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CLARA IANNOTTA: 
We left her in sack for fairies to reclaim.

Clara Iannotta (s. 1983) opiskeli huilunsoittoa  
Rooman Santa Cecilia -akatemiassa. Sävellys-
opinnot käynnistyivät vuosina 2006-2010 Milanon 
konservatoriossa opettajana Alessandro Solbiati. 
Loppututkinto on Pariisin konservatoriosta Frédéric 
Durieux’n johdolla. 

Vuonna 2018 Iannotta suoritti tohtorintutkinnon 
säveltäjä Chaya Chernowinin johdolla Harvardin  
yliopistossa. Tunnustuksista mainittakoon Ernst  
von Siemensin säveltäjäpalkinto ja Hindemith-pal-
kinto vuodelta 2018, sekä Una Vita nella Musica 
Giovani -palkinto vuodelta 2019. Tällä hetkellä  
Iannotta asuu Berliinissä.

Tohtoritutkielman aihe Sonic Instability (Äänen epä-
vakaus) kertoo Iannottan kiinnostuksesta epätaval-
lisiin ääniin ja soittotapoihin. ”Tärkeä piirre musiikis-
sani on lähestymistapa, jossa yhdistetään perintei-
siä soittimia ja arkipäiväisiä esineitä luomaan soiva 
esitys tilaympäristöstä. Ymmärrän tilan metaforana 
ajan kokemukselle: aika etenee lineaarisesti,  
mutta tekee mahdolliseksi hahmottaa tilan,  
jonka mittasuhteet ja ominaisuudet aika paljastaa… 



Taiteilijana minua kiinnostavat epämukavuus,  
epäsiistiys ja epätäydellisyys.” 

We left her in a sack for fairies to reclaim. (Me 
jätimme hänet säkkiin haltijoiden löydettäväksi.) 
vuodelta 2021 on irlantilaisen Dorothy Molloyn 
(1942-2004) runoon perustuva teos, jonka tilasi  
norjalainen uuteen musiikkiin erikoistunut Cikada- 
yhtye. Vähän ennen kuolemaansa runoilijaksi ryhty-
neen Molloyn runossa Death by poisoning perheen 
koiran epäillään kuolleen myrkytykseen ja haltijoi-
den toivotaan turhaan palauttavan eläimen.  
Luultavasti haltijat ovat hänet alun perin vieneetkin.

Suurelle kamariyhtyeelle säveltämässään teoksessa 
Iannotta hyödyntää runsaasti epäperinteisiä ääni-
lähteitä, styroxia, pahvilaatikoita ja erilaisia kelloja. 
Lopputuloksena on yhtä aikaa surrealistinen ja konk-
reettisen selkeä äänimaailma, jossa otsikkoon liittyvä 
tragedia ja fantasia elävät rinnakkain. Teoksella on 
kovat, dramaattiset ja kompleksiset piirteensä,  
mutta ne uppoavat maisemaan, joka on perustaltaan 
runollinen, kaunis ja lempeä, mutta myös houkuttele-
van arvaamaton.



ALEXANDER SCHUBERT: 
Point Ones

Bremenissä syntynyt Alexander Schubert  
(s. 1978) opiskeli alkuun bioinformatiikkaa Leipzi-
gissa ja perehdyttyään Karlsruhessa musiikkiin ja 
akustiikkaan valmistui multimediasäveltämisen  
tohtoriksi Hampurin musiikin ja teatterin korkea-
koulusta, opettajinaan Georg Hajdu ja Manfred 
Stahnke. Tällä hetkellä Schubert opettaa itse Ham-
purin musiikkikorkeakoulussa ja johtaa elektronisen 
musiikin studiota Lyypekissä.

Schubertin musiikki edustaa 2000-luvun virtausta, 
jossa yhdistellään taideperintöä ja aineksia  
mm. free jazzista, teknosta ja pop-musiikista.  
Yhtä olennaista tyylille on modernin teknologian  
hyödyntäminen. Multimedia, video, internet-sisäl-
löt, valot ja liiketunnistimet kuuluvat esityskalustoon 
perinteisten soittimien ohella. Kokeellista pop-musiik-
kia Schubert on kehitellyt taiteilijanimellä Sinebag.

