
13.–20.3.
2021

13.–20.3.
2021

13.–20.3.
2021

13.–20.3. 2021
13.–20.3. 2021

13.–20.3.
2021

13.–20.3.
2021

13.–20.3.
2021

20222022
12.–20.3.12.–20.3.



Turun konservatorio ja Turun filharmoninen orkesteri tarjoavat yhdessä 
yhteistyökumppaneidensa kanssa yli 20 musiikillista tapahtumaa  
Lasten musiikkijuhlilla. Tavoitteena on esitellä lapsille ja nuorille musiikin 
mahdollisuuksia elämyksinä, harrastuksena ja jopa ammattina. 

Samaan aikaan Lasten musiikkijuhlien kanssa käynnistyy haku 
Turun konservatorion syksyllä 2022 alkaviin opintoihin.

Tervetuloa kanssamme Lasten musiikkijuhlille!  
Tapahtumiin on vapaa pääsy ellei muuta mainita.
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KONSERTTIPAIKAT

Hansatori, Hansakortteli, Yliopistonkatu 20
Mestarinkadun konserttisali, Turun konservatorio, Mestarinkatu 2
Sigyn-sali ja Sigyn Café, Turun konservatorio, Linnankatu 60
Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9
Turun Linna, Linnankatu 80
Turun NMKY:n juhlasali, Sirkkalankatu 27



lauantai

12.3.

SIGYN CAFÉ 
Muskaribrunssi

HANSATORI 
FlashMob-sambashow

HANSATORI 
Soitinesittelykaruselli 
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klo 9–13

klo 13.30

klo 14

Muskarimukavaa lapselle yhdessä oman aikuisen kanssa kaikille  
avoimissa muskarituokioissa klo 9.15, 10.15 ja 11.15 Sigyn-salissa.  
Ohjaajina Turun konservatorion varhaisiän musiikkikasvatuksen opettajat.

Lapset 4–10 v. 12 €. Lapset 0–3 v. ilmaiseksi aikuisen brunsseillessa. 
Aikuiset 17,50 €. Varaa pöytäsi 9.3.2022 mennessä: sigyn@unica.fi

FlashMob-sambashow on Samigon Sambapajan minikulkueen muodossa tapahtuva afro- 
brasilialaisten rytmien yhteissoittoesitys. Iloa, väriä ja ääntä ovat tuottamassa myös Samba 
Cariocan nuoret tanssijat. Mahtavan tunnelman takuumiehinä Maestro Markus ja Fiktio Fakta.

Karusellin pyörittäjinä Maestro Markus ja Fiktio Fakta.

TURUN LINNAN KUNINKAANSALI
Cantigas, serpentti & laatikkosinfonia

klo 15.30

Tule ottamaan selvää, mistä on kysymys ja kuulemaan, kuinka keskiaikaiset sävelet ja 
salaperäiset soittimet soivat koko perheen konsertissa Turun linnan kuninkaansalissa. 
Musiikki vie tanssin askelin pyhiinvaeltajien mukaan Espanjan ja Portugalin keväisille 
vuoristopoluille. Mukana Turun vanha musiikki ry:n muusikoita ja nuoria laulajia Turun 
konservatorion Sigynella-kuorosta ja lauluryhmästä. 

Liput: aikuiset 12 €, lapset  8 €, alle 4 v. ilmaiseksi. Lippuja saa ovelta (myös kortti käy).  
Ennakkovaraukset ja tiedustelut osoitteesta tvmseura@gmail.com.

Muskaribrunssin menu
•  jääsalaattia, dippi-  
 kasviksia, talon dippi,   
 hedelmävati,  
 supervoimasmoothie
•  miniriisipiirakoita,   
 minisämpylöitä, leikkele-  
 ja juustolautanen, levite
•  uunimunakas,   
 hot dog -sämpylöitä   
 ja nakkeja, lihapullia,   
 kasvisnakkeja
•  Sigynin lettubaari:   
 räiskäleitä, hilloa,  
 kermavaahtoa,  
 strösseleitä,  
 minivaahtokarkkeja &   
 suklaakastiketta
•  makuvesi, tuoremehu,  
 kaakao / kahvi / tee
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sunnuntai

13.3.

lauantai

12.3.

