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Konsertit 05.08.2016 00:01 

Teatro Regio Torino: Norma 

 
Pääosan laulanut Elena Mosuc (oik.) valloitti yleisön sydämet. Kuvassa myös Gregory 
Kunde Pollionena. Kuva: Jussi Nukari 
Ensi-ilta Savonlinnan oopperajuhl illa Olavinlinnassa 3.8. 

Teatro Regio Torino jatkoi Savonlinnan vierailuaan Vincenzo Bellininoopperalla Norma. Teoksen 
traaginen libretto kertoo tarinan ajoilta, jolloin Rooma miehitti Galliaa. 

Tapahtumat sijoittuvat pyhään lehtoon ja jumala Irminsulin temppeliin. Oopperan jännite syntyy 
miehittäjän ja alkuperäiskansan välisten rakkaustarinoiden kautta. 

Teos on tunteikas, mutta siinä on myös poliittista ulottuvuutta. 

Teatro Region orkesteri soi komeasti, ja yhteistyö lavatapahtumien kanssa oli onnistunutta. 



 

 
  

Bellinin musiikin hurmaava kauneus löi läpi alkusoitosta saakka, joskin oopperan vuodelta 2002 
oleva Alberto Fassinin hyvin perinteinen ohjaus – ja toteutus puvustusta myöten – ei onnistu 
lopulta viemään katsojaa lähes kahden vuosisadan taakse, vaan vaikuttaa vain kuluneelta. 

Toki ohjausta on uudistettu sittemmin Vittorio Borrellin toimesta, mutta etenkin ensimmäinen 
näytös puuduttaa paikoin. Varsinkin kun solisteiltakin vaikutti kestävän jonkin aikaa päästä täysillä 
mukaan teokseen Olavinlinnan lavalla. 

Elena Mosuc pääosassa, erittäin vaativassa Norman roolissa, sai suuren suosion. Mosuc kasvoi 
roolissaan oopperan edetessä ja lauloi loppua kohti yhä selkeämmin ja vakuuttavammin. 

Alkupuolelle oopperaa mahtui jonkin verran huolimatonta fraseerausta ja pieniä puhtausongelmiakin 
dramaattisissa tuokioissa ja nopeissa kuvioissa. Koskettavissa, levollisissa aarioissaan Mosuc onnistui 
kuitenkin kautta linjan mainiosti, ja duetot Adalgisan osan laulaneen mezzosopraano Veronica 
Simeonin kanssa olivat onnistuneita. 

Simeonin mezzo soi kauniisti ja linjakkaasti ja lavatyöskentely oli vakuuttavaa. Rooli oli sisäistetty 
hienosti. Gregory Kunde roomalaisen sotapäällikkö Pollionen roolissa oli turhan yksitotinen: 
äänellisesti sangen vakuuttava, mutta vasta oopperan lopussa ääneen alkoi löytyä sävykkyyttä ja 
värejä laajemmalla skaalalla. 

Oopperan kuoro toimi mainiosti. Ylikapellimestari Gianandrea Noseda piti teoksen hyvin kasassa, 
ja johtaminen oli joustavaa ja elävää. 

Teoksen vaikuttavin hetki koettiin loppukohtauksessa, joka oli musiikillisesti kaikin tavoin 
äärimmäisen onnistunut. 

Jussi Mattila 

Traduzione inglese 
Teatro Regio Torino: Norma: 
Teatro Regio’s orchestra played gracefully and the cooperation with the action on the stage was successful. 
Bellini’s music’s enchanting beauty was heard from the beginning, although Alberto Fassini’s very traditional 
direction and execution doesn’t succeed to take the audience back two centuries – It seems too worn out. Of 
course the direction has been revamped later by Vittorio Borrelli, but especially the first act is a bit numbing. 
Especially when it seemed that even the soloists had a hard time getting into the performance in the castle. 
Elena Mosuc got into audience’s favour. Mosuc grew in her role as the opera went forward and sang more and 
more clearly and impressively as the performance went on. There was some careless phrasing in the beginning 
and small problems in dramatic scenes and fast maneuvers, but Mosuc was impressive in her touching, 
peaceful parts. And her duets with Veronica Simeoni were excellent. Simeoni’s mezzo was and beautifully and 
her stage work was impressive. She has got the main essence of her role well. Gregory Kunde as Pollione was 
too one-sided: very impressive voice and singing, but just at the end of the opera his voice started to find some 
nuances and colour in a wider scala. The choir was great. Maestro Noseda kept the opera together well and his 
leadership was flexible and lively. The most impressive part of the opera was the ending scene, which was 
musically speaking extremely successful in every way. 
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OOPPERA-ARVOSTELU 

Torinolaisten Norma asettaa laulajat 
keskipisteeseen 
Savonlinnan oopperajuhlien vierailunäytöksessä yksinkertaiset puitteet korostavat italialaista 
lauluvoimaa 

KULTTUURI 5.8.2016 2:00 Päivitetty: 5.8.2016 9:55 
 
Samuli Tiikkaja 
HELSINGIN SANOMAT 

SOILA PUURTINEN 

 
Adalgisa (Veronica Simeoni, vas.), Norma (Elena Mosuc) sekä Norman ja Pollionen salatut lapset. 
 
Savonlinnan oopperajuhlat. Vincenzo Bellinin ooppera Norma. Teatro Regio Torinon vierailunäytös. Musiikinjohto 
Gianandrea Noseda, alkuperäisohjaus Alberto Fassini, uudelleenohjaus Vittorio Borelli, lavastus Saverio 
Santoliquido ja Claudia Boasso, alkuperäislavastus ja puvut William Orlandi, valaistus Andrea Anfossi, kuoron 
valmennus Claudio Fenoglio. Teatro Region Torinon orkesteri ja kuoro. Rooleissa Elena Mosuc, Gregory Kunde, 
Michele Pertusi, Veronica Simeoni, Andrea Giovannini ja Cristina Alunno. 
 
TOISELLA Savonlinnan-vierailuteoksellaan Torinon Teatro Regio jatkoi ensimmäisen linjalla: 
kuten Puccinin La bohèmessa, myös Vincenzo BellininNormassa huomio kiinnittyi varsinkin 
hienoihin laulajiin. Samalla tavoin kuin La bohèmessa, ohjaus ja lavastus ammentavat 
myös Normassa vahvasti perinteestä ja kuvittavat tarinaa mutkattomasti, vailla sen kummempaa 
itsekorostuksen tarvetta. 

Norma 

Laji: ooppera 



 

 
  

Ohjaaja: Alberto Fassini, Vittorio Borelli 

Paikka: Olavinlinna 

Rooleissa: Elena Mosuc, Gregory Kunde, Michele Pertusi, Veronica Simeoni, Andrea Giovannini ja Cristina Alunno. 

