
 

Musiikki kohtaa kuvataiteen Firenzessä 10.-15.2.2023 

  
 

Firenzen uusi oopperatalo tarjoaa mitä parhaimman akustiikan, näyttämötekniikan ja maailman 
huippunimet. Firenzen oopperamatkalla pääset kuulemaan kaksi täysin erilaista oopperaa; Busonin Doktor 
Faust ja Verdin La Traviatan. Molemmat oopperat ohjaa ja lavastuksesta vastaa visuaalinen nero Davide 
Livermore. Oppaina matkalla taiteentutkija FT Liisa Väisänen ja musiikkiasiantuntija Minna Lindgren. 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
10.2. perjantai 
   Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Minna Lindgren lentää ryhmän mukana. 
Klo 12:35 Lähtö Lufthansan lennolla LH2461 Müncheniin, jonne saapuminen klo 14:15. 
Klo 15:15 Jatkolento Air Dolomitin lennolla EN8196 Münchenistä Firenzeen, jonne saapuminen klo 16:30.  
  Aikaero Suomeen on -1 tunti. Liisa Väisänen on ryhmää vastassa Firenzen lentoaseman  
  tuloaulassa. Kuljetus hotelliin ja majoittuminen viideksi yöksi. 
 
 Hotelli Cellai **** (paikallinen luokitus) 

    
 Via 27 Aprile 14, Firenze    http://www.hotelcellai.it/ 
 Hotelli sijaitsee kaupungin historiallisessa sydämessä, viiden minuutin kävelymatkan päässä  
  Accademia-galleriasta. Hotellin oleskelutiloissa on alkuperäisiä maalauksia ja antiikkiesineitä.  
  Hotellissa on kirjasto, loungebaari, aamiaishuone. Pienehköt huoneet, joissa on kylpyhuone,  
  hiustenkuivain, ilmastointi, tv, talletus, teen/kahvinkeitin, minibaari, wifi.  
   
 Majoittumisen jälkeen lyhyt iltakävely ennen illallista klo 20:00. 
 
11.2. lauantai Firenzen taideakatemia ja Basilica San Marco 
 Tänään tutustumme San Marcon aukiolla sijaitseviin Firenzen taideakatemiaan eli Galleria  
  dell’Accademia, joka tunnetaan Michelangelon veistoksista, kuten Daavid-patsas.  
  Taideakatemian pääsalit esittelevät vierailijoille suurten italialaisten taiteilijoiden töitä mm.  
  Vasarin, Botticellin, Cellinin ja Ghirlandaion. 
 

 Taideakatemian jälkeen vierailemme samalla aukiolla sijaitsevassa Basilica di San Marcossa.   
  Kirkon kaunis uusklassinen julkisivu kätkee sisäänsä keskiaikaisia seinämaalauksia ja  
  koristeellisia sivukappeleita.  
 
12.2. sunnuntai Brancaccin kappeli, Palazzo Medici ja La Traviata -ooppera 
 Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla hotellista ja tutustumme Brancaccin kappeliin ja Basilica  
  di Santa Crocen kirkkoon, jossa on Firenzen suurimpien kuuluisuuksien hautapaikat mm.  
  Michelangelon, Machiavellin ja Galileon. Kirkossa on kuusitoista kappelia, joista monet on  
  koristeltu Giotton frescoilla. 
 

 Lounas, jonka jälkeen vieraillaan Palazzo Medicissä. Tässä Medici-suvun renessanssipalatsissa  
  asuivat ja työskentelivät mm. taiteilijat Donatello, Michelangelo, Uccello ja Botticelli. Palatsin  
  ehkä tärkein osa on Magi-kappeli, jonka kuuluisan frescon maalasi Gozzoli vuonna 1459.  
  Maalaus kuvaa Medici-suvun jäseniä ja heidän liittolaisiaan. 
 