SIGYN-SALI: The Bätmäns

SIGYN-SALI
Pikkulin laululeikkishow

klo 15

klo 16

Lastenorkesteri The Bätmäns soittaa ripeää, rapeaa, hidasta,
nopeaa, maalailevaa ja haaveilevaa musiikkia. Meininki toimii
komeasti niin 6- tai 60-vuotiaille; Bätmänsit soittavat musaa ihan kaikille.
 
Liput: 5 € / istuin: https://turunkonservatorio.eventiolive.fi

Pikkulin laululeikkishow on iloinen ja mukaansatempaava
esitys. Lapsiyleisö ei ole uskoa silmiään, kun Pikku
Kakkosesta tuttu Pikkuli saapuu ihan oikeasti paikalle.  
Saamme kuulla esimerkiksi millaisia kavereita Pikkulilla on ja mitä  
he tykkäävät leikkiä yhdessä. Lammen rannalla tapaamme Pikkulin  
parhaan ystävän, Honkkeli-linnun. Opimme kuinka tehdään Honkkelin 
ilotepsutus.

Liput: 5 € / istuin: https://turunkonservatorio.eventiolive.fi

SIGYN-SALI
CCI-poikakuoron laulutervehdys

klo 15.30

Tule kuulemaan CCI-poikakuoron laulua ja kuulumisia kuoron toiminnasta. 

https://turunkonservatorio.eventiolive.fi
https://turunkonservatorio.eventiolive.fi
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tiistai

15.3. klo 18

klo 18

maanantai

14.3.
SIGYN-SALI
Sähköistetyt sävelet

SIGYN-SALI 
Kitaraorkesterien kevätmuutto

Turun konservatorion neljä kitaraorkesteria erikseen ja yhdessä.

Esittelyssä Mixtuur-virtuaaliurkujen lisäksi 
cembalo, harmonikka, harppu, kantele ja viulu!
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SIGYN-SALI
Soitinesittelykonsertti

NMKY:N JUHLASALI
Lastenlaulukonsertti

klo 18

klo 18

KONSERTTITALO
TFO koululaiskonsertti: Muumiperheen lauluretki

keskiviikko

16.3.

klo 10 & 12

Koko perheen ratkiriemukas musiikkimatka soitinten 
kiehtovaan maailmaan, oppaina Maestro Markus ja 
Fiktio Fakta.

Konsertissa luvassa yhdessä laulua sekä oppilaiden 
ja opettajien esityksiä niin uusista kuin vanhoistakin 
lastenlauluista. 
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SIGYN CAFÉ
Tervetulomusiikkia: Viehkeät vasket esittävät sankarillista vaskimusiikkia

SIGYN-SALI
Quinsonitus: Supersankarimusiikkia 

klo 17.15

klo 18

KONSERTTITALO
TFO koululaiskonsertti: Muumiperheen lauluretki

klo 10 & 12

torstai

17.3.

Koko perheen vauhdikkaassa Supersankarimusiikkia -konsertissa soivat kaikkien aikojen  
parhaat supersankariteemat aina tuoreista Marvel-leffoista Ihmemies-tunnariin. Lavalle  
astuu vuonna 2011 perustettu turkulainen vaski- ja lyömäsoitinyhtye Quinsonitus, joka on 
perinteisten klassisen musiikin konserttien ohella ehtinyt esittämään peli- ja elokuva- 
musiikkia konserttisaleissa ympäri Suomen. Huom! Seitin sinkoaminen, röntgenkatseen 
käyttäminen ja katsomorakenteissa kiipeily on valitettavasti kielletty  
turvallisuussyistä.
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perjantai

18.3.

SIGYN CAFÉ
Tervetulomusiikkia: 
Käyrätorviyhtye Käkkyrät ja Taikahuilut yhtye esittävät  
samettisia sävelmiä

SIGYN-SALI
Laivaston soittokunta & Mimmit 

klo 17.15

klo 18

KONSERTTITALO
TFO koululaiskonsertti: Muumiperheen lauluretki

klo 10

Mimmit on riemastuttavan hauska kahden sisaruksen
muodostama lastenyhtye. Mimmit pulppuavat laulua, tanssia ja
puhetta ja saavat kuuntelijat taatusti hyvälle tuulelle. Laivaston 
soittokunnan ja Mimmien yhteiskonsertti yhdistää Mimmien tutut 
laulut puhallinorkesterin täydellä soundilla. Tule kokemaan musiikin 
ilo yhdessä koko perheen kanssa!
    