Musiikki: Bellini 

Rooman vallan aikaiseen Galliaan sijoittuvan tarinan lavasteiksi riittää muutama hiidenkivi, jotka istuvat 
vaivatta Olavinlinnan kivimuurien lomaan. William Orlandin puvustus vaikuttaa ajanmukaiselta, 
vaikka hieman univormumaisen yhtenäisiltä gallialaisdruidien asut toki näyttävät. Niiden myötä 
kuitenkin gallialaiset erottuvat selkeästi roomalaissotilaista. 
Puitteet ovat siis suhteellisen yksinkertaiset. Sen vuoksi laulajien roolisuoritukset korostuvat. 
Kollektiiviseksi roolisuoritukseksi on laskettava myös kuoron esittämä druidiyhteisö, joka 
on Normassa paljon esillä. Teatro Region kuoro lauloi valloittavan hienosti laajalla ilmaisuasteikolla, 
läpikuultavista pianissimoista väkevään julistukseen. 
OOPPERAN nimirooli on yksi oopperasopraanoiden koetinkivistä. Romanialaissopraano Elena 
Mosuc tulkitsi Norman roolin väkivahvasti, lähes kauttaaltaan leveällä vibratolla. Norman suurin hitti, 
vaativa Casta Diva -aaria kuullaan heti ensimmäisessä näytöksessä pian Norman saavuttua lavalle 
ensimmäistä kertaa, eikä Mosucin tulkinnassa syttynyt vielä samanlaista sävykirjoa kuin esimerkiksi 
toisen näytöksen kohtauksissa. Äänen voimakkaammat kerrostumat toki kipunoivat alusta asti. 
Adalgisan roolin laulaneen Veronica Simeonin mezzosopraano soi Mosucin äänen kanssa hienosti 
yhteen duetoissa, ja hänen lyyrisemmin soiva mezzosopraanonsa tarjosi kiehtovan vastaparin Mosucin 
sopraanon dramaattiselle voimalle. 
Norma on pohjimmiltaan kolmiodraama, jossa valloittajakansan päällysmies, Rooman prokonsuli 
Pollione on vietellyt ensin druidien ylipapittaren Norman ja sitten nuoremman papittaren Adalgisan. 
Pollionen roolin laulaneen Gregory Kunden tenori soi komeasti, kauniin makeaa sointia ja 
läpitunkevaa voimaa sopivassa suhteessa yhdistäen. 
Druidipäällikkö Oroveson roolissa puolestaan Michele Pertusin basso soi jykevästi ja vahvasti. Hyvää 
laulamista kauttaaltaan, myös roomalaissoturi Flavion ja Norman ystävän Clotilden sivurooleissa, 
laulajinaan tenori Andrea Giovannini ja mezzosopraano Cristina Alunno. 
OLI ILO seurata kapellimestari Gianandrea Nosedan työtä solistien ja orkesterin kanssa. Esimerkiksi 
ensimmäisen näytöksen päättävässä Norman, Pollionen ja Adalgisan tertsetossa kapellimestari ja solistit 
tekivät nautittavan hienovaraista yhteistyötä. 

Teatro Region orkesteri syttyi Nosedan johtamana hehkuvaan sointiin. Noseda myös piti kiitettävän 
tarkasti huolta solistien ja orkesterin sointitasapainosta. 

 

Traduzione inglese 
Title: Norma puts the singers in the spotlight: 
Like in La Bohème, in Norma the direction and the set design were traditional, without the need to draw 
attention to themselves. William Orlandis costumes seem realistic, though a bit uniform-ish druid costumes 
were in display. But that way the Gauls separate from the Romans clearly. The stage in simple in design. The 
choir does an impressive, collective performance as a druid community. They sang really well with a wide range 
of emotions. Elena Mosuc Interpreted the role of Norma strongly, with a very wide vibrato.  The challenging 
Casta Diva –aria didn’t have the same colourfulness yet, that Mosuc had in the second act for instance. Though 
her voice’s stronger layers are heard from the beginning. Veronica Simeoni’s voice fit really well together with 
Mosuc’s voice in their duets and her more lyrical mezzosoprano offered a fascinating counterpart to Mosucs 
dramatic power. Gregory Kunde’s sang gracefully, with sweet nuances and raw power combined in a great 
ratio. Michele Pertusi’s bass was strong and powerful. Good singing by everyone, even Andrea Giovannini and 
Cristina Alunno impressed. It was a joy to follow Maestro Noseda’s work with the soloists and the orchestra. 
For instance in the terzetto that ends the first act, the soloists and the maestro worked together in a flawless 
manner. Teatro Regio’s orchestra were ignited in the leadership of Noseda. Noseda also took good care of the 
soloists and the orchestras balance. 
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OOPPERA-ARVOSTELU 

Torinolaiset toivat Savonlinnaan perinteistä 
boheemielämää 
Teatro Regio aloitti vierailunsa Puccinin La bohèmella, jonka se aikoinaan kantaesitti 

KULTTUURI 4.8.2016 2:00 
 
Samuli Tiikkaja 
HELSINGIN SANOMAT 

SOILA PUURTINEN 

 
Lemmenpari Mimì (Erika Grimaldi) ja Rodolfo (Stefano Seco) La bohèmen traagisessa loppukohtauksessa. 
 
Savonlinnan oopperajuhlat. Giacomo Puccinin La bohème. Teatro Regio Torinon vierailutuotanto. Musiikinjohto 
Gianandrea Noseda, alkuperäisohjaus Giuseppe Patroni Griffi. Teatro Regio Torinon orkesteri ja kuoro sekä 
Savonlinnan oopperajuhlien lapsikuoro. Rooleissa mm. Erika Grimaldi, Stefano Secco, Kelebogile Besong, Simone 
Piazzola, Simone del Savio, Aleksandr Vinogradov, Matteo Peirone ja Sabino Gaita. 
 
TORINON Teatro Regio -oopperatalo aloitti Savonlinnan-vierailunsa perinteikkäällä 
hittiteoksellaan: Giacomo Puccinin La bohème sai kantaesityksensä juuri Teatro Regiossa vuonna 1896 
ja on siitä lähtien kuulunut Puccinin – ja koko oopperakirjallisuuden – rakastetuimpiin oopperoihin. 

