
 

       

Kuhmossa soi Beethoven 

MATKA KUHMON KAMARIMUSIIKKIIN 21. – 24.7.2021 

 
Kuhmon Kamarimusiikki soi jälleen vuoden tauon jälkeen. Kaksi viikkoisen festivaalin aikana kuullaan 

kymmeniä koti- ja ulkomaisia huippumuusikoita. Teemana on tänä vuonna Beethoven, jonka 250-

vuotisjuhlat jäivät viime vuonna varjoon. Beethoven hehkuu edelleen, kuten Vladimir Mendelssohn 

sanoo: ”Beethovenin musiikki, hänen rajattoman mielikuvituksensa tuote, ilmentää intohimoja, näkyjä, 

luontoa, kuutamoa, myrskyjä, mustasukkaisuutta, rakkautta, ylenkatsetta ja ihailua tai herättää eloon 

myyttisen Prometheuksen, henget ja muusat sekä Oodin ilolle. Ne kaikki ovat muuttuneet osaksi 

samaa sammumatonta jälkihehkua.” Matkalla majoitumme mukavasti Vuokatissa Sotkamossa ja 

vierailemme musiikkijuhlilla kahtena päivänä, matkalla kuulemme Kainuun suurmiehistä ja ihailemme 

kansallismaisemia perinneherkkuja unohtamatta. Tervetuloa mukaan.  

 

Alustava matkaohjelma: 

 

21.7. keskiviikko 

Klo 08.00 Lähtö bussilla Tampereen linja-autoasemalta kohti Kainuuta. Matkaamme Jyväskylän ja 

Kuopion kautta Nurmekseen ja edelleen Sotkamoon. Matkalla pidämme tarvittavat 

kahvitauot. Lounaan nautimme Kuopiossa. Matkaa Tampereelta Sotkamoon kertyy n. 

498 km. Ennen majoittumista poikkeamme Vuokatinvaaralla ihailemassa yhtä 

kansallismaisemaamme. Vuokatissa majoitumme seuraavat kolme yötä.  

 

    
 BREAK SOKOS HOTEL VUOKATTI 

 Hotelli sijaitsee Vuokatin lomakeskuksessa Sapsojärven rannalla. Hotellissa on mm. 

kuntosali, kaksi ravintolaa, kahvila ja kokoustiloja. Huoneissa on taulu-tv, ilmastointi, 

työpöytä, wifi, hiustenkuivaaja ja mukavuudet. 

https://www.sokoshotels.fi/fi/vuokatti/sokos-hotel-vuokatti 

 

22.7. torstai 

 Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Kuhmoa, jonne matka kestää n. 45 minuuttia. Torstain 

teemana on Myrsky ja Kiihko.  

Klo 11.00 Konsertti Kuhmon kirkossa ”Suurin Fuuga”. Ohjelmassa Beethovenia ja 

Mendelssohnia. Konsertin jälkeen nautimme soppalounaan Kamarimusiikkikeskuksen 

Salakamarissa ja kuulemme festivaalin esittelyn. 

Klo 15.00 Konsertti Kuhmo-talossa. ”Beethovenin aika – Johan Wolfgang von Goethe”. 

Konsertissa kuullaan Beethovenin lisäksi, Schubertin, Zelterin, Mendelssohnin ja Straussin 

musiikkia.  

 



 

Klo 18.00 Konsertti Kuhmo-talossa. ”Myrsky ja Kiihko”. Ohjelmassa Beethovenia, Bachia, 

Schubertia ja Mozartia. Konsertin jälkeen palaamme takaisin Sotkamoon.  

 

 Illalla maistelemme kainuulaisia perinneherkkuja. 

 

23.7. perjantai 

 Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vapaata aikaa. Lounaan nautimme Haapalan 

panimolla. Kainuun ainoa pienpanimo aloitti toimintansa 2018. Haapalan tilaa jatkaa 

Korhosen suku nyt viidennessä polvessa. Ravintolan yhteydessä on myös myymälä, jossa 

on tarjolla panimon vaarojen oluita. 

 

 Lounaan jälkeen matka jatkuu Kuhmoon. 

Klo 15.00 Konsertti Kuhmo-talossa ”Itämaat Beethovenin aikana.” Ohjelmistossa 

Beethovenia, Paciusta, Mantzarosta, Crusellia, Schubertia ja Mozartia.  

 

Klo 18.00 Konsertti Kuhmon kirkossa Wienin valoa. Kuulemme Mozartia, Czerny’ä, Liszt’iä ja 

Beethovenia.  

 

Klo 21.00 Iltakonsertti Kuhmo-talossa. Ohjelmassa Bachin, Brahmsin, Schubertin ja Beethovenin 

teoksia.  

 

 Konserttien välillä halukkaiden kanssa ajamme vierailulle Luontokeskus Petolaan, jossa 

on suurpetonäyttely. Täällä pääset tutustumaan karhuihin, ilveksiin, susiin ja ahmoihin.  

 

 Yöksi palaamme takaisin Vuokattiin. 

 

24.7. lauantai 

 Aamiainen ja huoneiden luovutus. Lähdemme kotimatkalle ja ajamme Kajaaniin, jossa 

teemme lyhyen kiertoajelun, kuulemme Kajaanin linnan vaiheista, näemme Kekkosen 

muistomerkin Suuri Aika ja mahdollisuuksien mukaan käymme tutustumassa Paltaniemen 

kuvakirkkoon. Jatkamme matkaa Iisalmen kautta Siilinjärvelle, jossa nautimme lounaan 

kylpylähotelli Kunnonpaikassa. 

 

 Lounaan jälkeen ajamme Jyväskylän kautta Tampereelle. Matkalla pysähdymme vielä 

päätöskahville.  

 

 

Hinta: min 30 lähtijää 

 598 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 min 25 lähtijää 

 629 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 140 euroa. 

 

Hintaan sisältyy: 

- bussimatkat ohjelman mukaan 

- kolmen yön majoitus mainitussa hotellissa 

- aamiainen hotellissa 

- kolme lounasta 

- soppalounas Salakamarissa 

- kahdet kahvit 

- iltapala kainuulaiset perinneherkut 

- konserttiliput 6 konserttiin ** kts. konsertit seuraavalta sivulta** (135 €) 

- matkanjohtajan palvelut 

- arvonlisävero 

Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut ja ruokajuomat 

- matkavakuutus ** suositellaan ** 



 

 

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 

viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin 

käyttöä.  

  

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure- 

tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu 

liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat 

ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja 

ruoka-aineallergiat viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista 

erikoisruokavalioista/allergioista ja annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, 

että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat 

rajalliset. HUOM. kaikissa perinneruuissa ei ole mahdollista huomioida ruokarajoitteita. 

  
  

  
  

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy  

Kehräsaari A 212, Tampere  

Helsingissä palvelemme puh. 050-354 3063 

info@resviaria.com    

www.resviaria.com  

Puh. 0440 477 070  

KKV 2107/06/MjMv  

 

 


