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INKEROISTEN JÄÄHALLI 
24.8.2020–11.4.2021
• maanantai klo 15.30–16.45 mailallinen vuoro
• tiistai klo 14–15.15 mailaton vuoro
• keskiviikko klo 15–15.45 mailallinen vuoro
• torstai klo 15–16.15 mailaton vuoro 
• perjantai klo 14–15.15 mailallinen vuoro

Kouvolan kulttuuria

Kouvolan Teatteri starttaa 
vuoden 2021 monipuolisesti
Kouvolan Teatterin vuosi 2021 käynnistyy monipuolisen ohjelmiston pyörteissä. Syksyltä jatka-
vat huippusuosittu musikaali Kirka – Surun pyyhit silmistäni, vuolaasti kehuttu komedia Tämä on 
ryöstö! ja upea lämminhenkinen yhden naisen näytelmä Anjan lähes erinomainen elämä. 
Lisäksi ohjelmistossa nähdään koko perheen näytelmä Adalmiinan helmi, Maria Jotunin klassik-
koteos Kultainen vasikka sekä takaisin ohjelmistoon toivottu yleisösuosikki Anu Pentik –nainen, 
joka loi savesta maailman. 
Laajasta, monipuolisesta ja laadukkaasta ohjelmistosta löytyy elämyksiä jokaiselle. 
Me pidämme teatterilla huolta katsojan turvallisuudesta ja seuraamme kaikkia viranomais-
ohjeita, lue lisää nettisivuiltamme: kouvolanteatteri.fi/turvallisestiteatteriin

TÄMÄ ON RYÖSTÖ!

Farssin aineksia sisältävä Tämä on 
ryöstö! -pankkiryöstökomedia tarjoi-
lee yleisölle läjäpäin koomisia hetkiä 
sekä oivaltavia teatterikonsteja, kun 
näyttämöä hyödynnetään ennen-
näkemättömällä tavalla. Esityksen 
rullatessa pääset nauramaan ja 
hieromaan silmiäsi näyttelijöiden 
osoittaessa taitonsa niin fyysisessä 
kuin verbaalisessakin komiikassa.

Lähde mukaan seuraamaan pa-
kojalalla olevan roiston epäonnisia 
ryöstöpuuhia hänen yrittäessään 
päästä käsiksi mittaamattoman ar-
vokkaaseen timanttiin Kouvolan kes-
kuspankin uumenissa. Roiston apuna 
on vähemmän välkky apuri, viekas 
tyttöystävä – ja huoltomies. Kuka täs-
tä varsinaisesta A-ryhmästä onnistuu 
lopulta kaappaamaan timantin? Olisi 
suorastaan rikollista missata tämä!

KULTAINEN VASIKKA

Maria Jotunin klassikkokomedia on 
kuvaus rahan välttämättömyydestä, 
sen humusta ja häikäisystä – ihmisen 
koko olemuksesta maailmansodan 
keskellä. Tapahtumapaikkana on 
sykkivä kaupunki, jossa musta pörssi 
on villiä ja kaikki on kaupan. Esityk-
sen ohjaaja Mikko Roiha lupaa 100 
esitystä täynnä hikeä, rakkautta 
ja juhlintaa. Nyt tanssitaan kengät 
rikki!

Suomen teattereita kiertävässä 
yhteistuotannossa ovat Kouvolan 
Teatteri, Kotkan Kaupunginteatteri, 
Jyväskylän kaupunginteatteri, Teat-
teri Eurooppa Neljä, Turun Kaupun-
ginteatteri, Kuopion Kaupunginte-
atteri sekä suomalais-berliiniläinen 
Vapaa Teatteri.
Ensi-ilta Kouvolassa 10.2.2021
Esitys tekstitetään englanniksi ja 
suomeksi.

Kultainen vasikka. Kuvassa 
Ella Mustajärvi (edessä), 
vasemmalta Ritva Grönberg, 
Saara Jokiaho, Markus Ilkka 
Uolevi ja Joonas Kääriäinen. 
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Tämä on ryöstö! 
Kuvassa Sami 
Kosola, Tiina 
Winter ja Nina 
Petelius-Lehto. 

