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Alban Berg 
WOZZECK 
11.1. | 14.1. | 15.1. | 18.1. 

Metin musiikillinen johtaja Yannick 
Nézet-Séguin johtaa William Kent-
ridgen uuden produktion. Wozzeck 
kuuluu 1900-luvun merkittävimpiin 
oopperoihin ja se esitettiin kuluneel-
la näytäntökaudella myös Suomen 
Kansallisoopperassa. Teos on sävel-
letty ensimmäisen maailmansodan 
aikana ja sen jälkeen. Ohjaajan 
piirrokset ja muu kuvitus herättävät 
sodan kauhut henkiin. Ruotsalaisba-
ritoni Peter Mattei tekee nimiroolis-
sa roolidebyyttinsä. Produktio sai 
ensiesityksensä Salzburgin festivaa-
lilla 2017. Se on Metropolitan-oop-
peran, Canadian Opera Companyn, 
Opera Australian ja Salzburgin 
festivaalin yhteistuotanto.
 

The Gershwins’

PORGY JA BESS 
1.2.  | 4.2. | 5.2. | 8.2.

Porgy ja Bess on edellisen kerran 
esitetty Metissä vuonna 1990. 
Tekijät kuvailivat kantaesityksensä 
vuonna 1935 saanutta oopperaa 
Amerikan kansanoopperaksi. Se 
kertoo vammaisen kerjäläisen 
Porgyn ja narkomaani Bessin rak-
kaustarinan. Ooppera sisältää 
monia rakastettuja klassikkosä-
velmiä, kuten Summertime, It Ain’t 
Necessarily So, Bess, You Is My 
Woman Now, I Got Plenty o’ Nuttin 
ja My Man’s Gone Now. Sopraano 
Golda Schultz vieraili kuluneella 
kaudella RSO:n solistina Mahlerin 2. 
sinfoniassa. Kyseessä on yhteistuo-
tanto English National Operan ja 
Hollannin kansallisoopperan kans-
sa. Se sai ensiesityksensä Lontoossa 
alkuvuodesta 2019.

KapellimestarI: David Robertson
Ohjaus: James Robinson 
 

Georg Friedrich Händel 

AGRIPPINA 
29.2. |  3.3. | 4.3. | 7.3.

Händelin seksiä ja valtapolitiikkaa 
käsittelevä satiiri saa ensiesityksen-
sä Metropolitan-oopperassa. David 
McVicar ohjasi produktion alun 
perin Brysselin Monnaie-oopperalle 
vuonna 2000. Hän tuo nyt uudiste-
tun version Metin lavalle. Ooppe-
rassa Rooman imperiumi ei koskaan 
kukistunut, vaan on jatkanut eloaan 
näihin päiviin saakka. Händel 
ajatteli oopperaa säveltäessään 
omaa aikaansa ja näin tekee myös 
McVicar puhuessaan poliitikkojen 
korruptiosta ja juonitteluista. Val-
lanhimoisen ja poikansa valtaistui-
melle nostamista suunnittelevan 
keisarinna Agrippinan roolin laulaa 
aikamme mezzosopraanojen aate-
liin kuuluva Joyce DiDonato.

KapellimestarI: Harry Bicket
Ohjaus: Sir David McVicar
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OOPPERA

KapellimestarI: Yannick Nézet-Séguin
Ohjaus: William Kentridge 



Richard Wagner

LENTÄVÄ HOLLANTILAINEN 
14.3. | 17.3. | 18.3. | 21.3.

François Girardin edellinen Met-oh-
jaus oli Richard Wagnerin Parsifal. 
Nyt hän tarttuu säveltäjän toiseen 
mestariteokseen, Lentävään hol-
lantilaiseen. Valeri Gergijev johtaa. 
Sentan pakkomielle legendaarista 
merenkävijää esittävää muotoku-
vaa kohtaan korostuu oopperan 
lavastuksessa, jossa näyttämöstä 
on tehty valtava öljyvärimaalaus. 
Päärooleissa nähdään saksa-
lais-italialainen Wagner-sopraano 
Anja Kampe sekä vanhat tutut 
bassobaritoni Bryn Terfel ja basso 
Franz-Josef Selig. Kyseessä on 
Metropolitan-oopperan, Quebecin 
oopperan ja Hollannin kansalli-
soopperan yhteistuotanto.
 
KapellimestarI: Valeri Gergijev
Ohjaus: François Girard

Giacomo Puccini

TOSCA 
11.4. | 14.5. | 15.4. | 18.4.