Point Ones on valmistunut vuonna 2012 pienelle 
yhtyeelle (viulu, sello, saksofoni/ klarinetti, sähkö-
kitara, rumpusetti, piano, live-elektroniikka) ja ”laa-
jennetulle” (augmented) johtajalle. Schubert joh-
dattaa kuulijaa: ”Point Onesissa kapellimestari on 
varustettu liiketunnistimilla ja voi siten johtaa sekä 



soitinyhtyettä että live-elektroniikkaa. Suurimmaksi 
osaksi teosta ei toteuteta perinteisesti johtamalla, 
vaan merkitsevillä eleillä, jotka osoittavat uuden 
jakson alun – siitä nimi Point Ones. Tarkoituksena 
on kokea live-elektroniikka fyysisesti ja luoda siitä 
kapellimestarilla täysin hallittava instrumentti.  
Sen vuoksi teoksessa ei käytetä click-trackia tai 
muita ajanottoon perustuvia välineitä.

Näitä teknisiä ratkaisuja enemmän kappaleen  
ideana on leikkiä kapellimestarin viestinnällä ja noi-
hin eleisiin liittyvillä perinteillä ja odotuksilla. Aina ei 
ole täysin ennustettavaa, mikä kapellimestarin elei-
den lopputulos tulee olemaan. Teos on osa senso-
ripohjaisten kappaleiden sarjaa, kuten Your Fox’s, 
A Dirty Gold ja Laplace Tiger, joissa käsitellään eri-
laisia vuorovaikutuksen käsitteitä, ’laajennettuja’ 
instrumentteja ja esityskoodeja.”



REBECCA SAUNDERS: 
Skin

Rebecca Saunders (s. 1967) on tämän hetken pal-
kituimpia (Siemens-palkinto 2019) ja kiitetyimpiä 
nykysäveltäjiä. Lontoossa syntynyt Saunders opis-
keli sävellystä Edinburghissa Nigel Osbornen (PhD 
1997) ja Karlsruhessa Wolfgang Rihmin johdolla,  
ja asuu tällä hetkellä Berliinissä. Saundersin 
musiikki on keskittymisen, tarkkaavaisuuden ja 
herkkyyden taidetta: ”Minulle on todella tärkeää aut-
taa kuulijaa tuntemaan äänen maaginen fyysisyys, 
soinnin sävy, väri, massa ja paino. Tunnen sen 
itse työskennellessäni äänen kanssa, lähes niin 
kuin kuvanveistäjä työskentelee eri materiaalien 
kanssa.”

Sopraano Juliet Fraserille ja soitinyhtyeelle vuonna 
2016 sävelletty Skin on Saundersin pääteoksia.  
Tekstikokonaisuus on Saundersin oma, mutta sisäl-
tää lainauksia eri lähteistä. Erottuvat sanat nouse-
vat pintaan vain ajoittain taidokkaasti veistetystä 
tekstuurista, joka vaihtelee intiimistä hauraudesta 
räjähtäviin purkauksiin. 

Soolo-osuus on virtuoosinen poikkileikkaus ihmi-
sen äänestä, jota soitinyhtye seuraa välillä myö-
täeläen ja välillä saalistaen. Paul Griffithsin sanoin 
”lauluääni on tämän musiikin iho”. Saundersin oma 



esittelyteksti on tyypillisesti sävellysotsikon sana-
kirjamainen luotaus:

skin /Skin/ substantiivi 

Tiukka, mutta joustava pintakerros ruumiille tai esi-
neelle.

Kiinteän tai nestemäisen aineen kalvomainen 
pinta, nyljetyn eläimen nahka ilman turkkia tai sen 
kanssa.

s. herkkä kerros, joka erottaa ruumiin tai asian ympä-
ristöstään – viittaa kosketukseen, yhteen viidestä 
ulkoisesta aistista, jonka avulla osaltaan koetaan 
sen piiriin kuuluvat lämpötilan, kivun ja värähtelyn 
aistimukset.

Kosketus, somatosensoriseen järjestelmään, taktii-
liseen havaitsemiseen ja aistitiedon mekaaniseen 
vastaanottamiseen liittyvä: hermot ottavat informaa-
tion vastaan yleensä ihossa, mutta myös kielessä, 
kurkussa ja limakalvossa. Reseptorit reagoivat 
vauhdin ja paineen muutoksiin (luja, sivelevä,  
kestävä jne.) Adj. somaattinen, taktiilinen.



skin /Skin/ verbi 

nylkeä, kuoria pintakerros; erottaa nahka eläimestä. 
Ihon alla: mennä niin syvälle, että se ärsyttää, 
innostaa, herättää ajatuksia, tai muuten kiihdyttää.

