukaan vuosijäsenmaksu on € 

25 ja ainaisjäsenmaksu € 200.  

Ilmoittautuminen ja maksut 

Seuraavat toiveet ovat olleet useampaankin kertaan jäsentiedotteessa, mutta koska niiden 

noudattamisessa on edelleenkin toivomisen varaa ja koska Kalevaan on liittynyt uusia 

jäseniä, toistettakoon ne taas.  

• Kaikki ilmoittautumiset joko netissä tai päivystyksessä (eli ei ilmoittautumisia 

tapahtumien vastuuhenkilöille, jollei sitä erikseen toivota). 

• Älä käytä tapahtumiin ilmoittautumisiin lomaketta Ota yhteyttä vaan kunkin 

tapahtuman omaa ilmoittautumislomaketta. Ota yhteyttä -lomake on tarkoitettu 

ilmoituksiin osoitteen muutoksista, toivomuksiin ja ehdotuksiin hallitukselle jne.  

• Kaikki toivomukset joka kerta joko ilmoittautumislomakkeen ”Viestiä Kalevalle” 

kohdassa tai päivystyksessä (esim. konserttimestari ei voi millään muistaa, kuka 

haluaa istua kenenkin vieressä, eikä kulinaarisen kokemuksen tai matkan vastaava 

sitä, mitä ruokatoivomuksia kenelläkin on). 

• Kaikki muutokset (erityisesti peruutukset) joko netissä, päivystyksessä tai 

puhelimitse tai sähköpostitse tapahtuman vastuuhenkilölle (ei sattumalta kadulla 

tavatulle tutulle hallituksen jäsenelle). 

• Maksukuittiin mieluimmin vain yhden tapahtuman maksu ilmoittaen selvästi, 

mistä tapahtumasta on kysymys, sekä niiden henkilöiden nimet, joita maksu 

koskee (esim. Matti ja Maija Meikäläinen MFO:n konsertti 15.02. tai Ribera del 

Dueron matkan loppumaksu). On hyvin vaikea tulkita esim. maksua konsertit + 

jäsenmaksut € 170. Mistä konserteista on kysymys ja montako henkeä niihin on 

tulossa ja monenko henkilön ja minkä vuoden jäsenmaksut maksetaan? Jos 

tekstikenttään mahtuu kaikki tarpeellinen tieto, useammankin maksun voi tietysti 

suorittaa samalla kertaa.  

Taide ja tapas 

Taide ja tapas -tapahtumat on Teatro Cervantesin uuden konserttipäivän (torstai) vuoksi 

siirretty pysyvästi tiistaiksi. Vaikka meillä onkin mahdollisia aiheita koko loppuvuodeksi, 

hallitus ottaa mielellään vastaan jäsenten ehdotuksia tuleviksi tapahtumiksi myös ensi 

vuodeksi. Erityisen mielellään kuulisimme Kalevan omien asiantuntijoiden esityksiä. 

Alegrían omistaja on vaihtunut, mutta uusi iranialais-suomalainen omistaja näkee 

mielellään meidät vierainaan.  
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Ti 16.10. Olavi Jama: Varokaa voittajat! Franco ja Eeva-Liisa Mannerin Espanja 

Ravintola Alegría, Avda de los Boliches 42, los Boliches, Fuengirola, klo 16. 

Kesällä 1971 Eeva-Liisa Manner lähettelee Churrianan savimökistään hätääntyneitä 

viestejä kustantajalleen Helsinkiin. Onko yliherkkä runoilija vainoharhainen? Eeva-Liisa 

Manner on kirjailijantyössään liikkunut kaiken poliittisen propagandan yläpuolella, mutta 

nyt hän on ryhtynyt kirjoittamaan romaania, jossa tapahtuu poliittinen murha. ”Älypää on 

tapettava, tai se kasvaa kuin lapamato, poliisipäällikkö sanoo.” Jälleen kerran kirjailijaan 

osuu diktaattorin varjo. 