Katso kaikki esitysajat 
ja lisätiedot: 
kouvolanteatteri.fi

Lippukassa: (05) 7400 330, 
ti–la klo 11–15 sekä 3 h 
ennen iltaesityksiä.
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Kymi Sinfoniettan uusi vuosi 
käynnistyy toiveikkaissa tunnelmissa
Kymi Sinfonietta kääntää uuden 
lehden uuteen vuoteen toiveikkaal-
la energialla ja musiikilla. Tämä 
kymenlaaksolaisen kulttuurin 
dynamo haluaa tarjota lohtua ja 
kannustusta haastavien aikojen 
keskellä kaikille kuulijoilleen. 

Kevätkausi käynnistyy kapellimestari Taavi
Oramon luotsaamalla runokonsertilla, 

jossa kuullaan suomalaista sanataidetta 
laulettuna ja lausuttuna. Claude Debussyn 
rakastetuimmat sävelet kohtaavat nuoren 
suomalaissäveltäjän Heta Ahon Kolme 
laulua Edith Södergranin runoihin ja suoma-
laisen sanataiteen. Oramo on konsertissa 
kaksoisroolissa ja tulkitsee laulajana Sö-
dergranin koskettavan lyriikan. Debussyn 
maalauksellisissa teoksissa Dance sacrée 
et danse profane ja La Mer sivellintä käyt-
tää harpisti Päivi Severeide. 

Helmikuun alussa on vuorossa hyvää miel-
tä ja upeaa naisenergiaa kun orkesterin 
vieraiksi saapuvat positiivisuutta säteilevä 
romanialaispianisti Alexandra Dariescu ja 
kaksi merkittävää kapellimestarikilpailua 
hiljattain voittanut Tianyi Lu, joilla on tuo-
misinaan kiehtova romanttinen ohjelma. 
Myöskään odotettu kansanmusiikkiyhtye 
Friggin vierailu helmikuussa yhdessä ka-
pellimestari Jaakko Kuusiston kanssa ei 
jätä ketään kylmäksi. Tämä palkittu virtu-
oosimainen yhtye yhdistelee musiikissaan 
pohjoismaista perinnettä ja Americanaa 
omaperäisellä ja lämminhenkisellä taval-
la. 

Orkesterin yleisötyö ja jalkautumistoi-
minta on ollut valtakunnallisestikin tarkas-
teltuna poikkeuksellisen laajaa. Konsert-
teja lapsille, vanhuksille ja erityisryhmille 
välitetään myös keväällä etäyhteyksien 
kautta. 

Kymi Sinfoniettan konserteissa on nou-
datettu koronatilanteesta johtuen tarkasti 
turvaohjeistuksia, näin myös kevätkaudel-
la. Mikäli konsertteja joudutaan peru-
maan koronavirustilanteen vuoksi, tulee 
orkesteri näkymään ja kuulumaan KYMI 
SINFONIETTA LIVES -kanavilla.

KYMI SINFONIETTA 
KEVÄT 2021

AVAJAISKONSERTTI   
To 14.1. klo 17 ja 20, Kuusankoskitalo
Kapellimestari ja laulusolisti: Taavi Oramo
Harppusolisti: Päivi Severeide
Claude Debussy: Dance sacrée et danse profane
Heta Aho: Kaksi Tanka-laulua 
 Kolme laulua Edith Södergranin runoihin:
Claude Debussy:  La Mer 
 Meriaiheisia runoja 

TIANYI LU & ALEXANDRA DARIESCU       
To 4.2. klo 17 ja 20, Kuusankoskitalo
Kapellimestari: Tianyi Lu
Solisti: Alexandra Dariescu, piano
Robert Schumann:  Abendlied (orkestrointi Johan Svendsen)
Clara Schumann:  Pianokonsertto (sovitus: Emili Rackemann)
Johannes Brahms: Fantasia, 7:stä pianokappaleesta op. 116  
  Intermezzo Es-duuri op. 117 
Edward Elgar:  Sérénade lyrique
 Chanson de nuit op. 15, nro 1 
 Chanson de matin op.15, nro 2
     
FRIGG & JAAKKO KUUSISTO   
To 11.2. klo 17 ja 20, Kuusankoskitalo
Kapellimestari: Jaakko Kuusisto
Solisti: Kansanmusiikkiyhtye Frigg 

  

Seuraa ajantasaista tiedotusta 
konserteista ja lipunmyynnistä 
osoitteesta: kymisinfonietta.fi
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ONNEA 
100-VUOTIAS!
Kuusankosken kunnan perustamisesta tulee tänä vuonna 
kuluneeksi 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi suunnitel-
missa on tapahtumia joka kuukaudelle.