Nimi: La bohème 

Laji: ooppera 



 

 
  

Säveltäjä: Giacomo Puccini 

Esittäjä: Torinon Teatro Regio 

Paikka: Olavinlinna 

Vierailullaan Teatro Regio kruunaa Savonlinnan oopperajuhlien tämänvuotisen italialaispainotuksen, 
joka alkoi kuukausi sitten Verdin Otellolla, Macbethilla jaFalstaffilla. Otello oli oopperajuhlien omaa 
tuotantoa,Macbeth ja Falstaff italialaisen Ravennan festivaalin vierailunäytöksiä. 
KAHDEN vierailevan oopperaseurueen tuominen Savonlinnan oopperajuhlille on osoittautunut 
toimivaksi konseptiksi. Tänäkin vuonna on saatu ainutlaatuinen näkymä italialaiseen oopperaelämään. 
Lauluvoimaa Italiassa ainakin riittää. Ravennan festivaalin esityksissä laulajat tekivät suuren vaikutuksen, 
ja niin tekivät nyt myös Torinon Teatro Region laulajatLa bohèmessa. Epäilemättä La 
bohèmeen tarttuminen aiheuttaa laulajille kovia paineita, kun ajattelee että sen keskeisiä sopraano- ja 
tenorirooleja ovat laulaneet oopperataiteen suurimmat nimet Maria Callasia, Montserrat 
Caballéta,Enrico Carusoa ja Luciano Pavarottia myöten. 
LEGENDAARISTEN laulajatähtien tuottamat vertailukohdat ovat siis kovasti epäreilut nykylaulajille. Nyt 
oopperan lemmenparina Mimìnä ja Rodolfona lauloivat sopraano Erika Grimaldi ja tenori Stefano 
Secco. Teräväsointisella tenoriäänellään Secco tulkitsi Rodolfon roolin eloisasti ja tavoitti roolin vaatimat 
korkeat sävelet hyvin, vaikka täyttä vaivattomuuden illuusiota ei aina syntynytkään. 

Grimaldin lyyrinen sopraano syttyi kauniiseen loistoon Mimìn aarioissa. Grimaldi myös eläytyi rooliinsa 
niin, että oli helppo uppoutua oopperan tarinaan tarpeeksi syvälle. 

Muutoinhan, jos La bohèmea seuraa jatkuvasti tietoisena siitä, että on katsomassa oopperaa, tulee 
helposti miettineeksi teoksen perimmäistä omituisuutta eli sitä, miten keuhkotautiin kuoleva Mimì 
pystyykään laulamaan niin kauniisti. 

Ehkä osaksi tästä syystä Giuseppe Patroni Griffin alkuperäisohjaus on näkemykseltään hyvin 
perinteinen. Tarina etenee vakaasti, ilman päälle liimattuja tulkintoja, Aldo Terlizzi Patroni 
Griffin suunnittelemissa perinteisissä lavasteissa. Näyttämöllepanossa luotetaan libreton vahvuuteen 
eikä kuorruteta sitä päivänpolttavilla pohdinnoilla. 

Lavasteet näyttävät alkuun hieman pahvisilta, mutta toisen näytöksen katunäkymissä on komeaa 
pariisilaista tunnelmaa. Kuten vierailunäytösten tapana on, Olavinlinnaan on tuotu jonkin verran riisuttu 
versio, jossa ei näy esimerkiksi alkuperäistuotannosta otettujen mainoskuvien tunnelmallista 
talvikuvastoa. 

OOPPERAN toinen lemmenpari Musetta ja Marcello tarjoavat toisenlaisen, hieman arkipäiväisemmän 
kuvan rakkaudesta kuin idealistiset Mimì ja Rodolfo. Kelebogile Besongin sopraano ja Simone 
Piazzolan baritoni soivatkin maanläheisemmin kuin tulkinnallisia korkeuksia tavoittelevilla Grimaldilla 
ja Seccolla. 

Tavallaan näiden kahden parin erot kuvastavat myös koko oopperan viehättävää ominaislaatua. Ollakseen 
pohjimmiltaan traaginen tarina se alkaa kuitenkin huomattavan optimistisesti, pariisilaistaiteilijoiden 
rempseää boheemielämää iloisesti kuvaten. Nämä vastakohdat tietenkin korostavat toisiaan ja alun 
iloisuus vain korostaa lopun traagisuutta. 

Stefano Seccon ja Simone Piazzolan lisäksi taiteilijaporukasta erottui Aleksandr Vinogradov, joka 
notkea bassoääni sopi hyvin filosofi Collinen rooliin. Sen sijaanMatteo Peironen bassoääni 
vuokraisäntä Benoîtin ja neuvosmies Alcindoron rooleissa ei ollut yhtä väkevä. 
JOS vierailevien seurueiden oopperaorkestereita haluaa verrata toisiinsa, niin Teatro Region orkesteri 
päihittää selvästi Ravennan festivaalin orkesterin – mikä on totta kai ymmärrettävää, sillä ravennalaisten 
tuotannoissa soitti Luigi Cherubini -nuoriso-orkesteri. Nyt kapellimestari Gianandrea 
Nosedan johtama Teatro Region orkesteri syttyi hienoon ja jäntevään sointihehkuun, ja Claudio 
Fenoglionvalmentama kuorokin lauloi nautittavasti, Leena Astikaisen valmentaman lapsikuoron 
äänillä höystettynä. 
 



 

 
  

Traduzione inglese 
Title: Torino people brought traditional bohemian life in Savonlinna 
The singers of the Teatro Regio Torino made a great impression. With his sharp-sounding tnor voice Stefano 
Secco interpreted Rodolfo in a lively fashion and sang the necessary high notes well, even though the illusion of 
effortlessness wasn’t always there. Erika Grimaldi’s lyrical soprano lit up beautifully in Mimis beautiful arias. 
She also emphatized with her role, so that it was easy to get involved in the story as a member of the audience. 
Kelebogile Besong and Simone Piazzola sing in a lot more down-to-earth way, unlike Grimaldi and Secco, who 
seek for interpretative heights. Along with Secco and Piazzola, Aleksandr Vinogradov stood out. His nimble 
bass fit well in the role of Colline. Instead Matteo Peirone’s performance wasn’t as mighty. The orchestra came 
alive dexterously and the choir sang enjoyably, as did the child choir. 
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Olet lukenut 1/5 maksutonta artikkelia. Katso tilausvaihtoehdot. 
Kulttuuri 04.08.2016 11:32 

Norman loppukohtaus kuin jumalan 
säveltämä 
Savonlinnan oopperajuhlien taidokkaat vierailuesitykset eivät jätä kylmäksi. 

Torinon Teatro Region vierailu Savonlinnan oopperajuhlilla jatkui säkenöivällä bel canto -tragedialla 
Normalla keskiviikkona. Olavinlinnan täysi katsomo suorastaan villiintyi laulajien taidokkuudesta ja 
Vincenzo Bellinin musiikin kauneudesta. 