!972 kaukaisessa Suomessa ilmestyy romaani Varokaa voittajat, ja kirjailija pelkää, että 

hänen residenciansa evätään. Franco kuolee marraskuussa 1975 ja jo seuraavan vuonna 

romaanista ilmestyy uusi laitos, jonka kriittinen ote Espanjaa kohtaan on entistä 

kärkevämpää. Romaani ei silti ole poliittinen niin kuin ei myöskään runokokoelma 

Fahrenheit 121, vaikka sekin on täynnä kuvia Espanjasta, joka on ”aina yhtä köyhä / oli 

järjestelmä mikä tahansa / ja ryöstettiinpä ketä tahansa”.  

Ilmoittautumiset viimeistään 14.10. Kalevan kotisivulle www.kulttuuriyhdistys-

kaleva.info. Hinta 5 € maksetaan paikan päällä ja se sisältää juoman ja tapaksen 

Ti 20.11. Tuula Lanas-Cavada: Tuntematon tähtitaivas – taidemaalari Ellen 

Thesleff 

Restaurante Alegría, Avda de los Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 16 

Ti 11.12. Sami Kurki: Espanjan käyttökoirarodut  

Restaurante Alegría, Avda de los Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 16 

Kulinaarinen kokemus 

Hallitus toivoo jäsenten ehdotuksia kulinaarisen kokemuksen teemaksi ja 

kokemispaikaksi. Tähän mennessä olemme käyneet mm. Galiciassa, Asturiaksessa, 

Baskimaalla sekä tutustuneet andalusialaiseen jouluruokaperinteeseen sekä testanneet 

sherryn sopivuutta ruokajuomaksi.  

Olisi myös mukava saada ehdotuksia pikkujoulun (joka mahdollisesti yhdistetään 

itsenäisyyspäivään) viettopaikaksi. 

Retket ja matkat 

Vuosi sitten hallitus pani toimeen kyselyn jäsenten matkatoiveista. Voittajaksi 

selvinneellä Ribera del Dueron alueella kävimme keväällä. Nyt syksyllä on kakkoseksi 

kirineen Galician vuoro. Matka on kuitenkin jo täynnä. 

Kevään matkakin on jo selvillä. Se suuntautuu Mallorcalle ja Menorcalle.  

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kulttuuriyhdistys-kaleva.info&data=02%7C01%7C%7C575daf9c417240d0b13008d55d95e058%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636517820644098947&sdata=t5zYvkA5tyHm201RIUeBB%2BgwD63E9Sym%2FPEnkr5xrV0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kulttuuriyhdistys-kaleva.info&data=02%7C01%7C%7C575daf9c417240d0b13008d55d95e058%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636517820644098947&sdata=t5zYvkA5tyHm201RIUeBB%2BgwD63E9Sym%2FPEnkr5xrV0%3D&reserved=0


5 

 

 

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

 

 

Mallorca ja Menorca, maaliskuu 2019 

Monet meistä ovat tutustuneet Mallorcaan 

rantapaikkana. Se on kuitenkin myös kulttuurikohde 

täynnä historiaa. Välimeren kauppareittien solmuna 

ja merirosvojen tukikohtana se on kiinnostanut mm. 

roomalaisia, arabialaisia Aragoniaa, Espanjaa ja 

Ranskaa. Mallorcan linkomiehet olivat kuuluisia 

sotureita ja roomalaisten Galliaa valloittaneen 

armeijan tärkeä osa. Mallorcan katedraali on yksi 

Espanjan komeimmista. Monien yllätykseksi saarella voi sataa myös lunta. Korkein 

huippu yltää yli 1300 metrin korkeuteen. Pääkaupungin Palman ulkopuolella on 

viehättäviä pieniä kyliä, viinitarhoja, luostareita … 

Menorcalla on harvempi käynyt. Siellä on kuitenkin upeita uimarantoja, historiallisia 

kaupunkeja, arvoituksellisia hautakumpuja sekä pelottava karanteenisairaala. Espanjan 

perimyssodan jälkeen Menorca joutui runsaaksi sadaksi vuodeksi Englannin haltuun. Se 

selittää mm., miksi saarella alettiin tehdä Espanjassa aikaisemmin tuntematonta giniä. Se 

selittää myös sen, että jos Frédéric Chopin ja Georges Sand oli Mallorcan kuuluisa 

lemmenpari, niin amiraali Horatio Nelson ja Lady Emma Hamilton olivat sitä 

Menorcalla.  