Kuusankosken 
juhlavuoden 
logon suunnit-
teli Amanda 
Kareenkoski.

KUUSANKOSKI HÄVISI kartalta kirjaimellisesti, kun 
Karttakeskus keksi, ettei kuntafuusion jälkeen ole 
enää sen nimistä taajamanosaa. Karttoihin ilmestyivät 
nimet Voikkaa, Kuusaa ja Kymintehdas.

”Kun asiasta nousi häly, karttoja luvattiin korjata, 
mutta eihän se hetkessä käy”, sanoo kulttuurineuvos 
Eero Niinikoski.

Kuusankoski on silti todistettavasti olemassa. Sen 
100-vuotisjuhlinnan järjestämisen käynnisti kaupungin 
nimeämä Kuusankoski-Jaala aluetoimikunta.

Toimikunta kutsui juhlavuoden järjestelyihin mukaan 
kuusankoskelaisia aktiiveja eri aloilta. Niinikoski on 
yksi heistä. Mukaan tuli myös edustajia Kuusankoski 
Seura ry:stä, Kuusankosken seurakunnasta, Kouvolan 
kaupungilta sekä paikallisista yrityksistä.

”Sitten alkoi tapahtua. Muutamien istuntojen jälkeen 
syntyi koko vuoden kattava ohjelmarunko.”

TARKOITUKSENA ON, että Kuusankosken juhlavuot-
ta juhlistaisi joka kuukausi jokin tapahtuma.
”Suunnitelmat ovat valmiina, mutta koronatilanne vai-

kuttaa tietysti toteuttamiseen”, sanoo Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan 
puheenjohtaja Leena Elojärvi.

Varmaa on, että juhlavuoden kunniaksi julkaistiin joulukuussa 2020 
Keskustan koulun 5M-luokan musiikkivideo niin YouTubessa, koulun sivuilla 
kuin juhlavuoden Facebook-sivuilla.

”Kuusankosken lukion 100-vuotisjuhla on siirretty huhtikuuhun, touko-
kuuhun suunnitellaan juhlavuoden pääjuhlaa Kuusankoskitalolla. Tiedossa 
on puhetta ja musiikkia. Samana päivänä on myös juhlajumalanpalvelus 
Kuusankosken kirkossa.”

Kesäkuussa Eerolassa pidetään Kuusankosken juhlavuoden kunniaksi 
golf-kisat. Elokuussa on Kuusankosken halkijuoksu sekä patosulkujen au-
kaisu. Kymin ammattikoulun juhlasalissa kuullaan pianokonsertti heti, kun 
se on koronan vuoksi mahdollista.

Juhlavuoden tapahtumatiedot päivitetään Kouvola.fi ja VisitKouvola.fi 
-verkkosivustojen tapahtumakalentereihin sekä juhlavuoden Facebook-si-
vuille, Facebook - Kuusankoski100vuotta.

NIINIKOSKI MUISTAA, kuinka uuden Kouvolan ensimmäinen kaupungin-
johtaja Lauri Lamminmäki totesi puheessaan, että Kouvola on enemmän 
kuin osiensa summa.

”Näkemykseen sisältyi mielestäni ajatus, että alueiden identiteettiä ja 
perinteitä ei ole syytä hävittää. Niiden avulla voidaan nostaa ja moni-
puolistaa uuden kaupungin julkista kuvaa.”

Kuusankoski näyttää esimerkkiä kuntajuhlinnasta, joten Niinikosken mie-
lestä uusi Kouvola voisi jatkaa juhlia vuonna 2022.

”Silloin tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Kouvola aloitti itsenäisenä 
kuntana. Samana vuonna perustettiin myös Kouvolan seurakunta”, Niini-
koski sanoo.

”Koska Kymenlaakson metsäteollisuus aikoo juhlia samana vuonna toi-
mintansa aloittamisen 150-vuotisjuhlaa, vuodesta 1922 on kehittymässä 
todellinen supervuosi.”
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