Musiikki kohtaa kuvataiteen Italiassa –
Puccini festivaali Torre del Lagossa 24.-28.8.2022

Musiikki kohtaa kuvataiteen elokuisessa Italiassa, jolloin Torre del Lagossa järjestetään Puccini festivaali.
Ulkoilmateatterista avautuu kaunis näkymä Massaciuccolin -järvelle, näkymä, joka inspiroi Puccinia
sävellystyössä. Matkaan sisältyy Puccinin oopperoista dramaattinen Tosca ja hieman vähemmän tunnettu
koominen ooppera La Rondine. Matkan teemana musiikin ja kuvataiteen lisäksi on lavastetaide.
Majoittuminen koko matkan ajan ihastuttavassa Luccan kaupungissa. Oppaina toimivat FT Liisa Väisänen
ja musiikkiasiantuntija Minna Lindgren.
Alustava matkaohjelma:
24.8. keskiviikko
Lucca
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jossa tapaatte Liisa Väisäsen ja Minna
Lindgrenin.
Klo 12:50
Lähtö Lufthansan lennolla Helsingistä Müncheniin, jonne saapuminen klo 14:20.
Klo 15:15
Jatkolento Lufthansalla Firenzeen, jonne saapuminen klo 16:25. Aikaero Suomeen on – 1 tunti.
Lentoasemalta ajamme suoraan Luccaan, jossa majoittuminen neljäksi yöksi.
Tervetuloillallinen.
Hotelli Ilaria **** (paikallinen luokitus)

Via Del Fosso 26, Lucca
https://www.hotelilaria.com/en/
Luccan historiallisessa keskustassa sijaitseva hotelli, joka on kunnostettu Villa Buonvisin
historiallisesta tallista ja 1300-luvulta peräisin olevasta kirkosta. Hotellista on lyhyt matka
tärkeimmille nähtävyyksille. Hotellissa on aamiaishuone ja terassi jacuzzilla. Huoneissa on
kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, talletus, minibaari, wifi.

25.8. torstai
Lucca
Aamiainen päivittäin hotellissa. Tänään teemme kaupunkikävelyn Puccinin hengessä. Lucca on
antanut musiikin maailmalle useampia mestareita, joista kuuluisin lienee oopperasäveltäjä
Giacomo Puccini. Käymme kierroksella vierailulla Puccinin kotitalossa. Museo sijaitsee Luccan
keskustassa, rakennuksen toisessa kerroksessa, jossa Giacomo Puccini synty 22.12.1858.
Tässä talossa säveltäjä asui koko lapsuutensa ja nuoruutensa, jonka aikana hän tutustui
musiikin saloihin ennen muuttoa Milanoon, missä hän aloitti v. 1884 säveltäjänuransa.
Museossa on alkuperäinen sisustus ja esillä on myös säveltäjän arvoesineitä, kuten Steinway
& Sons merkkinen piano, jolla hän sävelsi Turandot oopperan.
Kävelykierroksella näemme, että Lucca on kaunis ja eläväinen provinssikeskus, jonka
keskiaikainen keskusta sijaitsee puolustusmuurien sisällä. Luccan herttuatar oli aikoinaan
Napoleonin sisar Elisa ja hänen ajaltaan ovat peräisin ympäristön kauniit aatelishuvilat.
Vierailemme kaupunkikävelyn aikana pyhälle Martinukselle omistetussa goottilaistyylisessä
tuomiokirkossa, jossa on Ilaria Carretton kaunis hautasarkofagi.
Lounas retken aikana.

26.8. perjantai
Pisa ja Tosca -ooppera
Tänään lähdemme päiväretkelle Pisaan, noin puolen tunnin ajomatkan päähän. Tilausbussi
jätetään kaupungin parkkipaikalle, josta kuljetaan shuttle-bussilla keskustaan Ihmeiden
aukiolle, Piazza dei Miracolille. Kaikki aukion rakennukset edustavat ns. pisalais-romaanista
tyyliä ja ne on rakennettu erivärisistä marmoreista. Aukiolta löytyy Pisan kuuluisin nähtävyys
Pisan kalteva torni. Vierailemme aivan tornin vieressä sijaitsevassa Pisan tuomiokirkossa ja
kastekappelissa, jossa voimme ihmetellä erikoista kiertävää kaikua. Retken aikana käymme
myös Camposanton hautausmaalla. Kaltevaan torniin tutustumme ulkoapäin.
Lounas ja shuttle-kuljetus takaisin parkkipaikalle. Paluukuljetus Luccaan.
Klo 16:00
Klo 19:00
täysin
Klo 21:15

Kokoontuminen hotellin kokoustilaan, jossa Minna Lindgren esittelee illan oopperan.
Bussikuljetus Torre del Lagoon Puccini festivaalille. Se on ainoa festivaali maailmassa, joka on
omistettu säveltäjä Giacomo Puccinille. Ulkoilmateatterista avautuu viehättävä näkymä
Massaciuccoli -järvelle, joka inspiroi säveltäjää kuolemattomiin melodioihin.
Tosca ooppera alkaa. Tämän vuoden festivaaleilla esitetään uusi oopperaohjaus. Puccini
festivaalin orkesteria johtaa Enrico Calesso. Oopperan jälkeen paluukuljetus Luccaan.