Iho uusiutumisen vertauskuvana – jatkuva prosessi, 
jossa kuollut iho poistuu ja uusi kasvaa tilalle. 

Samuel Beckettin televisionäytelmän Ghost Trio 
(kirjoitettu 1975, ke.1977) ensimmäisen näytöksen 
kertojan sanat, kuultuna varhaisena äänityksenä, 
osuivat ja toimivat sävellyksen herätteenä:

…tämä on huoneen olemus ei olemisena
nyt katso lähemmäs
pelkkää pölyä
pölyä huoneen iholla
historia on iho
mitä vanhemmaksi se tulee sitä enemmän jälkiä 
jää sen pintaan katso uudelleen…



Pääosa Skinin tekstistä on omaani, joka syntyi 
vähitellen pitkän sävellysprosessin aikana ja jota 
inspiroi osittain laajat yhteistyörupeamat Juliet 
Fraserin kanssa. Teoksen lopulla lainataan jakso 
James Joycen Odysseuksesta, Molly Bloomin 
monologin lopusta.

RS, Berliini 1. kesäkuuta 2016



KIRMO LINTINEN:
Ballata concertante

Saarijärvellä syntynyt Kirmo Lintinen (s. 1967)  
valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian 
jazzmusiikin koulutusohjelmasta 1997, pääainee-
naan sävellys ja sovitus. Akatemiassa Lintisen opet-
tajina toimivat Jukka Linkola ja Eero Hämeenniemi, 
lisäoppia tuli sävellyskursseilta mm. Jukka Tien-
suulta, Helmut Lachenmannilta ja Peter Eötvösiltä. 

Lintisen näkyvää muusikontyötä ovat olleet hänen 
esiintymisensä solistina, yhtyemuusikkona ja kapel-
limestarina suomalaisissa jazz-, sinfonia orkesteri- 
ja kamarimusiikkikokoonpanoissa. UMO Helsinki 
Jazz Orchestrassa Lintinen on toiminut pianistina, 
kapellimestarina ja taiteellisena johtajana; hän on 
UMO:n 48-vuotisen historian eniten orkesterin  
konsertteja, kiertueita ja levytyksiä johtanut kapelli-
mestari. Lintinen tehnyt yhteistyötä myös monien 
muiden suomalaisorkesterien kanssa. Kamari-
orkesteri Avantin kanssa hänellä on pitkä ja hedel-
mällinen yhteinen taival.

Vuosituhannen vaihteesta lähtien säveltäminen 
on ollut Lintisen päätyö, ja hän onkin osoittautunut 
yhdeksi maamme ammattitaitoisimmista ja moni-
puolisimmista säveltäjistä. Laaja teosluettelo kattaa  



monipuolisen kirjon teostyyppejä lastenlauluista  
oopperaan, pedagogisista pikkukappaleista 
elokuva musiikkiin, tanssimusiikista modernismiin 
ja jazzista uusbarokkiin.

Lintisen musiikissa yhdistyvät herkullisella tavalla 
klassinen selkeys ja vilkas mielikuvitus, joka laukkaa 
konserttiteosten tyylisukelluksissa. Lintisen sävel-
täjämuusikkous on kukoistanut konsertoissa ja 
konsertoivuutta sivutaan myös vuonna 2016 val-
mistuneessa Ballata concertantessa. Teoksen 
kokoonpano on sama kuin Schubertin oktetossa, 
jonka pariksi Ballata concertante hyvin sopii.

Lintinen on teoksissaan seikkaillut historian eri aika-
kausilla, ei niinkään kertaustyylien tai lainailun kautta 
kuin zeligmäisenä aikamatkaajana. Ballata con-
certantessa ikkuna avautuu 1300-luvun Firenzeen, 
orastavan renessanssin maallisiin tuulahduksiin. 
Teoksen konsertoivuus viittaa myös itsenäisen  
soitinmusiikin ensiaskeliin.

1300-luku, trecento, oli aistillisen kulttuurin nousu-
kausi. Mustan surman vuodet, katolisen kirkon 
ongelmat useine paaveineen, Danten runot ja 
Boccaccion Decamerone kuvastivat yhteiskunnan 
maallistumista. Ballata oli aikakauden uusi runo- ja  



musiikkirakennelma, joita sävelsi mm. sokea 
firenzeläismestari Francesco Landini. Niitä löytyy 
myös Decameronesta, jossa jokaisen päivän päät-
teeksi lauletaan yksi ballata.