Suosionosoitukset laulajille ja kuorolle aloitettiin muutaman kerran malttamattomasti melkein 
kesken kohtausten, kun orkesteri vielä soitti viime tahteja. Jo alkusoitto sai niin valtavat aplodit, että 
orkesteri nousi seisten kiittämään. Teosta ei ole aiemmin esitetty oopperajuhlilla. 

– Norman loppukohtauksen on säveltänyt jumala Bellinin välityksellä, luonnehti ylikapellimestari 
Gianandrea Noseda oopperan huipennusta juuri ennen ensi-iltaa. 

Musiikki tuntuukin tulevan suoraan taivaasta, kun roomalainen sotapäällikkö Pollione liian myöhään 
tajuaa druidien ylipapitar Norman jalouden ja astelee yhdessä tämän kanssa roviolle. 

Yleisö pidätteli henkeään, kun sopraano Elena Mosuc lauloi Norman maailmankuulun aarian Casta 
divan. Siinä Norma rukoilee jumalatarta levittämään rauhan maan päälle. 

Milanon La Scalassa paljon laulava Mosuc oli kiistatta illan kirkkain tähti, mutta myös nuoren 
papittaren Adalgisan osan laulaneen mezzosopraano Veronica Simeonin ääni venyi uskomattomiin 
sfääreihin. 

Naisten äänet helisivät duetoissa hurmaavasti yhteen. Papittaret ovat kilpailijoita, koska he 
rakastavat samaa miestä, mutta neitsytvalan vannoneina heidän ei pitäisi rakastaa ketään muuta kuin 
jumalaa. Tämä ristiriita on oopperan ydintä. 

Yhdysvaltalainen tenori Gregory Kunde vakuutti naisten välillä häilyvänä Pollionena. 

Norma esitetään Savonlinnan oopperajuhlilla vielä perjantaina. 

Yleisö rakasti myös Puccinin La bohemea, josta on vielä kaksi esitystä jäljellä. Nosedan mielestä siinä 
missä Norma on runo, on La boheme romaani. 



 

 
  

– La bohemen toinen kohtaus on kuin samppanjan poksauttaisi auki, räjähtävää iloa ja nuoruuden 
huumaa. Kaikki me haluamme muuttaa asioita, mutta joskus elämä lyö kovemmin kuin osaamme 
odottaa. Siinä teoksen sanoma. 

Sanna Nikula / STT 

Traduzione inglese 
Title: The ending scene of Norma: as if composed by God himself: 
Teatro Regio’s Norma got a huge ovation, even in the middle of acts and scenes. The audience was enchanted 
and couldn’t stop clapping. The audience held it’s breath as Elena Mosuc sang Norma’s world famous aria 
Casta Diva. Mosuc was the brightest star, but young mezzo Veronica Simeoni’s voice was also magnificent. 
Mosuc’s and Simeoni’s voices went together in a stunning fashion in their duets. Gregory Kunde convinced as 
Pollione. 
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Ooppera-arvio: Norma sai aikaan 
oopperahurmoksen 
04.08.201616:48 
 
Riitta-Leena Lempinen-Vesa 
Teemat 
Oopperajuhlat 
Savonlinna 

  
 

Savonlinnan Oopperajuhlat, Teatro Regio Torino: Vincenzo Bellini: Norma. Musiikinjohto: Gianandrea Noseda, ohjaus: 
Vittorio Borrelli, alkuperäinen lavastus: William Orlandi, puvut: William Orlandi, valaistus: Andrea Anfossi, kuoron 
valmennus: Claudio Fenoglio. Rooleissa mm.: Elena Mosuc, Gregory Kunde, Michele Pertusi, Veronica Simeoni, Andrea 
Giovannini, Cristina Alunno.T eatro Regio Torinon orkesteri ja kuoro. Ensi-ilta Olavinlinnassa 3.8.Norma-oopperan ensi-ilta 
sai Olavinlinnan yleisön huutamaan spontaanisti bravota, tömistämään ja viheltämään. Kansa metelöi kuin hurmiossa eikä 
halunnut lähteä pois, ja esiintyjät ja ohjaajat saivat kerran toisensa jälkeen tulla esille. 

Suurimman suosion sai legendaarisen pääosan laulanut Elena Mosuc, eikä ihme. Bel canto -tyylin vaikein rooli tarjoaa 
monimutkaista kuviointia, hyvin matalaa ja dramaattista julistusta, pidätettyä linjaa, valtavan korkeita, hiljaisia ääniä ja jälleen 
ääniputouksia kuvaamaan milloin raivoa, milloin rakkautta. 

Mosuc taitaa tämän kaiken. Hän antaa kuvioiden tulla helponoloisesti ja samalla täysin tarkasti, ja lataa niihin uljaan Norman 
ristiriitaisia tunteita. 



 

 
  

Norma, gallialaisten papitar, on keskellä ihmissuhdevyyhtiä, jossa syntyy nopeita tunnekäänteitä ja yllätyksiä. Yleisö on 
musiikin ja tapahtumien vietävänä, haukkoo henkeään ja ällistyy: voiko joku laulaa noin hyvin!  Mosuc lumosi täyden 
katsomon. 

Yhtä suvereeni ja loistelias oli mezzosopraano Veronica Simeoni Adalgisan, lempeän ystävättären, osassa. Ääni on vahva ja 
laulu tarkkaa, ääniala laaja, nousee sopraanon korkeuksiin. Mosucin ja Simeonin duetot olivat fantastisia. 

Tenori Gregory Kunde loisti Pollionen, roomalaisrakastajan ja -päällikön roolissa: helppoa, vahvaa, tyylinmukaista ja 
taidokasta. Michele Pertusi, druidipäällikkö Oroveso, on karismaattinen basso, joka saa ääneensä voimaa ja kauneutta.  

Bellinin musiikki aukeaa kerta kuulemalla, melodioita toistetaan kuin kansanlaulun säkeistöjä. Orkesterilla on kepeää säestystä 
ja laulun myötäilyä. Alkusoitossa hehkuu orkesterissa koko teoksen tunneskaala pauhaavaan forteen saakka. 

Kapellimestari Gianandrea Noseda tuntee tyylin ja saa orkesterin pienetkin säestyskuviot elämään. Juuri tässä on 
italialaisesityksen salaisuus: sekä laulajat että soittajat ovat oppineet jo äidinmaidossa notkean, hengittävän ja elävän 
fraseerauksen. 

Nosedan johtamistapa on voimakas ja näyttävä, hän pumppaa soittajista aina vain lisää roihua ja herkkyyttä. Samalla hän pitää 
orkesterin volyymin niin pienenä, että laulajien pienimmätkin hienoudet kuuluvat. 

