1

sociación Cultural

Jäsentiedote

Kaleva

Tammikuu 2022

Vuoden 2022 alustava ohjelma
Kevät
Tammikuu
La 29.01

Taide ja tapas: Teuvo Peltoniemi: Fridolf Höök – mereltä merelle.
Filmi kapteeni Höökin matkasta Amurinmaalle ja esitelmä hänen
sinne perustamastaan ihanneyhteiskunnasta, ravintola Kukko, los
Boliches, Fuengirola, klo 15

Helmikuu
La 05.02.

Kulinaarinen kokemus Runebergin hengessä mutta espanjalaisella n. € 40
menulla

To 17.02

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: J. Turina, M. de Falla, € 30/40
P.I. Tchaikovsky, Teatro Cervantes, klo 20

La

Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, ravintola Kukko, los Boliches, € 6
Fuengirola, klo 15

To 25.02.

Vuoden 2022 varsinainen yleiskokous. klo 15

Maaliskuu
Que 09.03.

Pianokonsertti: Markus Ollila: Chopinin etydit, op. 10 ja 25. Castillo € 15
Bil-Bil, Benalmádena Costa, klo 19

La ??.03.

Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, ravintola Kukko, los Boliches, € 6
Fuengirola, klo 15

To 31.03.

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti G. Bussi, R. Schumann, € 30/40
N. Rimski-Kórsakov Teatro Cervantes klo 20
Retki: Roomalaisten Fuengirola

Huhtikuu
01-04.04.

Kevään pitkä matka: Lissabon ja ympäristö (teemana Espanjan ja
Portugalin historian yhtymäkohdat)
www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
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To. 07.04

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Semana Santa: G. € 40/50
Verdi: Requiem, Teatro Cervantes klo 20.30
Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, ravintola Kukko, los Boliches, € 6
Fuengirola, klo 15
Kulinaarinen kokemus: Meren herkkuja? Restaurante Yucas Mare,
Calle Torrequebrada, Planta -1, Benalmádena
Syksy

Lokakuu
Su 09.10.

Syyskauden avajaiset ”Pool party”, klo 13
Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, ravintola Kukko, los Boliches, € 6
Fuengirola, klo 15

To

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti, Teatro Cervantes, klo 20

€ 30/40

Baletti/Ooppera: Teatro Cervantes
.

Syksyn pitkä matka: Espanjan synnyinsijoilla (Toledo, Segovia, La
Granja, Avila ja Aranjuez, teemana Espanjan valtion synty)

Marraskuu
Ti

Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, ravintola Kukko, los Boliches, € 5
Fuengirola, klo 15
Retki: Coto de Doñana – Euroopan lintujen kohtauspaikka (teemana
linnut, Rocion pyhiinvaellus sekä Magellanin purjehdus maailman
ympäri)
Málagan filharmonisen orkesterin konsertti:
Pianokonsertti: Jouni Somero, Castillo Bil-Bil. Benalmádena Costa (ei
vahvistettu)
Baletti/ooppera: Teatro Cervantes:

Pe 25.11.

Ylimääräinen yleiskokous, ravintola Kukko, Los Boliches, Fuengirola,
klo 15

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
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Joulukuu
Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, ravintola Kukko, los Boliches, € 5
Fuengirola, klo 15
To 22.12.

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Joulukonsertti, Teatro
Cervantes klo 20.30