Lintisen Ballata concertante paikantaa historial-
liset juurensa teoksen arkaaisestisoivassa alkujak-
sossa, mutta muistuttaa nykyajan näkökulmasta 
hetkeä myöhemmin sellosävelmässä. Lintinen ver-
taa vaikutelmaa siihen, että oman aikamme turisti 
matkaa Firenzeen ja eläytyy siellä renessanssin 
kauden taiteisiin. Suhde menneisyyteen on saman-
tapainen kuin 1920-luvun ”uusklassismilla” oli 
1700-luvun musiikkiin.

1300-luvun polyfonia on vaikuttanut myös soitinten 
käsittelyyn, joka teoksen alkupuolella kuuluu jou-
sien ja puhaltimien vuorotteluna. ”Kolmen puhal-
tajan läsnäolo synnytti ajatuksen kolmiäänisestä 
solistiryhmästä, jolle voi kirjoittaa kolmiäänisen  
laulusatsin tapaan”, Lintinen kuvaa. Moniäänisten  
melodialinjojen ohella trecenton ballataan kuului 
runomitoista kumpuava rytminen rikkaus,  
joka Lintisen teoksessa niveltää teoksen eri  
jaksoja toisiinsa.

tekstit Antti Häyrynen



Juliet Fraser, sopraano

Sopraano Juliet Frazerin erikoisalaa on pahkurai-
sen särmä nykymusiikki. Juliet on kansainvälisesti 
tunnustettu uuden musiikin uskollinen tulkitsija. 
Hän vierailee säännöllisesti solistina erilaisissa 
kokoonpanoissa, kuten Musikfabrik, Klangforum 
Wien, Ensemble Modern, Remix, Talea ja Quatuor 
Bozzini. Hän esiintyy myös duona pianisti Mark 
Knoopin kanssa. Vuonna 2002 hän perusti laulu-
yhtye Exaudin yhdessä säveltäjä-kapellimestari 
James Weeksin kanssa ja on edelleen yksi yhty-
een ydinjäsenistä. Juliet teettää aktiivisesti uutta 
ohjelmisto ja on työskennellyt hyvin läheisesti  
säveltäjien, kuten Laurence Cranen, Pascale Crito-
nin, Bernhard Langin, Cassandra Millerin ja Rebe-
cca Saundersin kanssa. Hänet tunnetaan myös 
tavastaan herättää henkiin vanhoja teoksia, kuten 
Milton Babbittin Philomel, Morton Feldmanin Three 
Voices ja Gérard Griseyn Quatre chants pour  
franchir le seuil. Tämän kauden kohokohtia ovat 
esiintymiset mm. Lontoon Wigmore Hallissa,  
sekä Bratislavan Melos-Ethos -, Luxemburgin 
Rainy Days -, Bergenin Borealis-, Berliinin Maerz-
Musik-, Kölnin Acht Brücken - ja Aldeburghin Alde-
burgh-festivaaleilla. Julietin diskografia paljastaa 
hänen ohjelmistonsa kaikessa laajuudessaan.  



Hän on levyttänyt mm. Gesualdon madrigaaleja 
Exaudin kanssa, renessanssin musiikkia Collegium 
Vocale Gentin kanssa sekä lukuisia nykymusiikin 
sooloalbumeita, joita on julkaissut Neos, Kairos, 
HCR, Hat Hut ja Another Timbre. Juliet on lontoo-
laisen Eavesdropping-festivaalin perustaja ja tai-
teellinen johtaja sekä yksi pienen ja itsenäisen All 
that dust -levy-yhtiön johtajista. 



Michael Wendeberg, kapellimestari

Michael Wendebergin tulkinta oli mukaansa-
tempaava terävine ja tarkkoine pisteellisine 
 nuotteineen ja vaikuttavine huipentumineen,  
mutta jätti tilaa myös tauoille ja mietiskelylle.  
Mitteldeutsche Zeitung, 19.2.2020 

Kapellimestari ja pianisti Michael Wendeberg hallit-
see niin klassisen tuotannon — Bachista Schönber-
giin — kuin myös nykymusiikin, jonka parissa hän 
työskentelee antaumuksella. Kausina 20/21 ja 21/22 
hän toimi ylikapellimestarina Saalen Bühnen Halle 
-oopperassa, missä hän on ollut ”Erster Kapellmeis-
ter” vuodesta 2016. Viimeisimpänä hän on johtanut 
mm. Brittenin A Midsummer Night’s Dream -, Wag-
nerin Tristan ja Isolde - ja Paderewskin Manru-oop-
peroiden ensiesitykset. 