Matkan lopullinen ajankohta on vielä avoin, mutta ratkeaa lähiaikoina. Todennäköisesti 

se tehdään myöhäisen pääsiäisen vuoksi heti maaliskuun puolen välin jälkeen.  

Matkan kuvaus tulee lähiaikoina erillisenä sähköpostina.  

Musiikkitarjonta 

Teatro Cervantes ja Málagan filharmoninen orkesteri 

Teatro Cervantes on pysyvästi muuttanut ”konserttivuoromme” torstaiksi. Sitovan 

ilmoittautumisen ja maksun tulisi olla suoritettuna viimeistään konserttia edeltävän 

viikon keskiviikkona. Erityistilaisuuksiin (esim. baletit ja oopperat) konserttipäivä ja 

viimeinen ilmoittautumispäivä voivat olla muukin.  

Konserttimestari Annukka on varannut lippuja Málagan filharmonisen orkesterin 

konsertteihin seuraavasti: 

11.10. klo 20.00 Johtaa Manuel Hernández Silva: 
A. Estévez: Melodía en el llano, 
 M.M. Buendía: Concierto para flauta y orquestra 
 Huilu: Jorge Francés 
A. Copland: El Salón México 
L. Bernstain: West Side Story (Danzas sinfónicas) 

25.10.klo 20.00 Johtaa Antoni Wit 
F. Schubert: Sinfonia no 3 D duuri 
A Bruckner: Sinfonia D molli 

08.11. klo 20.00 Johtaa: Manuel Hernández Silva 
D. Shostakovich: Concioerto para violin y orquesta no 1 A molli 
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Viulu: Robert Lakatos 
Sinfonia no 5 D molli op.47 
Viulu Robert Lakatos 

20.12. Joulukonsertti klo 20.30 Johtaa Manuel Hernández Silva 
S. Rachmaninov: Concierto para piano y orquesta no 2 C molli 
Piano: Kun-Woo Paik 
 J.J. Colomer: Adeste fideles (arreglos) 
 A. Guinovart: Villancicos populares (arreglos) 
Coral Cármina Nova 
Johtaa Diego Gonzáles 

03.01. klo 20.00  Johtaa Georg Mark 
J. Strauss, C.M. Ziehrer, R. Heuberger 

Näiden lisäksi 40 lippua balettiin Romeo y Julieta 12.12 klo 20.00, Ballet Nacional 
Ruso 

Malagan Filharmoninen Orkesteri, Teatro Cervantes, torstai 11.10. klo 20.00 

Kalevan syksyn konserttimatkat aloitetaan Orquesta Filharmonica de Málagan 

konsertilla torstaina 11.10. Kaikki neljä teosta ovat 1900-luvun säveltäjiltä. 

 

Johtaa Manuel Hernández Silva 

Antonó Estévez (1916 – 1988), Venezuela 

Melodía en el Llano, sinfoninen runoelma 

Teos on säveltäjän lippulaivaksikin kutsuttu. Hän herättää musiikilla maansa tasangot ja 

ylängöt kuulijoidensa aistittaviksi. Kaunista musiikkia. 

 

Manuel Moreno Buendía  syntynyt 1932Murciassa  

Konsertto huilulle ja orkesterille  

Teos seuraa tekijänsä aikaisempaa esteettistä linjaa. Sävellys on kirjoitettu neljälle eri 

tempolle, joka antaa solistille mahdollisuuden loistaa taidoillaan. 

Viulu: Jorge Fracés  

 

Aaron Copland (1900 – 1990) Yhdysvaltallat 

Salón México 

Copland kuuluu niihin säveltäjiin, jotka ovat antaneet amerikkalaiselle musiikille 

osuvimman identiteetin ja äänen. Coplandin musiikille on ominaista vaihteleva 

tanssillinen rytmiikka. Hän oli taitava pianisti, joka usein tulkitsi omia pianoteoksiaaan. 