Toscan uusin produktio sai ensiesi-
tyksensä kaudella 2017-18, jolloin 
se myös nähtiin elokuvateatteri-
esityksissä eri miehityksellä. Nyt 
nimirooliin hyppää supersopraano 
Anna Netrebko, joka tekee siinä 
Metin roolidebyyttinsä. David Mc-
Vicarin produktio sijoittaa Toscan 
alkuperäisille tapahtumapaikoilleen 
Roomassa. Alkuperäisyyttä koroste-
taan myös lavastuksessa, joka koos-
tuu kirkkojen, palatsien ja patsaiden 
kopioista. Cavaradossin roolin 
laulaa amerikkalaistenori Brian 
Jagde, joka debytoi Metissä jo 2014, 
mutta jota ei ole aiemmin elokuva-
teatteriesityksissä nähty. Roolia hän 
pääsee sopivasti harjoittelemaan 
jo Wienin valtionoopperassa ennen 
Metin esityksiä. 
 
KapellimestarI: Bertrand de Billy
Ohjaus: Sir David McVicar
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Gaetano Donizetti

MARIA STUARDA 
9.5. | 12.5. | 13.5. | 16.5.

Kahden kuningattaren poliittisesta 
ja henkilökohtaisesta valtataiste-
lusta kertova, Donizettin Tudor-ku-
ningattaria kuvaavan trilogian 
keskimmäinen ooppera palaa 
elokuvateatteriesityksiin seitse-
män vuoden tauon jälkeen. Diana 
Damrau laulaa nyt nimiroolin ja 
Jamie Barton on Elisabet I. Libretto 
perustuu Friedrich von Schillerin 
draamaan. Kuningatar Elisabet on 
mustasukkainen vangittuna olevalle 
Maria Stuartille Leicesterin jaar-
lista. Naiset kohtaavat raivoisissa 
merkeissä ja Elisabet alkaa pohtia 
Marian tuomitsemista kuolemaan. 
Leicester rukoilee Marialle armoa, 
mutta Elisabet ilmoittaa tämän jou-
tuvan todistamaan Marian tuomion 
täytäntöönpanoa. 
 
KapellimestarI: Maurizio Benini
Ohjaus: Sir David McVicar
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BALETTI

GISELLE
2.2.

Nuori maalaistyttö Giselle kuolee, 
kun kuulee rakastettunsa Albrechtin 
pettäneen hänet.  Vastoin tahtoaan 
Giselle liittyy hylättyjen morsianten 
kostonhimoisiin henkiin, wileihin, 
jotka tuomitsevat Albrechtin tanssi-
maan kuolemaansa saakka...
Giselle koskettaa suurenmoisilla, 
universaalin romanttisilla teemoil-
laan. Tunnettu koreografi Aleksei 
Ratmanski tuo upouudessa produk-
tiossa tuoreen näkökulman yhteen 
klassisen tanssin vanhimmista ja 
suurenmoisimmista teoksista. Se an-
taa yleisölle mahdollisuuden löytää 
uudelleen tämä ikoninen baletti. 

Musiikki:  Adolphe Adam
Koreografia: Aleksei Ratmanski

Libretto:  
Théophile Gautier ja  
Jean-Henry Saint-Georges

JOUTSENLAMPI
1.3.

Vanhemmat kehottavat prinssi 
Siegfriediä valitsemaan puolison. 
Prinssi kohtaa kuitenkin lammella 
salaperäisen joutsen-naisen Odet-
ten ja joutuu tämän lumoihin. Prins-
sin ikuisen rakkauden lupauksella 
on peruuttamattomat seuraukset.
Tshaikovskin mestariteos, klassisen 
baletin rakastetuin työ palaa uusin 
miehityksin. Bolshoi-teatterissa 
syntynyt, teknisesti vaativa ja täyn-
nä elämää sykkiviä tunteita oleva 
prinssi Siegfriedin ja kaksoisidenti-
teettisen Odette/Odilen legendaa-
rinen rakkaustarina saa arvoisensa 
tulkinnan rivit täydellisessä uniso-
nossa tanssivalta maailmankuululta 
corps de ballet’lta. 

Musiikki: Pjotr Tshaikovski
Koreografia: Juri Grigorovitsh
Libretto: Juri Grigorovitsh

Baletti
Kevät 2020



TANSSI
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ROMEO JA JULIA 
5.4.

Romeo ja Julia ovat syvästi rakas-
tuneita siitä huolimatta, että mo-
lempien perheet vihaavat toisiaan. 
Capuletin ja Montaguen sukujen vä-
linen kiistely vie Mercution hengen 
ja aiheuttaa Romeossa halun kostaa 
ystävänsä hengen menetys...
Tuhoon tuomittujen rakastavaisten 
traaginen kohtalo inspiroi Sergei 
Prokofjevia säveltämään suositun 
balettinsa ja sen hienot kohtaukset 
Julian herkästä teemasta uhkaa-
vaan Ritarien tanssiin. Bolshoin 
tähdet Jekaterina Krisanova ja Vla-
dislav Lantratov tanssivat ikuisina 
rakastavaisina Aleksei Ratmanskin 
upean eloisassa kuvauksessa rak-
kaudesta ensi silmäyksellä.

