
 

 
 
 
 

Satasoittoyhdistys ry tiedottaa                                                               Vapaa julkaistavaksi 23.4.2019 

  
Satasoitto-festivaali Kokemäellä ja Harjavallassa 23. elokuuta – 1. syyskuuta 2019 
 
Elo-syyskuun vaihteessa Sydän-Satakunnassa konsertoivat  mm. lauluyhtye Rajaton;  Piazzolla! -Tango Nuevo;  Pori 
Sinfonietta; duo Julia Korkman- Claes Andersson 
 
 
Satasoiton ohjelma 23.8. - 1.9.2019  
 
PE 23.8. Avajaiskonsertti - Lauluyhtye Rajaton, Kokemäen kirkko 
On vaikea kuvitella yleisöä, jolle Rajaton ei voisi laulaa, tai musiikkityyliä, jota se ei voisi tehdä omakseen. Kokemäen kirkko luo 
upeat puitteet yhtyeelle, johon kuuluvat Essi Wuorela (sopraano), Aili Ikonen (sopraano), Soila Sariola (altto), Hannu Lepola 
(tenori), Ahti Paunu (baritoni) ja Jussi Chydenius (basso). Jäsenten musiikilliset taustat vaihtelevat klassisesta musiikista 
kansanmusiikkiin, iskelmään ja rockiin. Vaikutteiden laaja kirjo luo pohjan Rajattoman soinnin monimuotoisuudelle.  
Ääni on rajaton. 
 
LA 24.8.  
Taruolentoja ja maalaistansseja - Sami Junnonen, huilu ja  Hanna Tuominen, piano, Emil Cedercreuzin museo, Harjavalta 
Harjavaltalaislähtöinen pianisti Hanna Tuominen palaa kotikonnuilleen konsertoimaan yhdessä kansainvälistä uraa luovan huilisti 
Sami Junnosen kanssa. Pitkään yhteistyötä tehneen duon ohjelmistossa kuullaan tarinoita ja tansseja mm. Bartokin, Debussyn ja 
Martinun säveltäminä.  
 
Timo Brass Band,  Hotelli Hiittenharju,  Harjavalta 
Vasket vallassa - tavaramerkki Pilliklubi palaa jälleen! Yleisön vuosien varrella usein  toivoma musiikillinen klubi-ilta palaa 
festivaalin ohjelmistoon saaden  vieraakseen “Suomen kovimman  brassbändin” Timo Brassin, jonka keikoilta ei menoa ja 
meininkiä puutu! Taitava soitto, energinen tulkinta ja kova meininki siivittävät tunnelman taatusti kattoon!  
 
SU 25.8. Laulutunnilla Pariisissa, Kokemäen vanha yhteiskoulu 
Päivi Pylvänäinen, sopraano, Juha Kotilainen, bassobaritoni, Jukka Nykänen, piano 
Konsertti juontaa juurensa Aino Ackté -oopperaan, jossa Päivi Pylvänäinen lauloi Aino Acktén roolin ja Juha Kotilainen Aino 
Acktén laulunopettajan Edmond Duvernoy’n roolin. Tässä konsertissa he kohtaavat jälleen ja tulkitsevat katkelmia oopperasta 
sekä rakastetuimpia ranskalaisia ja suloisimpia suomalaisia lauluja.  
 
 
KE 28.8. PIAZZOLLA! - TANGO NUEVO, Harjavalta-sali 
Maria Ylipää, laulu, Jaakko Kuusisto, viulu, Niko Kumpuvaara, harmonikka, Marzi Nyman, kitara ja Ville Herrala, kontrabasso 
 
Argentiinalaisen tangon mestari Astor Piazzolla kehitti 1950-luvulla uuden tyylin, joka tunnettiin nimellä tango nuevo (suom. uusi 
tango). Taidemusiikin yhdistäminen tuliseen tangoon ja jazzin vapaaseen improvisaatioon sai aikaan valtavan myrskyn 
perinteisen argentiinalaisen tangon piireissä.  Sittemmin tästä tangon uudesta suunnasta  on tullut maailmanlaajuinen ilmiö. 
Konsertti pitää sisällään taiturimaisia, intohimoisia ja sielukkaita tulkintoja Piazzollan rakastetuimmista sävellyksistä todellisen 
tähtikaartin tulkitsemina.  
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PE 30.8. Yökonsertti Kokemäen kirkko  
Pori Sinfonietta  
Pori Sinfonietta uusii Satasoitossa syyskauden avauskonserttinsa. Konsertin johtaa Sinfoniettan uusi ylikapellimestari Tibor 
Boganyi. Konsertin ohjelma tarkentuu orkesterin julkaistessa tulevan syyskautensa ohjelman.  
 
LA 31.8. Kvar i mig - yhä minussa 
Julia Korkman, laulu ja  Claes Andersson, piano  - Emil Cedercreuzin museo, Harjavalta 
 
Julia Korkman ja Claes Andersson ovat musisoineet yhdessä vuodesta 2015 kun he kohtasivat - ja musisoivat - yhteisen ystävän 
hautajaisissa. Yhteismusisointi jatkui ja vuonna 2018 ilmestyi niin kriitikkojen kuin yleisön suurta kiitosta niittänyt levy “Kvar i mig 
- yhä minussa”, jossa soi niin nostalgista jazzia eri kielillä kuin suomalaisia ja ruotsalaisia kansanlauluja ”jazz på 
svenska”-perinnettä mukaillen, perinteistä jazzia uusin sanoituksin sekä uusia sävelmiä mm Elina Vaaran, Eino Leinon sekä Claes 
Anderssonin runoihin. Jazzia, folkia ja runoutta suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi ja englanniksi  tarjoilee duon ainutlaatuinen 
konsertti Satasoitossa.  
 
 
Satasoiton ohjelmisto koostuu kaikkiaan lähes 20 tapahtumasta.  
Monista ilmaiskonserteista tiedotetaan myöhemmin.  
Satasoiton konserttikohtainen lipunmyynti käynnistyy kesäkuussa.  
Satasoiton lahjakortit ostettavissa Harjavallan Kirjakaupasta sekä Passin Kello ja Kullasta. 
 
 
Satasoitto-festivaalin ohjelman ovat koonneet taiteelliset johtajat Eeva-Maija Talasma ja Markku Ollila. Satasoittoa järjestää 
Satasoittoyhdistys ry. Tapahtuman tuottajana Tiina Starcke. Festivaalin mahdollistaa Taiken,  Harjavallan ja Kokemäen 
kaupunkien, Emil Cedercreutzin säätiön ja alueen yritysten ja yhdistysten tuki ja yhteistyö. Satasoitto on valtakunnallisen Finland 
Festivals -verkoston jäsen. 
 
Lisätiedot: tiina.starcke@satasoitto.fi, 040 488 6294 
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