Hyvä jäsen
Pitkän tapahtumattoman kauden jälkeen Kalevan syyskausi alkoi lupaavasti syyskauden
avajaisilla, yhdellä retkellä, kahdella konsertilla sekä neljällä taide ja tapas -tapahtumalla.
Vaikka Maailman Terveysjärjestö onkin ennustanut, että puolet Euroopan väestöstä
sairastuu kevään mittaan omikron-variantin aiheuttamaan coronaan, yritämme toteuttaa
yllä olevan vuoden 2021 ylimääräisen yleiskokouksen hyväksymän, normaalivuosille
tyypillisen ohjelman. Se on kuitenkin vain alustava. Helmikuun yleiskokous hyväksyy
sen lopullisen version jonka senkin toteutumiseen pandemia voi tietysti vaikuttaa.
Hallitus toivoo, että siihen vaikuttaisivat myös jäsenten kommentit ja ehdotukset. Niitä
kaivataan erityisesti lähialueelle suuntautuvien retkien sekä taide ja tapas -tapahtumien
ideoimiseksi. Myös ehdotukset kulinaaristen kokemusten aiheiksi ja toteuttamispaikoiksi
ovat tervetulleita.
Varsinainen yleiskokous, to 25.02. klo 15 ravintola Kukko
Yleiskokouksen kokouskutsu kokousasiakirjoineen lähetetään helmikuun puoleen väliin
mennessä. Viime marraskuun ylimääräinen yleiskokous valtuutti hallituksen etsimään
hallitukseen uusia jäseniä, jotka voitaisiin poikkeuksellisesti valita varsinaisessa
yleiskokouksessa.
Tule vaikuttamaan yhdistyksesi toimintaan.
Päivystykset keskiviikkoisin klo 14–16 (huom. uusi päivystyspaikka)
Kevätkauden päivystys alkaa keskiviikkona 12.01. uudessa päivystyspaikassa: ravintola
Kardemumma, Avda Nuestro Padre Jesús Cautivo 44, los Boliches, Fuengirola.
Päivystyksessä voi ilmoittautua sekä tilaisuuksiin että jäseneksi, maksaa pieniä maksuja
ja kysellä Kalevan toiminnasta.
Jäsenmaksu 2020 ja 2021
Vuoden 2022 jäsenmaksu tulisi sääntöjen mukaan maksaa helmikuun 2022 loppuun
mennessä. Jos et aio coronan vuoksi palata Espanjaan ja haluat sen vuoksi – tai jostain
muusta syystä – erota Kalevasta, ilmoitathan siitä ensi tilassa nettisivujen ”Ota yhteyttä”
-lomakkeella.

Musiikkitarjonta
Orquesta finharmonica de Malaga – Malagan filharmonikot konsertoivat kotiareenallaan
Teatro Cervantesissa. Kulttuuriyhdistys Kaleva on poiminut kevään ohjelmistosta 4
konserttia, joihin järjestämme konserttimatkat jo yli 30-vuotisen perinteen mukaan.
www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
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Bussikuljetukset lähtevät Fuengirolan länsipäädystä ja osallistujia otetaan mukaan
sovituilta pysäkeiltä myös Benalmadenasta ja Torremolinoksesta.
Kalevan konserttimatkoista saat lisää tietoa www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info tai
keskiviikkoisin klo 14 -16 Cafe Kardemumma, jossa päivystää joku hallituksen jäsen.
17.2.2022 klo 20.00 Orquesta filharmónica de Málaga
Kapellimestari José María Moreno
Piano: Antonio Ortiz
Joaquín Turina: Danzas Fantásticas op. 22
Piotr Tchaikovsky: Sinfonia no 4 op. 36
Manuel de Falla: Noches en los jardines de España
Liput 30 €/40€
Viimeinen maksupäivä 9.2., minkä jälkeen peruutuksia ei voida hyväksyä.

1886 Sevillassa syntynyt Turina opiskeli kotikaupunkinsa lisäksi Madridissa sekä lähes
10 vuotta Pariisissa. Palattuaan 1914 Madridiin Turina alkoi toimia säveltäjänä,
opettajana ja kriitikkona.
Konsertissa esitetään hänen teoksensa ”Danzas Fantasticas”.Teoksessa hän kuvailee
kolmea erilaista espanjalaista maisemaa. Vaikka hänen tuotannossaan on havaittavissa
Pariisin vuosilta ranskalaista sävyä, Danzas Fantasticas teos inspiroituu säveltäjän
espanjalaisesta, andalusialaisesta syntyperästä.
Cadizissa 1876 syntynyt Manuel de Falla opiskeli pianonsoittoa ja sävellystä Madridissa
ja myös useita vuosia Pariisissa. Pariisin vuosien aikoina hän oivalsi, kuinka arvostettua
www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
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silloin Ranskassa säveltäjien ja taiteilijoiden parissa oli espanjalainen musiikki ja
kulttuuri. Hän alkoi etsiä innoitusta espanjalaisesta kansanmusiikkiperinteestä. Hän alkoi
jo Pariisissa työstää teostaan ”Noches en los jardines de España”, Joka on yksi hänen
huomattavimmista teoksistaan.
Konsertin toinen osio on Pjotr Tchakovskyn 4. sinfonia. Sinfonia valmistui 1878 ja
säveltäjä pitää itse sitä onnistuneimpana sinfonianaan, vaikka neliosaisen sinfonian
sävellystyö oli hänelle vaikea ja tuskallinen.
Sinfonian pääajatus on kohtalo, joka estää ihmiseltä onnen. Epätoivo lisääntyy ja on
parasta kääntää selkä Kade Kohtalolle, ja vaipua unelmiin. Unelmat antavat onnen, jota
kuitenkin seuraa melankolia. Lopulta, jos et tyydy itseesi, mene kansan luo, katso miten
se osaa riemuita. Vielä on olemassa onnea.
Tchaikovsky omisti sinfonian pitkäaikaiselle tukijalleen Nadezda von Meckille, jolle hän
kirjoitti: ”Olen niin iloinen siitä, että se on meidän teoksemme, ja kuullessanne sitä
tietäkääkin, miten paljon olen teitä sen joka tahdissa ajatellut”. Tchaikovsky ja Meck eivät
koskaan tavanneet toisiaan, mutta heillä oli pitkäaikainen ja tiivis kirjeenvaihto.
31.3. 2022 klo 20.00, Orquesta filharmónica de Málaga
Kapellimestari José Mária Moreno
Sello: Asier Polo
Gabriel Bussi: La tribuna (suite sinfónica)
Robert Schumann: Sellokonsertto a-moli op. 129
Nikolai Rimski-Kórsakov: Sheherazade op. 35
Liput 30 €/40€
Viimeinen maksupäivä 23.3., jonka jälkeen peruutuksia ei voida hyväksyä.
7.4.2022 Orquesta filharmónica de Málaga, Semana Santa, pääsiäskonsertti
Kapellimestari José Mária Moreno
Guiseppe Verdi: Requiem, IGV 24
sopraano: Carmen Sólis
Mezzosopraano: María Luisa Corbacho
Tenori: Joel Montero
Baritoni: Javier Castañeda
Coro de Ópera de Málaga
johtaa Salvador Vázquez
Coro de Teatro Villamarta
johtaa José Ramón Hernández ja Ana Belén Ortega
Liput 45 €/ 55 €