Norma on myös kuoro-ooppera. Kuoro on temppelin häpäisystä tuohtuva papisto ja sotaan halajava sotajoukko. Tarkkuus ja 
suuret nyanssierot kuuluvat myös kuorossa, hienoimpia ovat hyvin hiljaiset, pidätetyt suuren joukon hetket. 

Ohjaus on lähinnä sitä, että ihmiset tulevat lavalla ja laulavat, katsovat toisiaan. Syntyy kuvakirjamainen  kuvitus selkeissä 
kalliolavasteissa ja kauniissa valoissa, loisteliaissa puvuissa. Visuaalinen toimii laulun taustana. 

 Kun laulu vaatii äärimmäistä fyysistä keskittymistä ja tarkkuutta, ei kovin kummoiselle näyttämöilmaisulle jää varaa. Ei 
pitsinnyplääjäkään voi samalla juosta. 

 Draama elää musiikissa ja tekstissä, ja se on katsojan hyväksyttävä. Norma-oopperassa tapahtuu paljon, mutta ei lavalla. 

Voi sulkea silmänsä ja antaa musiikin viedä, ihailla laulajien lähes epäinhimillistä taitoa ja Bellinin luontevaa musiikkia, 
orkesterin herkkyyttä. 

 

Traduzione inglese 
Title: Norma ignited an opera ecstasy: 
Norma’s premiere got the audience wild. They shouted and clapped and wouldn’t leave the castle when the 
opera ended. Elena Mosuc was the most popular performer and no wonder. The role of Norma offers almost 
everything a role can contain, and Mosuc has mastered all of the different styles required to sing Norma. He 
sings with ease and at the same time with absolute precision, and loads them with emotions. As sovereign and 
enchanting was Veronica Simeoni. Her voice is strong, her singing is precise and her range is wide. Mosuc’s 
and Simeoni’s duets were fantastic. Gregory Kunde shined in the role of Pollione: Strong, easy, appropriate and 
skillfull.Michele Pertusi is a charismatic bass, who gets strength and beauty. Bellini’s music opens up first try. 
The orchestra accompanies lightly and effortlessly. In the opening play the whole emotional scale of this opera 
glows. Maestro Noseda knows this style and makes the orchestra come alive. Here is the secret: The singers and 
the orchestra have learned a nimble, breathing and lively phrasing a long, long time ago. Noseda’s style of 
conducting is powerful and imposing, he pumps up the orchestra. At the same time he keeps the orchestras 
sound so quiet, that you can hear the singers down to detail. The choir is precise and nuanced, and the most 
amazing parts are the quiet ones. The direction is basically just people coming to the stage and looking at each 
other. The set design is beautiful and the visuals compliment the singing. The drama lives in the music and in 
the text, not in the movement on stage. This opera demands physical concentration and precision, so the 
audience just have to accept that. 
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Konsertit 03.08.2016 18:00 

Teatro Regio Torino: La bohème 

 
Teatro Region La bohèmen lavastus, puvustus ja ohjaus ovat kaikki perinteisiä, ja 
kokonaisuus kunnioittaa Puccinin musiikkia. Kuva: Soila Puurtinen / Itä-Savo 
Ensi-ilta Savonlinnan oopperajuhlilla Olavinlinnassa 2.8. 

Puccinin musiikki edellä. Teatro Regio Torinon produktio toimii juuri näin – ei kikkailua, ei 
konstailua, vaan säveltäjän alkuperäisteoksen ymmärrys ja kunnioittaminen, joka sytytti koko 
teoksen vahvaan hehkuun. Lavastus, puvustus ja ohjaus saivat kulkea hyvin perinteistä latua. Mitä 
muuta voi odottaa seurueelta, jonka kotipaikassa Torinossa La bohème on 120 vuotta sitten 
kantaesitetty? 

Musiikki soi äärimmäisen elävänä ja vahvana, tapahtumia luoden. Esimerkiksi oopperan 
loppukohtauksessa ei ollut välttämätöntä seurata näyttämötapahtumia lainkaan. Gianandrea 
Nosedan johtama orkesteri ja solistikaarti lavalla rakensivat käsittämättömän vahvan draaman 
musiikin kautta. Kaikki tunteet, lämpö ja tuska, repliikkien sisällöt, välittyivät. 

Teatro Regio Torino on Olavinlinnan kesän toinen vierailija Ravenna Festivalin ohella, eikä voi sanoa, 
että toinen olisi ollut toistaan onnistuneempi – loistavia valintoja molemmat! Kokonaisuutena jo nyt, 



 

 
  

ennen juhlien viimeistä teosta, uskaltaa sanoa, että oopperajuhlien johto on onnistunut taiteellisen 
linjan valinnassa kesälle 2016 hienosti. 

Teoksen ohjaus oli sangen luonnollinen, antaen eri karaktääreille sopivasti tilaa. Lavastus oli 
rakennettu näppärästi käännettävien elementtien avulla, joilla saatiin luotua uskottavat kolme 
tapahtumapaikkaa, boheemien asunto, latinalaiskortteli kahviloineen sekä kaupunginraja 
tullipuomin ja tavernan kera. 

Solistikunta oli kokonaisuudessaan laadukas. Mimin roolissa Erika Grimaldi laulaa soinnikkaalla 
kantavalla äänellä, ja samoin kuin Rodolfon roolin laulanut tenori Stefano Secco. 

Seccon äänessä soi juuri se lyyrinen, nuorekas viehätysvoima, jota rooli kaipaa – Grimaldin äänen 
lämpimät, tunteikkaat sävyt nousivat pintaan yhä vahvemmin oopperan edetessä. 

Oopperan kuorolla oli hienoisia – ilmeisesti leveän lavan mukanaan tuomia – rytmiongelmia toisessa 
näytöksessä. Puccinin torimyyjille ja kansanjoukolle kirjoittamat huudahdukset eivät ole mitenkään 
turhan helppoja edes optimiolosuhteissa oopperatalossa. 

Savonlinnan oopperajuhlien lapsikuoro sai ansaitut suosionosoitukset ryhdikkäästä esiintymisestään. 