Uransa aikana hän kirjoitti myös kirjoja ja artikkeleita sekä oli suosittu luennoitsija. 

Hänen kuuluisien sävellysoppilaittensa joukkoon kuulu mm. Einojuhani Rautavaara. 

Salón Mexico on kuin lyhyt orkesterifantasia hispanoamerikkalaisen kulttuurin 

tansseista ja melodioista. 

 

Leonard Bernstein (1918-1990) Yhdysvallat  

West Side Story (danzas sinfónicas) 
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Bernstein oli Yhdysvaltain maineikkaimpia säveltäjiä, kapellimestareita ja pianisteja. 

Hän teki pitkän uran New Yorkin filharmonikkojen ylikapellimestarina. Maailman 

laajuista kuuluisuutta hän on saanut West Side Story-musikaalisävellyksellään. 

Hinta € 30 jäsenet ja € 40 vieraat sisältää bussikuljetuksen. Bussi lähtee Fuengirolan 

moskeijalta klo 18. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään keskiviikkona 03.10.  

Malagan Filharmoninen Orkesteri, Teatro Cervantes, torstai 25.11. klo 20.00 

Johtaa Antoni Witt 
Franz Schubert: Sinfonia no 3 D-duuri, D.200 

Wienissä 1797 syntyneen, romantiikan ajan säveltäjän, Franz 

Schubertin Sinfonia no 3 valmistui juuri hänen täytettyään 18 vuotta. 

Monien myöhemmin valmistuneiden sinfonioitten lailla sitä ei julkaistu 

hänen elinaikanaan, vaan vasta vuonna 1884 ilmestyneessä  

ensimmísess hänen töittensä täydellisessä kokoelmassa. 

 

I Adagio maestoso – allegro con brio 

II Allegretto in G major 

III Menuetto vivace 

IV Presto vivace 

 

Anton Bruckner: Sinfonia no 3 D-molli op. 74 “sinfonia Wagner”  

(version 1889) 

1824 Itävalta-Unkarissa syntynyt Bruckner on romantiikan 

aikakauden säveltäjä, joka edusti vuosisadan loppupuolella 

uudistusmielistä suuntausta. Hänet tunnetaan sävyltään arvokkaista 

ja monumentaalisista sinfonioista. Sinfonian no 3 on omistettu 

Wagnerille ja se tunnetaankin nimellä Wagner sinfonia.Se 

valmistui1873, mutta sitä korjailtiin 1877 ja uudestaan 1889. 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Laulumiesten konsertit 

 

Laulu-Miesten oli tarkoitus tulla Aurinkorannikolle jo viime vuonna juhlistamaan 

itsenäisyyden juhlavuotta. Matka siirtyi kuitenkin tälle vuodelle. Hallitus toivoo, että 

kalevalaiset eivät tulisi pelkästään itse sankoin joukoin konsertteihin vaan toisivat niihin 

myös suomalaisia ja erityisesti ulkomaisia ystäviään. 

Kuoroa johtaa Sibelius-akatemian kuoronjohdon emeritusprofessori Matti Hyökki.  

O vos omnes, Málagan katedraaali pe 02.11. klo 20  

Johtaa Matti Hyökki, solistit: Mikko Hintsala, tenori; Lauri Lehtikangas, baritoni; Perttu 

Mellin, tenori; Reijo Ronkainen, tenori; Markku Ruutu, baritoni  

  

TOMÁS LUIS DE VICTORIA Lamentaciones O vos omnes 1548-1611  

JEAN SIBELIUS Kanteletar Sortunut ääni, op 18 nr 1 1865-1957 

Aleksis Kivi Sydämeni laulu, op 18 nr 6  

Juhani Aho Veljeni vierailla mailla   

TOIVO KUULA V.A. Koskenniemi Iltapilviä 1883-1918  

JOUKO LINJAMA Aleksis Kivi Kotomaamme koko kuva 1934  

ERIK FORDELL Joel Rundt Natt 1917-1981  

ERKKI MELARTIN Larin Kyösti Ota se kaunis kannel 1875-1937 

MIKKO HEINIÖ Amen 1948-  

- Väliaika - 

FRANCIS POULENC Quatre petites prières de Saint François d’Assise 1899-1963 I 

Salut, Dame Sainte; II Tout puissant; III Seigneur, je vous en prie; ja IV O mes très 