Viimeinen maksupäivä 23.3., jonka jälkeen peruutuksia ei voida hyväksy
Ainakin tällä hetkellä Kaleva saa konsertteihin alennettuun hintaa ainoastaan 30 lippua.
Konsertteihin kannattaa sen vuoksi ilmoittautua mahdollisimman aikaisin lipun
varmistamiseksi. Teatro Cervantesissa on coronan vuoksi toistaiseksi maskipakko sekä
muita rajoituksia.
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Pianokonsertti: Markus Ollila: Chopinin etydit, op. 10 ja 25. Castillo Bil-Bil,
Benalmádena Costa, kilo 19
Markus Ollila on Kalevalle vanha tuttu. Hän kävi poikansa
Leevin kanssa konsertoimassa meille v. 2016 ja Leevi soitti
myös Kalevan järjestämässä Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlassa sekä Nuorten pianoakatemian kolmessa
konsertissa.
Markus kertoo ohjelmastaan Chopinin etydeistä:
”Chopinin vuosina 1829-1835 säveltämät etydit on yksi
klassisen pianismin kulmakivistä. Se on pianisteille
merkittävyydeltään sävellyskokonaisuutena samaa luokkaa,
kuin toisen nurkan alta löytyvät Beethovenin sonaatit.
Ensimmäistä puolestaan kannattavat Bachin Das
Wohltemperierte klaviereiden preludit ja fuugat.
24 Etydin, reilun sadan sivun ja yli 50 000 nuotin, soitettuna noin tunnin kestävänä
kokonaisuutena etydit muodostavat sopivan mittaisen resitaaliohjelman. Siitä
huolimatta sitä esitetään kokonaisuutena erittä in harvoin. Siihen on syynä niiden
ä ä rimmä inen vaikeus. Itse olen aloittanut painini niiden kanssa 13-vuotiaana.
Harjoiteltuani niitä elä mä ni aikana noin 2000 tuntia, uskallan vä ittä ä tuntevani
niiden pianistiset ja musiikilliset vaatimukset melko hyvin. Haaste on
ä ä rimmä inen.”
Konsertin käsiohjelmien (€ 15) myynnistä ilmoitetaan myöhemmin.