27.8. lauantai
Torre del Lago ja La Rondine -ooppera
Klo 10:30
Kokoontuminen hotellin kokoustilaan Liisa Väisäsen luennolle. Kuvataide on aina ollut
oleellinen osa oopperaesityksiä. Kautta aikain suuret taiteen nerot ovat tehneet lavasteita.
Nykyoopperassa kuvataiteen osuus on entistä suurempi. Luennolla käymme läpi
oopperalavastusten historiaa kuvataiteen näkökulmasta varhaisista lavastuksista nykyaikaan.
Klo 12:00
Puolentunnin tauko luentojen välissä.
Klo 12:30
Minna Lindgren esittelee illan oopperan.
Klo 13:30
Lounas, jonka jälkeen hetki vapaata aikaa.
Klo 16:00
Klo 17:00

Klo 21:15

Antipasto-lautanen ja lasi viiniä hotellilla.
Lähtö hotellista bussilla Torrel del Lagoon. Ennen oopperaa vierailemme Puccinin huvilalla.
Nuori Giacomo Puccini etsi 1800 -luvun loppupuolella Toscanan rannikolta luonnonkaunista ja
rauhallista paikkaa, jossa voisi säveltää. Harmahtavaan järveen heijastuvat talot,
Massaciuccolin -järvi, paikallisten vieraanvaraisuus ja pieni kylä vain 2 km Versilian
hienohiekkaisilta rannoilta jäi Puccinin mieleen. Puccini saapui rannikolle v. 1891, 33 vuotiaana, päätti vuokrata asunnon ja jäädä pysyvästi asumaan. Manon Lescaut (1893) ja
Bohème (1896) oopperoista saamillaan rahoilla, Puccini osti elämänsä talon, vanhan
vartijatornin Torre del Lagosta, jonka hän restauroi kokonaan. Vierailu huvilan 1. kerroksessa
(maataso), jonka jälkeen kävely Puccini festivaalille.
La Rondine -ooppera alkaa. La Rondinen ohjaus on myös uutta tuotantoa tämän vuoden
festivaalille. Oopperan jälkeen kuljetus Luccaan.

28.8. sunnuntai
Firenze
Klo 08:30
Lähtö hotellista kohti Firenzeä. Perillä Firenzessä bussi jättää ryhmän Arno-joten varteen, josta
tehdään n. 1,5 km kaupunkikävely keskustaan ja Franco Zeffirellille omistettuun museoon.
Franco Zeffirelli oli italialainen ohjaaja, käsikirjoittaja, lavastussuunnittelija ja poliitikko.
Museon kokoelmassa on yli 250 Maestro Zeffirellin teosta, ensimmäisiä käsikirjoituksia,
piirustuksia ja puuhahmoja. Näyttelyssä on mahdollisuus tutustua proosateatteriin,
oopperoihin ja elokuviin sekä hänen kanssaan yhteistyötä tehneisiin suuriin taiteellisiin
artisteihin ja maailman teattereihin. Museon Callas -huoneessa on mm. Zeffirellin
lavastesuunnitelma juuri Tosca -oopperaan New Yorkissa.
Lounas Firenzessä, jonka jälkeen kuljetus Firenzen lentoasemalle klo 14:30.
Klo 17:00
Klo 20:15

Lähtö Lufthansan lennolla kohti Müncheniä, jonne saapuminen klo 18:15.
Lufthansan jatkolento Helsinkiin, jonne saapuminen klo 23:40.

Hinta

25 henkilöä
1820 euroa/henkilö/ kahden hengen huoneessa
20 henkilöä
1935 euroa/henkilö/ kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 295 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Lufthansan lennot turistiluokassa Helsinki – München – Firenze – München – Helsinki
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- neljän yön majoitus Luccassa mainitussa hotellissa aamiaisella
- lentokenttäkuljetukset ja retket ohjelman mukaan, shuttle-kuljetukset Pisassa
- lippu Tosca -oopperaan, 1. kategoria
- lippu La Rondine -oopperaan, 1. kategoria
- 1 illallinen ja 4 lounasta sis. ¼ viini, vesi ja kahvi sekä 1 antipastolautanen sis. 1 juoman
- sisäänpääsymaksut: Pisan kastekappeli, Camposanto, Pisan tuomiokirkko, Luccan katedraali,
Puccinin kotitalo, Puccinin museon 1, kerros Torre del Lagossa, Zeffirelli -museo
- kuulokkeet retkillä ja museoissa
- kokoustila oopperaesittelyjä ja luentoa varten
- lentokenttämaksut, paikalliset verot ja arvonlisävero

Hintaan ei sisälly:
- matkavakuutus **suositellaan**
- juomarahat
- ravintoloiden mahdollisesti veloittamat lisämaksut erikoisruokavalioista

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin
käyttöä. Jos maahanpääsyyn/sisäänpääsyihin edellytetään koronapassia tai negatiivista testitulosta, vastaa
asiakas itse niiden hankkimisesta. Ilmoitamme lähempänä lähtöä mitä papereita matkustajalla tulee olla
mukana.
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.

~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Kehräsaari A 212, Tampere
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070
KKV 2107/06/Mj