Musiikki: Sergei Prokofjev
Koreografia: Aleksei Ratmanski
Libretto: Sergei Prokofjev, Sergei Radlov 
ja Adrian Pjotrovski (William Shakespea-
ren mukaan)

JEWELS
3.5.

Balanchinen vierailu kuuluisan jalo-
kivikauppiaan Van Cleef & Arpelsin 
myymälässä New Yorkin Viiden-
nellä Avenuella inspiroi loisteliasta 
triptyykkiä. Se juhlistaa Pariisin, 
New Yorkin ja Pietarin kaupunkeja 
sekä niiden tanssin kouluja, kutakin 
omalla jalokivellään: smaragdilla, 
rubiinilla ja timantilla.
Balanchine loi kunnianosoituk-
sen hänen tyylinsä muovanneen 
tanssin kolmen koulun valloittavalle 
kauneudelle. Jokaista edustaa 
jalokivi. Jewels – Jalokivet tarjoaa 
ainutlaatuisen tilaisuuden nauttia 
koreografin visuaalisesti valloittavan 
teoksen neroudesta maailman häi-
käisevimpiin kuuluvien tanssijoiden 
esittämänä.

Musiikki: Gabriel Fauré, Igor Stravinsky, 
Pjotr Tshaikovski
Koreografia: George Balanchine

Matthew Bournen

Romeo ja Julia
23.4. 
Liput myynnissä 12.3. alkaen

Tämä intohimoinen ja nykyai-
kaistettu versio Shakespearin 
klassisesta rakkaustragediasta 
sijoittuu lähitulevaisuuteen, Vero-
na Institute -nimiseen laitokseen. 
Yhteiskunta on salamyhkäisesti 
sulkenut hankalaksi koetut nuoret 
laitokseen murskatakseen heidän 
intonsa, nuoruuden henkensä 
sekä yksilöllisyytensä. Kahden 
nuoren on seurattava sydämiään 
ja vaarannettava kaikkensa 
ollakseen yhdessä. Ajaton tarina 
kielletystä rakkaudesta, tukahdu-
tetuista tunteista sekä nuoruuden 
havainnoista kuvattuna Lontoon 
Sadler’s Wells -teatterissa erityi-
sesti valkokankaita varten.
Esitystä tähdittävät Britannian 
kirkkaimmat nuoret tanssijalu-
paukset. 
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TAIDE

PÄÄSIÄINEN TAITEESSA
7.4. | 8.4. 
Liput myynnissä 27.2. alkaen

Kristuksen kuoleman ja ylösnouse-
muksen tarinaa kertovat sekä evan-
keliumit että historiamme merkittä-
vimmät taiteilijat. Osa länsimaisen 
sivilisaation merkittävimmistä 
taideteoksista kuvaa pääsiaisen 
tapahtumia. Phil Grabskyn elokuva 
tarkastelee pääsiäisen tapahtumia 
taiteen kautta varhaiskristityis-
tä nykypäivään. Se on kuvattu 
Jerusalemissa, Yhdysvalloissa ja 
eri Euroopan maissa. Grabsky tutkii 
miten taiteilijat ovat eri aikoina 
kuvanneet pääsiäisen tarinaa, 
maalaten samalla kuvaa 
yhteisestä historiastamme.

GAUGUIN - LONTOON 
NATIONAL GALLERYSTA
20.1. | 22.1.

Upouusi dokumenttielokuva Paul 
Gauguinin elämästä ja teoksista, 
kertojaäänenä Dominic West. Doku-
menttiin sisältyy yksityiskierros The 
Credit Suisse Exhibition: Gauguin 
Portraits -näyttelyyn. Dokumentti 
on kuvattu Tahitilla, Ranskassa, 
Marquesassaarilla ja Britannias-
sa, ja se tarkastelee Gauguinin 
poikkeuksellisia – ja usein ongel-
mallisia – taiteellisia saavutuksia. 
Dokumentin selostajina toimivat 
Gauguinin jälkeläiset, nykytai-
teilijat sekä asiantuntijat ympäri 
maailman. Dokumentti on kuvattu 
erityisesti elokuvateattereita varten: 
teräväpiirto, upeat lähikuvat ja 
yksityinen näyttelykierros takaavat 
taiteesta kiinnostuneille ainutlaa-
tuisen mahdollisuuden nähdä Gau-
guinin muotokuvanäyttely suurella 
kankaalla.