Jussi Mattila 

 

Traduzione inglese 
Puccinis music in the spotlight. This is how this production of La Bohème approaches this opera: No gimmicks 
or other stuff, but respect and understanding of Puccini, which made the whole performance shine brightly. The 
costumes, set design and direction went in a traditional direction. What else can you expect from a theatre, who 
had this operas world premiere in their home town 120 years ago? The music sounded lively and strong, and 
created occasions. For instance, in the final scene of the opera, you didn’t have to follow anything that happened 
on the stage. Maestro Noseda, the orchestra and the soloists built an incredibly strong drama through the 
music. All the emotions, warmth and pain, came across to the audience. The direction was very natural and 
gave a lot of room to different characteristics .The set design created three different venues, that all were 
believable. The soloists were high quality in the big picture. Erika Grimaldi singing is nuanced and it carries 
well, as well as Stefano Secco. Seccos voice had the lyrical, youthful charm, that the role of Rodolfo longs. 
Grimaldis voice had warm, emotional nuances that grew bigger and bigger as the opera went onwards. The 
choir had slight – apparently because of the unusually wide stage- problems in their rhythm in the second act. 
Puccinis choir parts aren’t particularly easy even in optimal circumstances. The child choir got their well-
earned applauds after performing great. 
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OopperavideotLue vuoden 2016 oopperaliite 

Ooppera-arvio: Italialaisen elävä La 
bohème hurmasi 
Päivitetty: 03.08.201616:45 
Riitta-Leena Lempinen-Vesa 
Teemat 
Oopperajuhlat 
Savonlinna 

  
Mimi ja Rofoldo eli Erika Grimaldi ja Stefano Secco. Kuva: Soila Puurtinen 
Olavinlinnan lava muuttui Latinalaiskortteliksi torinolaisten perinteisessä produktiossa. Kuva: Soila Puurtinen 
 

Giacomo Puccini: La bohéme. Ensi-ilta Savonlinnan oopperajuhlilla 2.8. Torinon Teatro Region vierailu. Musiikinjohto: 

Gianandrea Noseda, ohjaus: Vittorio Borrelli, lavastus: Saverio Santoliquido & Claudia Boasso. Rooleissa mm. Erika Grimaldi, 

Stefano Secco, Kelebogile Besong, Simone Piazzola, Simone Del Savio, Aleksandr Vinogradov, Matteo Peirone. Torinon 

Teatro Region kuoro ja orkesteri, Savonlinnan oopperajuhlien lapsikuoro valm. Leena Astikainen. 

Herkkää, hienopiirteistä, suoraan sydämeen käypää, hyvin toimivaa, ehkä jopa rutinoitua, hauskaakin. Torinon Teatro Regio 

näytti suomalaisille mallia siitä, kuinka Puccinia soitetaan ja lauletaan ja myös siitä, että hyvin perinteinen, lähes 

kuvakirjamainen toteutus valloittaa yleisön edelleen. 



 

 
  

Ehkä hienointa on musiikillinen tyylitaju. Kapellimestari Gianandrea Noseda antaa aikaa yksityiskohdille, hidastaa välillä 

herkuttelemaan ja rynnistää jälleen vauhdilla. Orkesteri taitaa hienopiirteisen, elastisen soittotavan, sointi on lämmin ja pehmeä. 

Laulajille annetaan paikoin paljonkin aikaa fraseerata ja herkutella. 

Soittotapa on pehmeä ja herkkä, silti fortet iskevät komean julmina. 

Orkesteri, myös vasket, osaa myös hiljaa soittamisen taidon, ja laulajien on helppo loistaa. Ja sitähän he tekevätkin. 

La bohème on nuorten ja köyhien viattoman, suuren rakkauden kuvaus. Pääparin, Erika Grimaldin (Mimì) ja Stefano Seccon 

(Rodolfo), varassa  on paljon. Grimaldilla on suuri  ääni, johon teoksen mittaan tulee lämpöä ja syvyyttä. Pianissimot soivat 

lopussa ohuina ja viiltävinä. Alun esittelyaariassa on äänikin huoleton ja keimaileva, rakkausduetossa hehkuu voima. 

Kuolemaansa kohti hiipuvan ompelijattaren rakkaus koskettaa, ja lopussa moni pyyhki kyyneliä. 

Stefano Seccon tenori soi kiinteänä ja vahvana korkealtakin, ja ääni kertoo niin suuren rakkauden kuin epätoivon kuilun. Secco 

taitaa italialaisen tenorityylin. Kelebogile Besong on Musettana viehättävä ja keimaileva, lopussa liikuttavan vakava. Hieman 

käheäsävyinen ääni istuu rooliin. Simone Piazzolan Marcello on sympaattinen ja tyylikäs. 

Kaikki laulajat ovat nuoria, niinkuin roolihahmonsakin. Se tuo aidon makunsa teokseen. 

La bohème on kantaesitetty Torinossa ja sitä on sittemmin esitetty siellä enemmän kuin mitään muuta oopperaa. Tämä myös 

näkyy. Kaikki on sulavaa ja tarkkaa, laulajien yhteistyö luontevaa. 

Lavasteet ja puvut vievät 1830-luvun Pariisiin, ja varsinkin toinen näytös tarjoaa iloista katsottavaa ja kuultavaa. Kuoro ja 

lapsikuoro eli pariisilaiset ja erilaiset kaupustelijat täyttävät latinalaiskorttelin kapean tilan. Lava pursuaa väkeä, liikettä ja 

väriä. Myös puvut ovat puhtaasti epookkia. 

Kuoro laulaa vahvasti, ja myös Savonlinnan oma lapsi- ja nuorisokuoro loistaa pitkässä kohtauksessa. Aikuis- ja lapsikuorojen 

osuudet nivoutuvat toisiinsa, eivätkä hyvin niukat yhteisharjoitukset näy eivätkä kuulu. Molemmat kuorot saivat jo ennen 

väliaikaa, heti osuutensa jälkeen, huimat kiitokset yleisöltä. 

Italiassa ei modernisoida oopperoita, vaan ne halutaan esittää sellaisina, kuin ne on aikoinaan luotu, perinteitä noudattaen. Näin 

myös La bohèmen kohdalla. Puhdaspiirteinen, herttainen ja sentimentaalinen toteutus oli suomalaisyleisön mieleen. 

Orkesterin elävä, tunteita vyöryttävä tulkinta tuki draamaa, ja torinolaisten avaus sai Olavinlinnan yleisöltä huikeat 

suosionosoitukset. Rytmikkään taputukset jatkuivat kauan, pääpari sai huimat huudot ja tömistykset. 