Michael Wendeberg on johtanut nimekkäitä orkeste-
reita ja kokoonpanoja, kuten Staatskapelle Berlin,  
WDR-sinfoniaorkesteri, SWR-sinfoniaorkesteri, 
Berliinin radion sinfoniaorkesteri, Junge Deutsche  
Philharmonie, Mahler-kamariorkesteri, Slovenian  
filharmonikot, Klangforum Wien, Ensemble Modern,  
Remix Ensemble Porto, Ensemble Intercontem-
porain, Birmingham Contemporary Music Group 



ja Basel Sinfonietta. Hän on vieraillut Münchenin 
sekä Venetsian biennaaleilla ja Luzernin Lucerne-, 
Bonnin Beethovenfest-, Bregenzin Bregenz-, Stut-
tgartin ECLAT-, Berliinin Ultraschall-, Kölnin Acht 
Brücken -, Schwazin Klangspuren- ja Wienin Wien 
Modern -festivaaleilla. Hän toimi geneveläisen 
Ensemble Contrechampsin musiikillisena johtajana 
vuodesta 2011 vuoteen 2018. 

Kaudella 22/23 Wendeberg tekee debyyttinsä  
Tokion sinfoniaorkesterissa johtaen Debussyn 
Jeux’n ja Isabel Mundryn alttoviulukonserton maa-
ilmanensi-illan alttoviulisti Nils Mönkemeyerin 
kanssa. Hän tekee debyyttinsä myös Frankfurtin 
oopperassa johtaen Blühen- oopperan kantaesityk-
sen sekä sen säveltäjän Vito Zurajin muoto kuvan 
Ensemble Modernin kanssa. Hän tekee paluun 
Viron kansalliseen sinfoniaorkesteriin johtaen 
Chaya Czernowinin, Jüri Reinversen and  
Malin Bangin tuotantoa osana AFEKT-festivaalia. 
Lisäksi hän johtaa konsertteja Ankarassa,  
Bursassa ja Helsingissä. 

Hänen oopperarepertuaarinsa kattaa lukuisia maa-
ilmanensi-iltoja sekä kaiken Händelin Orlandosta 
Mozartiin, Beethoveniin, Donizettiin, Verdiin, Bize-
tiin, Pucciniin, Straussiin ja Britteniin. Vuonna 2017 



hän teki paluun Staatsoper Berliniin johtaen Taika-
huilua sekä uutta tuotantoa Aribert Reimannin 
Gespenstersonatesta. Halle-oopperassa hän johti 
Beethovenin Fidelion, Verdin Aidan, Puccinin Tos-
can sekä ensi-illat Mozartin Don Giovannista ja 
Straussin Ariadne auf Naxosista ja viimeisimpänä 
uuden sovituksen Mozartin Der Schauspieldirecto-
rista. 

Pianistina Wendeberg on voittanut lukuisia kansalli-
sia ja kansainvälisiä pianokilpailuita. Hän esiintynyt 
solistina nimekkäillä festivaaleilla ja arvostetuissa 
orkestereissa kapellimestarien, kuten Jonathan 
Nottin, Marek Janowskin ja Daniel Barenboimin 
johdolla. Vuodesta 2002 vuoteen 2005 hän oli 
Ensemble intercontemporainin jäsen ja työsken-
teli läheisesti György Kurtagin ja Pierre Boulezin 
kanssa. Hän esitti Boulezin kootut teokset osana 
juhlallisuuksia Staatsoper Berlinissä vuonna 2015, 
Boulez Saalissa vuonna 2018 ja Bastille musiquen 
julkaisemalla levyllä vuonna 2021. 