E X H I B I T I O N O N S C R E E N

EASTER
I N A RT
The greatest story ever painted

Christ on the Cross, c.1630, Velázquez, Prado, Madrid / Bridgeman Images

E X H I B I T I O N O N S C R E E N

A modern British master revealed

LUCIAN
F R EU D
A SELF PORTRAIT

Reflection with Two Children (Self Portrait), 1965, Lucian Freud, Thyssen-Bornemisza Collection © The Lucian Freud Archive, Bridgeman

Lucian Freud: 
OMAKUVA 
24.2. | 26.2. 
Liput myynnissä 16.1. alkaen

Lontoon Royal Academy of Arts 
tuo nyt ensimmäistä kertaa Lucian 
Freudin omakuvat kokoelmana näh-
täväksi yhdessä Bostonin Museum 
of Fine Artsin kanssa. Näyttelyyn 
sisältyy yli 50 maalausta, vedosta 
ja piirrosta, joissa tämä modernin 
brittitaiteen mestari on kiinnittä-
nyt järkkymättömän huomionsa 
itseensä. 1900-luvun taiteilijoista 
vain harva on kuvannut itsensä yhtä 
johdonmukaisesti kuin Lucian Freud, 
yksi Britannian kaikkien aikojen 
arvostetuimpia kuvataiteilijoita. 
Freudin omakuvat lähes seitsemäl-
tä vuosikymmeneltä (1939-2002) 
avaavat kiinnostavan näkymän sekä 
hänen sielunmaisemaansa että kehi-
tykseensä kuvataiteilijana. Yhdessä 
nähtynä omakuvat luovat kiinnos-
tavan tutkielman ikääntymisestä ja 
itsensä kuvaamisen prosessista.
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SALAISET IMPRESSIONISTIT
Tulossa keväällä 2020

Elokuva kertoo impressionistien 
taiteeseen tuoman vallankumouk-
sen tarinan. Se kerrotaan suurelle 
yleisölle aiemmin kätkettyinä 
olleiden aarteiden, nyt esillä 
Rooman Palazzo Bonapartessa 
olevien 50 maalauksen avulla. Miten 
impressionistit näkivät maailman? 
Millaisen vastaanoton heidän työn-
sä saivat? Miten heidän maalauksis-
taan tuli kriitikoiden ja yleisön alun 
torjunnan jälkeen vain muutamassa 
vuodessa koko maailman rakaste-
tuimpiin kuuluvia taideteoksia?
Näyttelyn kaksi kuraattoria Claire 
Durand-Ruel ja Marianne Mathieu 
johdattavat katsojat tapahtumien 
taustaan yhdessä asiantuntijoiden, 
historioitsijoiden, taitelijoiden sekä 
muiden moderniin taidemaailmaan 
ja visuaaliseen kulttuuriin kuulu-
vien tekijöiden kanssa. Näyttelyyn 
kuuluvat Monet’n, Degas’n, Renoirin, 
Manet’n, Berthe Morisot’n, Cézan-
nen, Seurat’n ja Signacin maalauk-
set toimivat sekä lähtökohtana että 
johtopäätöksinä jokaisen taiteilijan 
kulkeman polun ja impressionis-
tien erityispiirteiden syvällisessä 
tutkiskelussa.

OMAPÄINEN MODIGLIANI
Tulossa keväällä 2020

Draamadokumentti muistaa Ame-
deo Modigliania (1884-1920), kun 
taiteilijan kuolemasta tulee sata 
vuotta. Se kertoo huomattavan, 
stereotypiat ylittäneen lahjakkuu-
den tarinan italialaisen taiteilija-
ryhmän ”Macchiaiolin” kotiseudulta 
Livornosta modernismin keskukseen, 
Picasson ja Brancusin Pariisiin ja 
Modiglianin rakkauteen Jeanne 
Hébuternea kohtaan. Draamado-
kumentti kertoo avantgardistisen 
taiteilijan maailman taiteeseen 
jättämästä ainutlaatuisesta jäljestä 
ja hänen tulemisestaan nykytaiteen 
klassikoksi. Modigliani eli ja oli 
taiteilija viimeiseen henkäykseen 
saakka.

DOKUMENTTI

#ANNEFRANK. PARALLEL 
STORIES  22.1.

Oscar-voittaja Helen Mirren palauttaa 
mieliimme Anne Frankin elämän leh-
teillen hänen päiväkirjaansa käyden 
läpi myös viiden, keskitysleireistä ja 
holokaustista nuorena selvinneen, 
naisen elämää. Lisäksi sosiaalisessa 
mediassa kaveriensa kanssa jutteleva 
nuori tyttö johdattaa meidät läpi Anne 
Frankin lyhyen elämän ja tunteiden. 
Anne Frank syntyi Frankfurtissa 
12.6.1929. Hän olisi nyt 90-vuotias. 
Dokumenttielokuva kertoo Annen 
elämäntarinan hänen päiväkirjansa 
avulla. Sen ainutlaatuinen teksti on 
tehnyt natsismin tragedian tunnetuksi 
miljoonille lukijoille ympäri maail-
maa ja Anne Frankista 1900-luvun 
suurimman tragedian symbolin. 
Päiväkirja kertoo myös älykkäästä ja 
sivistyneestä nuoresta tytöstä, joka 
halusi kirjailijaksi. Helen Mirren kertoo 
Annen tarinan hänen päiväkirjansa 
sanoin jokaista yksityiskohtaa myöten 
rekonstruoidussa Annen huoneessa 
Amsterdamin salaisessa piilopaikassa. 
Nuori tyttö johdattaa katsojat matkal-
le Anne Frankin lyhyen elämän tapah-
tumapaikoille ja hänen tuntemuksiinsa.