 Kuljetus Firenzen oopperatalolle. 
Klo 18:30 Kokoonnumme oopperatalon kokoustilaan, Minna Lindgren esittelee illan oopperan.  
  

Klo 20:00 La Traviata. Kapellimestarina on elävä legenda Zubin Mehta. Giorgio Germontin osan laulaa  
  Plácido Domingo, Violetta Valéryn osan sopraano Nadine Sierra ja Alfredo Germontin osan  
  tenori Francesco Meli. Esitys kestää noin kolme tuntia sisältäen väliajan. Kuljetus hotelliin. 



 

13.2. maanantai Fiesole 
 Aamupäivä vapaa. Iltapäivällä teemme retken Fiesolen kukkulan ihastuttaviin maisemiin.  
  Nämä kauniit maisemat viehättivät myös Venny Soldan – Brofeldtiä. Hän käveli Firenzen  
  keskustasta kukkulalle maalaamaan ja piirtämään. Vierailemme Fiesolen katedraalissa.  
  Matkalla poikkeamme Piazzale Michelangelolla, josta saamme hyvän näkymän Firenzen ylitse. 
  
14.2. tiistai  Teatro Maggion museo, Zeffirelli museo ja Doktor Faust -ooppera 
 Aamiaisen jälkeen ajamme Teatro Maggio oopperatalolle, jossa Minna Lindgren esittelee illan 
 oopperan.  
   

 Esittelyn jälkeen tutustumme oopperatalon museoon, Archivio Storicoon. Tila ei ole normaalisti  
  yleisölle avoinna, vaan avataan ryhmäämme varten. Saamme nähdä vuodesta 1928 alkaen  
  kerättyä kulttuurihistoriaa.  Kahdessa kerroksessa sijaitseva näyttelytila esittelee mm.  
  näyttämöpuvustusta, julisteita ja luonnoksia. 
 

 Lounas, jonka jälkeen vierailemme 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. 
  Huom! bussi ei pääse museon eteen, kävelymatkaa n. 800 m. 
 

 Kuljetus oopperatalolle.  
Klo 20:00 Ferruccio Busonin säveltämä Doktor Faust -ooppera. Orkesteria johtaa Ingo Metzmacher.  
  Doktor Faustin roolin laulaa baritoni Dietrich Henschel, Wagnerin roolin basso Wilhelm  
  Schwinghammer ja Parman herttuattaren sopraano Olga Bezsmertna. Esitys kestää 3 tuntia 20  
  minuuttia sisältäen väliajan. Oopperan jälkeen kuljetus hotelliin. 
 
15.2. keskiviikko 

 Aamiainen. Aamupäivä vapaata. 
 Läksiäislounas, jonka jälkeen kuljetus Firenzen lentoasemalle.  
Klo 17:15 Lähtö Air Dolomitin lennolla Firenzestä Müncheniin, jonne saapuminen klo 18:30. 
Klo 19:40 Lufthansan jatkolento Münchenistä saapuu Helsinkiin klo 23:10. 
 
 
Hinta vähintään 20 henkilöä 
  2295 €/hlö/2h huoneessa 
 
 Kahden hengen huone yhden käyttöön 385 €. 
 
Hintaan sisältyy: 
 - Lufthansan/Air Dolomitin lennot Helsinki – München – Firenze – München – Helsinki  
    turistiluokassa 
 - viiden yö majoitus Firenzessä mainitussa hotellissa 
 - ohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut 
 - oopperalippu, La Traviata, Plateau 2 
 - oopperalippu, Doktor Faust, Plateau 2 
 - 5 aamiaista, 3 lounasta, 1 illallinen (lasi viiniä ja vesi) 
   - kokoustila 2 oopperaesittelyä varten 
  - opastus Liisa Väisänen ja Minna Lindgren 
  - lentokenttämaksut, paikalliset verot ja arvonlisävero 
 
Hintaan ei sisälly: 
 - juomarahat 
 - matkavakuutus **suositellaan** 
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