Liput: 10 € / istuin, ennakkomyynti: lippu.fi

http://www.lippu.fi 
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lauantai

19.3.

Isäntinä Maestro Markus ja Fiktio Fakta.  
Ohjelmassa mm. avoimet muskarit, lasten Musalabra, orkesterit esiintyvät,  
junioribändit, opettajat esittelevät soittimia, kahvio.  
Vapaa pääsy.

MESTARINKADUN KONSERTTISALI
Musiikillinen puuhapäivä

klo 12 –15
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lauantai

19.3.

KONSERTTITALON YLÄLÄMPIÖ

Yleisöä yläaulassa tervehtivät Turun konservatorion lauluyhtyeet ja Pikkurella-kuoro.  
Lisäksi ohjelmassa on muumiaiheista askartelua lapsille. Askartelupisteessä voi tutustua 
myös muumikirjoihin ja inspiroitua kirjojen saduista.

klo 14

klo 15

KONSERTTITALO
TFO:n koko perheen konsertti:  
Muumiperheen lauluretki 

Turun filharmoninen orkesteri
Erkki Lasonpalo, kapellimestari 
Eija Ahvo, laulu ja juonto 
Markus Bäckman, laulu ja juonto 
Puolalan musiikkiluokkien 4e ja 3e -luokat
Riina ja Sami Kaarla, kuvitus 

Tove Janssonin luomat, suomalaisten rakastamat muumit täyttivät 75 vuonna 2020. 
Juhlavuotta huomioivassa Konsertissa kuullaan vuoden 2015 lastenlevyn Emman 
saaneelta Muumiperheen lauluretki -levyltä muumilauluja sinfoniaorkesterille sovitettuina. 
Hannele Huovin sanoittamat ja Soili Perkiön säveltämät laulut puhuttelevat muumien 
ystäviä vauvasta vaariin, ja tunnelmat vaihtelevat Nuuskamuikkusen huilun sävelistä 
Pikku Myyn räppiin. Kappaleiden välissä Eija Ahvo ja Markus Bäckman kertovat lapsille 
jännittäviä tarinoita lauluista sekä esittelee lavalla äänessä olevia soittimia. Tule mukaan 
musiikkimatkalle Muumilaaksoon!

Konsertin kesto n. 1 h, ei väliaikaa. 
Liput: 22,50 € | 22,50 € | 10,50 €   
tfo.fi I lippu.fi 

klo 13 & 16

Muumikonsertin jatkot

Muumikonsertin etkot
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SIGYN-SALI
Junioribändien hurjaa ruletusta!

MESTARINKADUN KONSERTTISALI
Turun NMKY:n Aura Brass Bandin avoin harjoitus

Hymynaamat
The Snakes
STK-bändi
Breathing Leaf

Tule tutustumaan mm. kultaiseen trumpettiin, muureja murtavaan pasuunaan ja Pikku 
kakkosen tuubaan. 

klo 14

klo 18

sunnuntai

20.3.



Hae Turun konservatorioon Hae Turun konservatorioon 

tfo.fi turunkonservatorio.fi

Musiikki harrastuksena (taiteen perusopetus) hakuaika on 12.3.–30.4.2022,  
elokuussa 2022 alkaviin opintoihin.
 
Turun konservatoriossa opiskellaan musiikkia omaan tahtiin tavoitteellisesti tasolta 
toiselle edeten. Omia opinpolkuja on tarjolla klassisessa musiikissa, kansanmusiikissa 
ja rytmimusiikissa. Lisäksi kuoroissa, orkestereissa ja bändeissä harjoitellaan 
yhteismusisointia. Varhaisiän musiikkikasvatusta on tarjolla soitinvalmennuksessa ja 
musiikkileikkikoulun ryhmissä.
 
www.turunkonservatorio.fi

CCI-poikakuoro
Hansakortteli
Kirjastopalvelut  
Laivaston soittokunta
Samigon Sambapaja

YhteistyökumppanitYhteistyökumppanit
Samba Carioca
Turun NMKY:n Aura Brass Band
Turun NMKY:n musiikkiopisto
Turun vanha musiikki ry.
Unica
Quinsonitus / Taideosuuskunta Mekkala
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