 

Traduzione inglese 
Title: The Italian lively La Bohème enchanted: 
Teatro Regio Torino showed us in a sensitive, emotional way, how you are supposed to sing and play Puccini 
and that a traditional performance still finds it’s way into peoples hearts. Maybe the best part is the musical 
elegance. Maestro Noseda gives room to details, slows down to savour the moment from time to time, and then 
accelerates again. The orchestra has an elastic and fine style of play, which is warm and soft. Grimaldi has a big 
voice, that gains warmth and depth as the show goes on. Her voice is from time to time carefree, from time to 
time very strong. Secco’s voice is firm and strong even in high notes. He has mastered the Italian style of tenor. 
Kelebogile Besong is attractive and in the end also serious in a moving way. Her slightly raspy voice fits the 
role. Simone Piazzolas Marcello is sympathetic and stylish. All the singers are young, as their characters are. 
This brings realness into this performance. Everything is smooth and precise, and the cooperation of the singers 
is natural. The choir sings strongly and the child choir shine in their long scene. The orchestras lively, 
emotional interpretation supported the drama. 
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SAVONLINNA/ Festival: LA BOHÈME und NORMA Gastspiel Teatro 
Regio di Torino 

Savonlinna: Teatro Regio di Torino mit La Bohème & Norma – 2./3.8.2016 

GIANANDREA NOSEDA ist in diesem Teil Finnlands kein Unbekannter, dirigierte er doch in den Jahren 
2000 und 2002 im 105 km von Savonlinna entfernten Mikkeli bei Valery Gergievs dortigem Festival 
Aufführungen und Konzerte, damals in der Funktion als Principal Guest Conductor des Mariinsky-Theaters. 
Seitdem hat seine Karriere einen enormen Aufschwung genommen, u.a. zur New Yorker Metropolitan 
Opera. Seit 2007 ist Noseda Musikalischer Leiter des Teatro Regio di Torino und ließ es sich nicht nehmen, 
das Gastspiel seines Theaters beim Savonlinna-Opernfestival höchstpersönlich zu leiten. Der Eindruck, 
den er dabei mit „La Bohème“ (2.8.) und „Norma“ (3.8.) hinterließ, konnte nicht unterschiedlicher 
ausfallen. Beiden Aufführungen gemeinsam war seine prägnante, überaus deutliche Schlagtechnik, doch 
wenn ein guter Operndirigent in der Lage und willens sein sollte, eine ausgewogene Balance zwischen 
Führen und Anpassen zu halten, so war Noseda bei der Puccini-Oper eindeutig der „Führer“, der Bühne 
und Graben an der kurzen Leine hielt, den Sängern somit wenig Raum zur Entfaltung lassend. Ganz 
anders dagegen bei der Bellini-Oper, bei der er wesentlich flexibler auf die Sänger einging und sich hier 
als ein aufmerksamer Begleiter erwies. Die Klangqualität des Orchesters war hervorragend, wie sich auch 
der Chor des Opernhauses fast mit dem festivaleigenen Ensemble messen konnte. Regie (VITTORIO 
BORRELLI) und Dekorationen (SAVERIO SANTOLIQUIDO) passten sich erfolgreich den Verhältnissen 
und Dimensionen der Burgbühne an, ließen schnelle Umbauten zu und sorgten für eine Atmosphäre reiche 
Umsetzung der Stückvorlagen. Anhänger des sog. „Regietheaters“ kamen weniger auf ihre Kosten. 

  
Stefano Secco (Rodolfo) und Erika Grimaldi (Mimi) – Foto: Soila Puurtinen, Itä-Savo 



 

 
  

Sängerisch hatte die Wiedergabe der Puccini-Oper gerade bei den tiefen Männerstimmen eine beachtliche 
Qualität. Dass ich den Namen des Marcello (SIMONE PIAZZOLA) bisher nicht kannte, ist mein 
Versäumnis, denn diesen Bariton mit seiner prägnanten, viril-kraftvollen Stimme führte sein Weg u. a. bis 
an die Scala, in Deutschland nach Berlin und München – ein Sänger, von dem man mit Sicherheit noch 
Großes hören wird. Und es spricht für den Standard des Turiner Opernhauses, dass als Schaunard 
mit SIMONE DEL SAVIO ein Sänger auf der Bühne stand, der bei der Turiner Bohème-Premiere im 
Oktober den Marcello übernehmen wird und seinem Kollegen in nichts nachstand. Der Russe ALEKSANDR 
VINOGRADOV prunkte als Colline mit seinem dunkel getönten, groß dimensionierten Material. Schade 
nur, dass er sich bei der Mantel-Arie die Gelegenheit entgehen ließ, etwas mehr piano-Kultur zu 
demonstrieren und sich mehr auf sein kraftvolles forte verließ. Erstaunlich stimmkräftig als Benoit und 
Alcindoro: MATTEO PEIRONE. 

Die Südafrikanerin KELEBOGILE BESONG war eine stimm- wie typgerechte Musetta – ein gut geführter, 
interessant timbrierter Sopran, der in mir lediglich die Frage aufkommen ließ, wie sie mit ihrem eher 
leichtgewichtigen Material den Anforderungen einer Aida (Malmö, Essen) gerecht werden konnte. Und das 
Liebespaar? Gewiss nicht schlecht, doch zumindest nach Meinung nur Durchschnitt, ohne das gewisse 
Etwas in der Stimme, das zum Zuhören zwingt. STEFANO SECCO ist ein zuverlässiger 
„Gebrauchssänger“ ohne ein in meinem Ohr haftenbleibendes Timbre; strahlkräftige Höhen (wenn auch 
teilweise „aufgesetzt“), auf die er sich unter Vermeidung von piani verließ. Für meinen Geschmack war die 
Stimme ERIKA GRIMALDI’s für Mimi weniger geeignet. Hier erwarte ich im Prinzip ein Mehr an Süße und 
Weichheit, ohne die latente Härte in der Tongebung. Trotz dieser Einschränkung der in Savonlinna 
vorhersehbare Publikumserfolg mit Füßetrampeln und standing ovations. 

Dieselbe überschwängliche Publikumsreaktion gab es am nächsten Abend auch für „Norma“. Wann gibt es 
schon Belcanto pur im hohen Norden zu hören? Doch auch diese Aufführung blieb für Zuhörer mit einer 
gewissen Vorerfahrung bei diesem Werk nicht ganz ohne kritische Anmerkungen. 

  
Elena Mosuc als Norma – Foto: Soila Puurtinen, Itä-Savo 

Wer die Vorstellung ohne Vorerfahrungen, die manchmal sogar Vorurteile sind, auf sich wirken ließ, war 
gewiss im Vorteil, doch so ganz konnte ich mich nicht von dem Stimmklang freimachen, den ich von einer 
Norma erwarte, und der ist nun einmal (zumindest bei mir) von Callas & Co geprägt. Dem 
entsprach ELENA MOSUC nur wenig, doch bewältigte sie, die sich als frühere hohe Koloratursopranistin 
in den letzten Jahren die dramatischen Belcanto-Partien erarbeitet hat, alle Schwierigkeiten der Norma 
vorzüglich und packte die Zuhörerschaft durch ihre expressive Gestaltung. Mangel an Farben war auch 
bei VERONICA SIMEONI’s Adalgisa und GREGORY KUNDE’s Pollione zu konstatieren, doch frappierte 
der nunmehr 62jährige Tenor, der vor vier Jahren von Rossinis Otello zu Verdis Mohren wechselte, durch 
die ungebrochene Stimmkraft seiner metallischen Höhen, wenn auch ein Mehr an Nuancierungen 



 

 
  

wünschenswert gewesen wäre. Nach einem russischen Bass in „Bohème“ (Vinogradov) war es interessant, 
in MICHELE PERTUSI’s Oroveso einen Vertreter der italienischen Gesangsschule zu hören, und Pertusi 
machte mit seinem klangschönen, warm timbrierten Material seine Szenen zu Höhepunkten. 