Taide ja tapas
La 29.01.2021 Teuvo Peltoniemi: Kapteeni Höökin suomalaiset Amurinmaalla 1868,
ravintola Kukko klo 15
Vankan saattajajoukon laulaessa Maamme-laulua lähti Helsingistä 30. lokakuuta 1868
suuri ryhmä suomalaisia kapteeni Höökin johdolla kohti Venäjän Kaukoitää perustamaan
”sosialistista” valaanpyyntiyhteisöä. Vuoden – seikkailuja täynnä olleen – purjehduksen
jälkeen ankkuroitiin Tyynenmeren rannalle Nahodkaan lähellä Vladivostokia. Sinne
nousi suomalaisten utopiayhteisö Strelok. Samoihin aikoihin Nahodkaan muutti myös
joukko turkulaisia maanviljelijöitä, jotka asettuivat jokilaaksoon
Höökin matkasta kertoo vastavalmistunut venäläis-suomalainen dokumenttielokuva
”Kapteeni Höök - Mereltä Merelle” (26 min). Tämä on filmin ensimmäinen
ennakkonäytös Venäjän ja Suomen ulkopuolella.
Tietokirjailija Teuvo Peltoniemi kertoo elokuvan jälkeen, mitä oli siirtokunnan taustalla,
millaista elämää vietettiin helsinkiläisten ja turkulaisten siirtokunnissa, ja miten kapteeni
Höökille ja muille suomalaissiirtolaisille kävi myöhemmin. – Teuvo on käynyt
Strelokissa tutkimusmatkoilla vuosina 1990 ja 2018 ja kirjoittanut Amurinmaan
historiasta kirjassaan ”Kohti parempaa maailmaa”.
Maksu € 6, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle.
Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) olevalla
lomakkeella viimeistään to 27.01..
www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
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***********
Hallitus toivoo jäsenistöltä sekä ehdotuksia ensi vuoden taide ja tapas -tilaisuuksien
aiheiksi että tarjouksia niiden pitämiseksi. Onhan jäsenistössämme paljon eri alojen
asiantuntijoita ja taiteen harrastajia. Vaikka tilaisuuden nimessä onkin sana taide, aiheet
ovat aikaisemmin liittyneet myös esimerkiksi historiaan ja politiikkaan.

Retket ja matkat
Portugalin matka 01–04.04
Tämä Lissaboniin ja sen ympäristöön suuntautuva matka järjestetään, jollei corona
aiheuta yllätyksiä, 01–04.04. Vaikka Portugalin erittäin tiukkoja corona-rajoituksia on
viime aikoina löysätty, ongelmana on edelleen lentojen vähyys. Koska hallitus olettaa,
etteivät oanottajat olisi kovinkaan innostuneita maksamaan ylimääräisestä yöstä
hotellista, jotta he saisivat herätä klo 4 aamulla ennättääkseen Málagan koneeseen,
matkatoimisto tutkii mahdollisuutta tehdä matka bussilla.
Matkan teemana on Espanjan ja Portugalin historian yhtymäkohdat ja oppaana tulee
toimimaan kaikkien ihailema tri Liisa Väisänen.
Tilanne on coronan aikana muuttunut niin paljon, että matkan kaikista yksityiskohdista
sopiminen on vienyt melkoisesti aikaa. Myöskään matkan lopullista hintaa ei vielä
tiedetä. Aikaisemmin ilmoittautuneethan saivat maksamansa ennakon takaisin lukuun
ottamatta hotellille maksettua etumaksua. Mikäli päädymme käyttämään samaa hotellia,
tämä etumaksu vähennetään matkan hinnasta.
www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
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Matka Espanjan synnyinsijoille
Hallitus on alustavasti sopineet matkatoimisto Ruta Solarin kanssa, että matka siirretään
syksyyn 2022.
Roomalaisten Fuengirola
Välillä näytti siltä, että retki joudutaan perumaan tai siirtämään pitkälle tulevaisuuteen,
koska osa suunnitelluista tutustumiskohteista on kolme vuotta suljettuna restauroinnin ja
kunnostustöiden vuoksi.
Apulaispormestari Rodrigo Romeron ja Fuengirolan kulttuuritoimiston ystävällisellä
avustuksella olemme kuitenkin päässeet sopimukseen, joka lupailee poikkeuksellisen
mielenkiintoista retkeä. Pääsemme suljettuihin kohteisiin, joita esittelee restauroinnista
vastaava arkeologi Ramón Hiraldo. Lisäksi suosittu opas tri Liisa Väisänen kertoo
yleensä roomalaisten ajasta Espanjassa ja heidän jättämästään perinnöstä.
Ajankohta on vielä avoin.

Kulinaarinen kokemus
Hallitus suunnittelee optimisesti kahta kulinaarista kokemusta:
05.02. Runebergin päivä espanjalaiseen tapaan. Muistellaan Runebergiä ja
Vänrikki Stoolia mutta syödään espanjalaisittain, jos sopiva paikka löytyy.
Meren herkkuja. Restaurante Yucas Mare, Calle Torrequebrada, Planta -1,
Benalmádena (huhtikuun alussa)

Tervetuloa aloittamaan Kalevan kevätkautta
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