Wendeberg opiskeli pianonsoittoa Markus Stangen, 
Bernd Glemserin ja Benedetto Lupon johdolla ja 
musiikin johtamista Toshiyuki Kamiokan  
mestarikurssilla Saarbrückenissä, jonka aikana hän 



toimi Kamiokan apulaisena Wuppertaler Bühnen 
-oopperassa. Valmistumisensa jälkeen Wendeberg 
oli virassa Nationaltheater Mannheimissa, Luzer-
ner teatterissa ja Staatsoper Berlinissä, missä hän 
avusti Daniel Barenboimia ja vierailevia kapelimes-
tareita, kuten Pierre Boulezia ja Sir Simon Rattlea. 



Kamariorkesteri Avanti!

Vuonna 1983 muusikoiden perustama kamari-
orkesteri Avanti! viettää vuonna 2023 40-vuotis-
juhliaan. Orkesteri on alkuajoistaan asti ollut 
edellä kävijä muotoaan muuttavana, taide edellä 
toimivana joustavana kokoonpanona. Toiminnan 
lähtökohtana on aina esitettävä teos, itse musiikki, 
ei instituutio. Oli kyse uudesta musiikista, vanhem-
mista klassikoista, monitaiteellisista teoksista tai 
kevyen musiikin helmistä, Avanti! voi mukautua 
tilanteen vaatimuksiin ja näin ottaa taiteellaan  
kantaa erilaisiin ajankohtaisiin ilmiöihin. 

Avantin taiteellisena johtajana toimii klarinetisti Kari 
Kriikku, joka tekee yhteistyössä alan huippujen 
kanssa orkesterin taiteellista suunnittelua.  
Soittajiston perustan muodostavat kunkin soittimen 
äänenjohtajat, jotka sekä soittavat orkesterissa että 
huolehtivat konserttien tarvittavan soittajiston kokoa-
misesta. Näin äänenjohtajat vastaavat osaltaan 
Avantin korkean tason ylläpitämisestä. Vuosittain 
orkesterin eri esiintymisissä muusikkoja työsken-
telee yhteensä noin 200.
 
Avantin riveissä on työskennellyt huomattava joukko 
kansainvälisesti menestyneitä kapellimestareita: 



Esa-Pekka Salosta ja Jukka-Pekka Sarastetta ovat  
seuranneet mm. Sakari Oramo, John Storgårds,  
Susanna Mälkki, Hannu Lintu, Dima Slobodeniouk,  
Tuomas Hannikainen ja Anna-Maria Helsing. 
Orkesteri huolehtii jatkuvuudestaan tarjoamalla 
esiintymismahdollisuuksia uusille muusikko-, 
kapellimestari- ja säveltäjäpolville, toimien samalla 
hautomona tulevaisuuden tekijöille.  

Avantin toiminnalle ominaista on musiikin kehityk-
sen jatkuva seuranta. Orkesteri pyrkii reagoimaan 
niihinkin ilmiöihin, jotka eivät ole vielä tiedossa. 
Tarkkailemalla musiikin uusia virtauksia ja nosta-
malla esiin kansainvälisesti kiinnostavia säveltä-
jänimiä, orkesteri on mukana myös innovoimassa 
ja inspiroimassa uutta taidetta. Avanti! toimii aktii-
visesti sekä vakiintuneiden Avanti-kumppanien että 
uusien nuorten säveltäjien teosten kantaesittäjänä 
ja sävellysten tilaajana. 

Omien tuotantojensa lisäksi, Avanti! tekee poikki-
taiteellista yhteistyötä eri taideorganisaatioiden ja 
-hankkeiden kanssa, vierailee monipuolisesti erilai-
sissa tapahtumissa, soittaa tilauskonsertteja sekä 
järjestää kesäisin Suvisoitto-festivaalin Porvoossa.

www.avantimusic.fi 
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Lotta Vartiainen

Konserttihenkilökunta / 
Konsertpersonal /  
concert staff
Aino Lyra

Orkesterijärjestäjät /  
Inspicienter /  
Stage Managers
Ilkka Ferm
Severi Huhdanpää

Graafinen suunnittelu /  
Grafisk formgiving / 
Graphic design
Venla Poskela

Teosesittelyt /  
Verk presentationer /  
Programme notes
Antti Häyrynen

Käännökset /  
Översättningar /  
Translations
Tove Djupsjöbacka  
(ruotsi/sve/swe) &  
Paavo Leppäkoski  
(englanti/eng)

AVANTIN TOIMISTO JA KONSERTTIHENKILÖKUNTA /  
KONTOR OCH KONSERTPERSONAL /  
OFFICE AND STAFF


