
 

 

KUHMON KAMARIMUSIIKKI 50-VUOTTA 

JUHLAMATKA KUHMOON 15. – 18.7.2019 

 

 

Kuhmon Kamarimusiikin 50. vuotisjuhlavuoden pääteemana on nostalgia. Taiteellisen johtajan Vladimir 

Mendelssohnin mukaan nostalgia ei kuitenkaan rajoitu vain festivaalin omaan historiaan. Vaikka 

aiheena on nostalgia, pelkästään taaksepäin ei katsota, vaan myös tulevaisuuteen. Pienestä 

tapahtumasta on kasvanut Suomen suurin kamarimusiikkijuhla. Matkalla majoitumme mukavasti 

Vuokatissa Sotkamossa ja vierailemme musiikkijuhlilla kahtena päivänä, matkalla kuulemme Kainuun 

suurmiehistä ja ihailemme kansallismaisemia perinneherkkuja unohtamatta. Tervetuloa mukaan. 

 

Alustava matkaohjelma: 

 

15.7. maanantai 

Klo 8.00 Lähdemme Tampereen linja-autoasemalta kohti Kajaania. Matkamme taittuu Jyväskylän 

ja Kuopion kautta. Matkalla pidämme tarvittavat kahvitauot. Täältä matka jatkuu 

Kuopioon, jossa nautimme lounaan. Jatkamme Kajaanin kautta Sotkamoon, jossa 

majoitumme seuraavat kolme yötä Sokos Hotelli Vuokatissa. 

 

    
 

 SOKOS HOTELLI VUOKATTI  

 Hyvätasoinen hotelli, jossa hyvät kuntoilumahdollisuudet aivan vieressä. Hotellissa on 

mm. kuntosali, kaksi ravintolaa ja kokoustiloja. Huoneissa on mm. ilmastointi, minibaari, 

kaapeli-tv, wifi ja mukavuudet.  

 

16.7. tiistai 

 Aamiaisen jälkeen jatkamme Kuhmoon, jonne matka kestää n. 45 minuuttia. 

Klo 11.00 Konsertti Kuhmon kirkossa. Konsertin jälkeen nautimme lounaan 

Kamarimusiikkikeskuksessa ja kuulemme myös festivaalin esittelyn. 

Klo 14.00 Halukkaille päiväkonsertti Tuupalan koululla. Konsertin jälkeen vapaata aikaa. 

Halukkaiden kanssa voidaan lähteä käymään vaikka Luontokeskus Petolassa 

suurpetonäyttelyssä. Myös Kalevalan tietokeskus Juminkeko on vierailun arvoinen paikka. 

Klo 18.15 Iltakonsertti Kuhmo-talossa. Konsertin jälkeen palaamme Sotkamoon. 

 

17.7. keskiviikko 

 Aamiainen hotellissa. Ajamme takaisin Kuhmoon.  

Klo 11.00 Konsertti Kuhmon kirkossa. Konsertin jälkeen syömme soppalounaan. 

  

Klo 14.15 Konsertti Tuupalan koululla.  Konsertin jälkeen ajamme takaisin Sotkamoon ja ennen 

hotelliin saapumista poikkeamme Vuokatin vaaralla katsomassa ilta-auringossa upeaa 

kansallismaisemaa. 

Klo 18.00 Halukkailla vielä mahdollisuus konserttiin Vuokatissa. 

Klo 19.30 Illalla kokoonnumme kammiin Särkisen rannalle ja napostelemme kainuulaisia 

perinneruokia takkatulen äärellä.  



 

 

18.7. torstai 

 Aamiaisen jälkeen lähdemme kotimatkalle. Teemme kiertoajelun Kajaanissa, 

kuulemme Kajaanin linnan vaiheista ja käymme Kekkosen Suuri Aika muistomerkillä sekä 

poikkeamme Kajaanin kirkossa. Matka jatkuu Kuopioon, jossa nautimme lounaan. 

 Täältä matkaamme edelleen Varakuteen, jossa tutustumme Mekaanisen 

musiikinmuseoon. Teemme noin tunnin kierroksen museossa. Matkalla Tampereelle 

pidämme vielä kahvitauon ja illansuussa saavumme kotiin. 

 

 

Hinta: min 25 lähtijää 

 460 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 135 euroa 

 

Hintaan sisältyy: 

- bussimatkat ohjelman mukaisesti 

- kolmen yön majoitus Vuokatinhovissa 

- aamiainen hotellissa 

- kahdet kahvit 

- kolme lounasta 

- yksi soppalounas 

- kammi-ilta kainuulaisten herkkujen kera 

- opastettu kierros Mekaanisen musiikin museossa Varkaudessa 

- matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan 

- arvonlisävero 

 

Hintaan sisältyy. 

- konserttiliput ** ohjelmisto ja hinnat vahvistuvat tammikuussa 2019 

- muut ruokailut ja ruokajuomat 

- matkavakuutus ** suositellaan ** 

 

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Matkan toetutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matkalle 

osallistuminen edellyttää normaalia liikuntakykyä. 

 

 

  
Kehräsaari A 212, 33200 Tampere 

Pasilanraitio 9., 5. krs, 00240 Helsinki 

Puh. 0440 – 477 070 

info@resviaria.com    

www.resviaria.com 

 

 

 

 

 

 