chers frères  

LEEVI MADETOJA Salmo 130 De profundis 1887-1947: De profundis; Si 

iniquitates;. Speravit anima mea; ja Quia apud Dominum  

CARL ORFF Orlando di Lasso Sunt lacrimae rerum 1895-1982  

VELJO TORMIS Kalevala Incantatio maris aestuosi 1936  

BARON VON KLUMPENFRAU tradicional Talvitunturin joikha 1943  

TANELI KUUSISTO Kahl, Achrenius, Nyberg Nyt ylös, sieluni 1905-1988  

Encore: Minä laulan sun iltasi tähtihin; Finlandia-hymni  
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Suomi toista sataa, Palacio de la Paz, Ma 05.11.2018, klo 20 

Luvassa on pääosin suomalaiskansallisen kultakauden musiikkia 1800- ja 1900-lukujen 

vaihteesta.  

Löysin rantein, ravintola Kukko Ti 06.11. klo 20 (illalliskonsertti) 

Ohjelma on konsertin nimen mukaisesti kevyempää: juomalauluja ja serenaadeja.  

********* 

Tärkeää: Kaleva isännöi Katedraalin ja Palacio de la Pazin konsertteja. Ravintola Kukon 

illalliskonserttia isännöi Aurinkonrannikon Lions Club.  

Kaleva järjestää Katedraalin konserttiin bussikuljetuksen. Kaikkien kuljetusta haluavien 

on ilmoittauduttava Kalevan nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella tai 

päivystyksessä. Ohjelmat tulee maksaa etukäteen ja ne jaetaan osanottajille bussissa. 

Konserttiin voi tietysti tulla myös omalla kyydillä, jolloin ohjelman voi ostaa ovella tai 

alla olevista myyntipisteistä.  

Pelkän ohjelman hinta sekä Katedraaliin että Palacioon on € 15, bussikuljetukseen 

oikeuttavan ohjelman € 20. Konserttiohjelmia voi ostaa Hemingwaystä, Bar Victoriasta 

ja Radio Finlandiasta. Ne tulevat myyntiin lokakuun alkupuolella.  

Leijonat huolehtivat ravintola Kukon illalliskonsertin markkinoinnista ja lipunmyynnistä. 

Muut tapahtumat 

Anneli Kivisen taidenäyttely, Asociación de Artistas Plásticos de Málagan 

galleria Sala de Manuel Barbadillo, Av. del Comandante Benítez, 7  Málaga  

 

Galleria on Renfen päätepysäkin (Centro Alameda) läheisyydessä Museo CAC Malagan 

pääovea vastapäätä. 

Näyttelyn avajaiset ovat torstaina 27 syyskuuta klo 20.00 ja näyttely on avoinna 15. 

lokakuuta saakka maanantaisin ja lauantaisin 10.00 - 13.30 ja tiistaista perjantaihin  10.00 

- 13.30 ja 18.00-21.00. Sunnuntaisin suljettu. 
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Anneli itse sanoo näyttelystään: ”Näyttelyssä on esillä eri tekniikoin tehtyjä maalauksia 

sekä luonnon materiaaleista tehtyjä ’veistoksia.’ Mukana on esim. töitä, jotka on tehty 

öljyllä kankaalle sekä tussilla ja vesivärillä riisipaperille tai kiinalais tyylisille rullille.  

Kokonaisuus on värikäs. Tarkoitukseni on tarjota elämys ja katson näyttelyn 

onnistuneeksi, jos kävijöillä on energinen olo ja hymy huulilla sieltä poistuessaan.” 

Koska näyttelyn avajaiset ovat jo syyskuun puolella ja suuri osa muuttolinnuista ei ehkä 

ole ennättänyt vielä Espanjaan, Kaleva ei järjestä näyttelyyn kuljetusta mutta suosittelee 

sitä jäsenille.  

Hyvää syksyä ja komeita sienisaaliita 
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