ANDRÉ RIEU –  
70 YEARS YOUNG
8.1.

André Rieu juhlii tasavuosia ja kut-
suu elokuvateatteriyleisön kaikkialta 
maailmasta juhlimaan kanssaan.
Maestro André Rieu on valinnut 
konserttiin loisteliaan uransa musii-
killisia kohokohtia, ja se huipentaa 
hänen tähänastisen uransa. Kon-
sertti vie meidät maailmanympä-
rimatkalle André Rieun upeimmille 
konserttipaikoille, muun muassa 
Schönbrunnin linnaan Wienissä, Ra-
dio City Music Halliin New Yorkissa 
sekä Amsterdamin kruunajaiskon-
serttiin.
Osana juhlintaa André Rieu muis-
telee elämäänsä, rakkautta ja mu-
siikkia yhdessä elokuvateatteri-illan 
juontajan Charlotte Hawkinsin kans-
sa. Muistelujen osana pääsemme 
myös tutustumaan maestron kotiin 
Maastrichtissa.

MUSIIKKI

John Williamsin elokuvasäveliä
Anne-Sophie Mutter &  
John Williams:
ACROSS THE STARS
23.1.

Ylistetty viulistitähti Anne-Sophie 
Mutter ja Royal Philharmonic 
Orchestra esittävät John Williamsin 
musiikkia Münchenin Königsplatzilla.
Mutterin ja Williamsin vuosikausia 
kestänyt ystävyys antaa konsertille 
aivan omanlaisensa värin ja mer-
kityksen. Kappaleet on muokattu 
nimenomaan Mutterin esitettäviksi, 
eikä niitä ole tällaisina versioina 
kuultu koskaan ennen. Mukana on 
musiikkia rakastetuista elokuvista: 
Star Wars, Harry Potter, Schindlerin 
lista, Indiana Jones – 
ja monen monesta muusta.
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JONAS KAUFMANN:  
MY VIENNA 25.3.  
Liput myynnissä 12.2. alkaen

Tähtitenorin syvästi henkilökohtai-
nen ylistyslaulu valssin ja operetin 
syntymäpaikan maailmankuuluille 
sävelille. Konsertti on kuvattu Wienin 
Konzerthausin taianomaisessa 
ympäristössä. Kaufmann esittää 
konsertissa suosittuja aarioita Jo-
hann Straussin opereteista Lepakko 
ja Wieniläisverta ja Franz Lehárin 
operetista Iloinen leski sekä muita 
Wienin kaupungin inspiroimia klassi-
sia sävelmiä. Häntä säestää Prahan 
Philharmonia –orkesteri kapellimes-
tarinaan maestro Jochen Rieder. 
Sopraanosolistina laulaa Rachel 
Willis-Sørensen. Jonas Kaufmannilla 
on aina ollut erityinen suhde Itäval-
taan ja Wieniin. Hänen isoäitinsä piti 
kovasti kevyistä klassikoista ja lauloi 
mielellään Johann Straussin, Franz 
Lehárin ja Robert Stolzin ikivihrei-
tä. Se oli hienoisessa kontrastissa 
isoisän Wagner-harrastukseen. 
Jonas vietti lapsena runsaasti aikaa 
isovanhempiensa maatilalla Tiro-
lissa. Itävallan televisio tuli melkein 
tutummaksi kuin Saksan. 



Suuria säveltäjiä -sarja
MOZARTIA ETSIMÄSSÄ
27.1.

Mozartia etsimässä on tuotettu 
yhdessä maailman johtavien 
orkesterien ja muusikoiden kanssa. 
Ohjelmassa matkataan yli 40 000 
km Wolfgang Amadeus Mozartin 
jäljissä vieraillen kaikissa paikois-
sa, joissa hän kävi. Tämä on neron 
sydämeen johtava salapoliisiker-
tomus.
Dokumentti-draama porautuu 
Mozartin elämään hänen musiik-
kinsa ja mittavan kirjeenvaihtonsa 
kautta. Se käy läpi säveltäjän 
tuotannon ensimmäisestä sävellyk-
sestä (K1a) Requiemiin (K626), yli 80 
teosta kronologisessa järjestykses-
sä. Analyysi paljastaa häkellyttäviä 
yhtäläisyyksiä musiikin ja säveltäjän 
omien kokemusten välillä. Musiikki 
on kuitenkin kaiken keskiössä, 
Mozartin elämän palapelin asettu-
essa sen ympärille. 