Fazit nach acht von mir besuchten Aufführungen: Es hat sich wieder einmal gelohnt, nach Savonlinna 
gekommen zu sein. Kompliment an das Leitungsteam Jorma Silvasti / Jan Strandholm, mit „Don Giovanni“ 
und „Otello“ für Einnahmen gesorgt zu haben, die das vorhersehbare mangelnde Publikumsinteresse an 
Janáčeks „Aus einem Totenhaus“ kompensiert haben, eine Produktion, die bleibende Eindrücke 
hinterlassen hat. Die Gastspiele zweier italienischer Opernhäuser bzw. -festivals vermittelten die 
Bekanntschaft mit einem Regiestil, der zumindest in Italien noch vorherrscht – die Dominanz des Stückes, 
nicht die der Interpretation des Regisseurs. 

 Im nächsten, für Finnland überaus wichtigen Jahr (100 Jahre Unabhängigkeit von Russland) wird es 
neben zwei Eigenproduktionen („Die Entführung aus dem Serail“ und „Rigoletto“) die Uraufführung von 
Aulis Sallinens Auftragswerk „The Castle in the Water“ sowie die Oper „Kullervo“ desselben Komponisten 
geben. Das Moskauer Bolshoi-Theater wird mit „Iolanta“ und „Eugen Onegin“ (letzteres in konzertanter 
Form) gastieren, das Teatro Real Madrid mit „I Puritani“ sowie interessanterweise Sibelius‘ „Kullervo“. 

Sune Manninen 
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Teatro Regio Torinon pääjoukko saapuu tänään Oopperajuhlille Italiasta 

29.7.2016 13:31 | Savonlinnan Oopperajuhlat  

 

Juhlakausi jatkuu Teatro Regio Torino -oopperatalon vierailulla Savonlinnaan. Italialaisen oopperan 

unohtumattomat helmet, Puccinin La bohème ja Bellinin Norma, esitetään Oopperajuhlilla ensi kertaa. 

Torinolaisten orkesteri ja kuoro, lähes 130 henkilöä, saapuvat Italiasta Savoon tänä iltana. Noin 50 henkilön 

etujoukko on ollut valmistelemassa vierailua jo muutaman päivän. 

Puccinin La bohèmen ja Bellinin Norman johtaa Gianandrea Noseda ja ohjaa Vittorio Borrelli. La bohème saa ensi-

iltansa 2.8. ja Norma 3.8. La bohèmesta on kolme näytöstä ja Normasta kaksi. 

”Ohjaaja on tehnyt paljon muutoksia molempiin produktioihin sovittaakseen oopperat Olavinlinnaan. Paikka on 

upea. Harjoittelimme eilen ensimmäisen kerran”, kertoo Teatro Regio Torinon tuotantopäällikkö Paola Lazzari. 

Teatro Regio Torinon La bohèmen tuotanto on historiallinen. Ooppera on kantaesitetty Torinossa vuonna 1896. 

Teoksen laulajat ovat nuoria. ”Ooppera kertoo nuorista ihmisistä. Jotta esitys olisi uskottava, solisteilla on oltava 

nuoruuden tuoreutta”, sanoo Teatro Region pääjohtaja Walter Vergnano. Mimin ja Rodolfon rooleissa La 

bohèmessa laulavat lupaavat solistit Erika Grimaldi ja tenori Stefano Secco. 

”Tenori Stefano Secco on nouseva tähti Italiassa. Myös baritoni Simone Piazzola on lupaava laulaja, joka opiskelee 

La Scala -akatemiassa (Accademia Teatro alla Scala)”, lisää Lazzari. 

Bel canto -ooppera Norma tunnetaan Maria Callasin kuuluisaksi tekemästä Casta Diva -aariasta. Norman nimiroolin 

laulaa sopraanotähti Elena Mosuc ja Pollionen roolin arvostettu tenori Gregory Kunde. 

”Bellinin Norman ja Puccinin La bohèmen myötä on luvassa intiimimpi oopperakokemus verrattuna kesän aiempiin 

tuotantoihin. Kuoroa käytetään monipuolisesti, oopperoissa on pienempiä kuorokokonaisuuksia”, kuvailee 

taiteellinen johtaja Jorma Silvasti. 

La bohèmen näytökset ovat ti 2.8, to 4.8. ja la 6.8. Norman esitykset ke 3.8. ja pe 5.8. 

Facebook: Savonlinna Opera Festival – Oopperajuhlat 

Twitter: @operafestivalfi 

Instagram: operafestivalfi  

Youtube: SAVONLINNA OPERA FESTIVAL 

Työtehtäviin tulevia toimittajia pyydämme akkreditoitumaan: 

www.operafestival.fi/fi/footer/Medialle/Media/Akkreditoitumislomake 

Kuvapankki: www.operafestival.fi/fi/footer/Medialle/Media/Kuvapankki 

Käyttäjätunnus: press 

Salasana: press 

Savonlinnan Oopperajuhlien lehdistötoimisto: 

015 476 7529, Olavinkatu 27, 57100 Savonlinna, www.operafestival.fi 

Viestintävastaava Päivi Nikkilä, 040 746 0062, media@operafestival.fi 
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Da Torino alla Finlandia 
Il Teatro Regio a Savonlinna dal 2 al 6 agosto 
 

C’è la Finlandia nel futuro del Teatro Regio di Torino: dal 2 al 6 agosto i complessi del teatro 
torinese guidati dal direttore musicale Gianandrea Noseda saranno ospiti del Savonlinna Opera Festival. Nel 
Castello di Olavinlinna presenteranno due recite di Bohème (Grimaldi, Secco, Besong, Piazzola, Del Savio, 
Vinogradov, Peirone, regia di Vittorio Borrelli nello storico allestimento creato da Giuseppe Patroni Griffi per 
il primo centenario dell'opera al Regio) e due di Norma (Mosuc, Kunde, Pertusi, Simeoni, Giovannini, regia di 
Vittorio Borrelli dall'originale di Alberto Fassini). 