Suuria säveltäjiä -sarja
CHOPINIA ETSIMÄSSÄ 2.3.

Frédéric Chopinin hauta Pariisissa 
on pyhiinvaelluksen kohde ja hänen 
musiikkinsa vetää konserttiyleisön 
loppuunmyytyihin konserttisaleihin 
kaikkialla maailmassa. Kuka tark-
kaan ottaen oli julkisia esiintymisiä 
pelännyt ja harvoin esiintynyt 
säveltäjä, joka pakeni Pariisiin koti-
maastaan Puolasta sinne koskaan 
palaamatta, ja joka jatkuvasta 
sairastelusta huolimatta sävelsi 
kaikkien aikojen kauneimpiin ja 
vaikuttavimpiin kuuluvaa musiikkia? 
Miten tämä kaikki oli mahdollista 
nuorelle puolalaiselle?
Palkittu ohjaaja Phil Grabsky 
matkasi neljän vuoden ajan ym-
päri maailmaa etsiessään totuutta 
Chopinin elämästä ja musiikista. 
Maailman parhaisiin muusikoihin 
kuuluvat Leif Ove Andsnes, Daniel 
Barenboim, Ronald Brautigam ja 
Orchestra of the 18th Century soit-
tavat dokumentissa.

Suuria säveltäjiä -sarja
HAYDNIA ETSIMÄSSÄ 31.3.

Phil Grabskyn biografi nen tarina 
Joseph Haydnin elämästä on audio-
visuaalinen kuvaus, johon sisältyy 
aikamme johtaviin kuuluvien muusi-
koiden henkeäsalpaavia tulkintoja 
hänen musiikistaan. Kuten jo Suur-
ten säveltäjien aiemmissa osissa, 
luodaan Haydninkin kohdalla kat-
saus hänen elämäänsä ja musiikkiin. 
Haydn eli myöhäisbarokin vuosista 
Napoleonin sotiin ja kuoli Wienissä 
1809. Hän on yksi tuottoisimmista 
säveltäjistä, säveltäen yli sata sin-
foniaa, 64 kvartettoa, 16 säilynyttä 
oopperaa, 51 pianosonaattia sekä 
oratoriot Luominen ja Vuodenajat.
Dokumentissa haastatellaan asian-
tuntijoita ja esitellään otteita Hayd-
nin henkilökohtaisista muistikuvista. 
Ne tarjoavat olennaista tietoa 
säveltäjän musiikista ja taiteilijasta 
henkilönä. Haydn oli sekä Beethove-
nin että Mozartin esikuva.
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SEVENTH ART PRODUCTIONS PRESENTS ‘IN SEARCH OF MOZART’ NARRATED BY JULIET STEVENSON 
PRODUCED BY AMANDA WILKIE & PHIL GRABSKY WRITTEN & DIRECTED BY PHIL GRABSKY

From the producers of EXHIBITION ON SCREEN
BACK BY POPULAR DEMAND TO MARK BEETHOVEN’S ANNIVERSARY YEAR 2020

LIMITED SCREENINGS – BOOK NOW

seventh-art.com

NOMINATED
BEST DOCUMENTARY

Royal Television Society
Awards

SELECTED
Starigrad Paklencia Film 

Festival

SELECTED
Vancouver International 

Film Festival

“Outstanding. 
A must-see film”
Chicago Sun Times

“Don’t miss this 
impressive film!”
Time Out New York

“Top-drawer... 
essential viewing”
The Guardian

“I loved every
minute of it”
Time

MozartMozartozartozartozartozart
IN SEARCH OF

SEVENTH ART PRODUCTIONS PRESENTS ‘IN SEARCH OF HAYDN’ NARRATED BY JULIET STEVENSON 
PRODUCED BY AMANDA WILKIE & PHIL GRABSKY WRITTEN & DIRECTED BY PHIL GRABSKY

From the producers of EXHIBITION ON SCREEN
BACK BY POPULAR DEMAND TO MARK BEETHOVEN’S ANNIVERSARY YEAR 2020

LIMITED SCREENINGS – BOOK NOW

seventh-art.com

HaydnHaydn

“Joyous, thrilling, informative 
and accessible”
Empire

“Sweeps away preconceptions...”
Evening Standard

“Bracing, refreshing... simply 
very good indeed”
The Guardian

“A riveting study of Haydn”
The Observer

NOMINATED
BEST DOCUMENTARY

Royal Television Society
Awards

SELECTED
Starigrad Paklencia Film 

Festival

SELECTED
Vancouver International 

Film Festival

IN SEARCH OF

SEVENTH ART PRODUCTIONS PRESENTS ‘IN SEARCH OF CHOPIN’ NARRATED BY JULIET STEVENSON 
PRODUCED BY AMANDA WILKIE & PHIL GRABSKY WRITTEN & DIRECTED BY PHIL GRABSKY

From the producers of EXHIBITION ON SCREEN
BACK BY POPULAR DEMAND TO MARK BEETHOVEN’S ANNIVERSARY YEAR 2020

LIMITED SCREENINGS – BOOK NOW

seventh-art.com

ChopinChopin

“A directorial coup – inventively 
filmed and cooly perceptive”
New Zealand Herald

“A superb account of a driven artist...”
The National Business Review

“Exceptional documentary”
Rzeczpospolita

“A masterpiece”
Sydney Morning Herald

SELECTED
Vancouver International

Film Festival

SELECTED
Festival di Spoleto 

(Festival of 2 Worlds)

hopinhopinhopinhopin
IN SEARCH OF



Simon Woodsin näytelmä 
HANSARD
10.2. 
Liput myynnissä 16.1. alkaen

Olivier-palkitut Lindsay Duncan 
ja Alex Jennings  näyttelevät 
päärooleja Simon Woodsin uudessa 
näytelmässä Hansard, joka esite-
tään suorana National Theatren 
näyttämöltä Lontoosta.
On kesäaamu vuonna 1988 ja 
konservatiivipoliitikko Robin on 
palannut Cotswoldissa sijaitsevaan 
idylliseen taloonsa, jossa hän asuu 
yhdessä vaimonsa Dianan kanssa. 
Täydellisen avioliiton perikuva on 
kestänyt 30 vuotta. Kaikki ei kuiten-
kaan ole niin autuasta kuin miltä 
näyttää. Diana haisee krapulaiselta, 
kettu on tuhoamassa puutarhan 
istutuksia ja salaisuuksia löytyy 
joka kulman takaa. Päivän keriessä 
pidemmälle se mikä alkoi lempeänä 
näykkimisenä ja avioparien kiistelyn 
tuttuina kuvioina, kääntyy nopeasti 
metsästykseksi.

Edmond Rostandin näytelmä  
Martin Crimpin uutena versiona 
CYRANO DE BERGERAC
16.3. 
Liput myynnissä 6.2. alkaen

Kiivaana sanankäyttäjänä ja 
maineikkaana soturina Cyranossa 
on melkein kaikki, paitsi että suuren 
rakkauden, Roxanen sydämen 
valloittaminen ei ole ottanut onnis-
tuakseen. On vain yksi iso ongelma: 
Hänen nenänsä on yhtä valtava 
kuin hänen sydämensä. Pääseekö 
narsismin nielaisema yhteisö voitol-
le Cyranosta vai sytyttääkö hänen 
runosuonensa hehku Roxanen 
liekkeihin?
Martin Crimp on sovittanut uuden 
version Edmond Rostandin mes-
tariteoksesta ja sen on ohjannut 
Jamie Lloyd (Betrayal). Kielellinen 
nerokkuus herättää klassikkonäy-
telmän henkiin ylistämään Cyranon 
kamppailua kaikkia odotuksia 
vastaan.

?
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TEATTERI

William Shakespearen näytelmä 
WINTER’S TALE 
16.1.

Shakespearen Talvinen tarina-näy-
telmä on tallenne vuodelta 2016. 
Tämän ajattoman tragikomedian, 
pakkomielteestä ja lunastuksesta 
on ohjannut Rob Ashford ja Ken-
neth Branagh.
Talvinen tarina: Kuningas Leonte-
silla näyttää olevan kaikki: valta, 
rikkaus, rakastava perhe ja ystävät. 
Mutta seksuaalinen mustasukkai-
suus saa liikkeelle tapahtumaket-
jun traagisin seurauksin...

Huippunäyttelijät päärooleissa 

Paulina Judi Dench 
Florizel Tom Bateman 
Perdita Jessie Buckley 
Polixenes Hadley Fraser 
Hermione Miranda Raison 
Kuningas Leontes Kenneth Branagh
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MUSIKAALI

KINKY BOOTS 13.2.  
Liput myynnissä 9.1. alkaen

Lontoon Westendin sydämessä, 
Adelphi-teaterissa kuvattu Kinky 
Boots -musikaali  tepastelee suurille 
kankaille. Geoff Deanen ja Tim 
Firthin käsikirjoittamaan elokuvaan 
perustuvassa musikaalissa kuullaan 
musiikkia palkitulta pop-ikoni 
Cyndi Lauperilta, ja sen käsikir-
joituksesta vastaa legendaarinen 
Broadway-näytelmäkirjailija Harvey 
Fierstein (Lainahöyhenissä) sekä 
ohjauksesta ja koreografiasta Jerry 
Mitchell (Blondin kosto, Hairspray).
Tositapahtumien innoittama, 
sydämellinen yleisömenestys kertoo 
tarinan kahdesta ihmisestä, joilla ei 
ole mitään yhteistä – tai niin he luu-
levat. Tehdasyrittäjä Charlie (Killian 
Donnelly) kamppailee epätoivoisesti 
säilyttääkseen perheensä yrityksen; 
Lola (Matt Henry) on upea viihdetai-
teilija, jolla on villi, innostava idea. 
Yhdessä he luovat ainutlaatuisen 
kestävien korkkareiden tuotesar-
jan, jollaista maailma ei ole ennen 
nähnyt. 

CATS Ensi-ilta 3.1. 

Andrew Lloyd Webberin ikonisen 
musiikin ja Tony-palkituin koreografi 
Andy Blankenbuehlerin (Hamilton) 
johtaman huipputasoisen tanssija-
ryhmän siivittämänä uusi elokuva-
versio päivittää musikaalin uudelle 
sukupolvelle loisteliailla lavasteilla, 
huippuluokan erikoistehosteilla sekä 
monipuolisella tanssityylien kattauk-
sella, joka ulottuu klassisesta baletista 
aina moderniin hip hopiin, jazziin ja 
stepiin. Elokuvassa on mukana joukko 
huikeita kykyjä, kuten Broadway-mu-
sikaali An American in Parisin tähti 
Robbie Fairchild, hip-hop tanssija-
sensaatio Les Twins (Larry ja Laurent 
Bourgeois), Rihannan ja N.E.R.D.in mu-
siikkivideoilla loistanut tanssija Mette 
Towley, Royal Balletin tähtitanssija 
Steven McRae ja nouseva laulajatähti 
Bluey Robinson. Cats on yksi kaikkien 
aikojen suositummista ja menesty-
neimmistä näyttämömusikaaleista ja 
kuuluu pisimpään ohjelmistossa pysy-
neiden esitysten joukkoon musikaalien 
keskusten, Lontoon West Endin ja New 
Yorkin Broadwayn historiassa. 

HELENE Ensi-ilta 17.1.

Vuosi 1915. Helene Schjerfbeck elää 
unohdettuna taiteilijana iäkkään 
äitinsä kanssa maaseudulla. Viimei-
simmästä näyttelystä on kulunut 
jo vuosia, ja Helene on jatkanut 
maalaamista ainoastaan omasta 
intohimostaan. Kaikki muuttuu, kun 
taidekauppias löytää Helenen sekä 
tämän 159 upeaa maalausta – ja 
haluaa järjestää suuren yksityis-
näyttelyn. Helenelle käänteentekevä 
hetki koittaa kuitenkin vasta kun 
hänet esitellään Einar Reuterille. 
Nuori Einar on metsänhoitaja, ja 
taiteen harrastajana Helenen töiden 
intohimoinen ihailija. Hänestä tulee 
Helenen uskottu ja myös rakastettu.

ELOKUVASUOSITUKSIA
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8.1.  André Rieu konsertti

11.1.  Wozzeck ooppera encoret 14.1. | 15.1. | 18.1.

16.1.  Winter’s Tale teatteri

20.1.  Gauguin: Lontoon National Gallerysta taide encore 22.1.

22.1.  #annefrank. Paralel Stories dokumentti

23.1.  Mutter & Williams: Across the Stars konsertti

27.1.  Mozartia etsimässä musiikki

1.2.  Porgy ja Bess ooppera encoret 4.2. | 5.2. | 8.2.

2.2.  Giselle baletti

10.2.  Hansard teatteri

13.2.  Kinky Boots musikaali

24.2.  Lucian Freud: Omakuva taide encore 26.2.

29.2.  Agrippina ooppera encoret 3.3. | 4.3. | 7.3.

1.3.  Joutsenlampi baletti

2.3.  Chopinia etsimässä musiikki

14.3.  Lentävä hollantilainen ooppera encoret 17.3. | 18.3. | 21.3.

16.3.  Cyrano de Bergerac teatteri

23.3.  Salaiset impressionistit taide encore 25.3.

25.3.  Jonas Kaufman: My Vienna konsertti

31.3.  Haydnia etsimässä musiikki

5.4.  Romeo ja Julia baletti

7.4.  Pääsiäinen taiteessa taide encore 8.4.

11.4.  Tosca ooppera encoret 14.4. | 15.4. | 18.4.

23.4. Matthew Bournen Romeo ja Julia tanssi

3.5.  Jewels baletti

4.5.  Omapäinen Modigliani taide encore 6.5.

9.5.  Maria Stuarda ooppera encoret 12.5. | 13.5. | 16.5.


