
RUSK FESTIVAL 
PARTNERS
Pakettiratkaisut yrityskumppaneille RUSK – Kamarimusiikkia 
Pietarsaaressa -festivaaleilla 23.–27.11.2021

Taiteellinen johtaja: Anna-Maria Helsing
Vuoden teema: Less is More – More or Less
Vuoden säveltäjä: Juhani Nuorvala 



Hyvä 
yrittäjä

Kulttuuri- ja elinkeinoelämä molemmat arvostavat 
ja pyrkivät tuottamaan mahdollisimman korkealaa-
tuisia tuotteita. Kummallakin alueella pyritään ole-
maan markkinoiden parhaita. Pohjanmaa tunnetaan 
yrittäjyydestä ja täältä on kotoisin monta kansain-
välisesti tunnettua ja tunnustettua tavaramerkkiä. 
RUSK Festival Partners on uusi kumppanuusohjelma, 
joka on suunnattu yrityksille, jotka haluavat tukea ja 
tuoda esille seutukunnan tarjoamaa laatua, huippu-
osaamista ja kilpailukykyä. 

RUSK-festivaalin kumppanina yritys saa mahdol-
lisuuden tehdä näkyväksi yhteiskuntavastuuseen 
liittyvää työtään, nostaa esille PR-työtään ja markki-
nointiaan ja kehittää henkilöstö- ja asiakassuhteitaan. 
Yhteistyö kulttuurialan ja luovan sektorin kanssa tar-
joaa monia mahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat kiin-
nostuneita vahvistamaan ja kehittämään brändiään. 
RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa -festivaalilla 
on tärkeä rooli alueen kulttuuritoiminnan ja -koulu-
tusten yhdistäjänä. RUSK Festival Partners -kump-

panit ovat mukana paitsi turvaamassa Pietarsaareen 
sijoittuvan, kansainvälisestikin korkeatasoisen kamari- 
musiikkifestivaalin tulevaisuutta, myös epäsuorasti 
tukemassa Campus Allegroa ja siellä toimivia kult-
tuurialan koulutuksia. Jotkut koulutusohjelmista ovat 
ruotsinkielisinä ainoita laatuaan koko Suomessa. 

RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa -festivaali voi 
muun muassa tarjota korkeatasoisia konserttielä-
myksiä yrityksen työntekijöille ja asiakkaille, maail-
manluokan artistien tapaamisia ja kansainvälisesti 
tunnettujen kulttuurialan toimijoiden luentoja tai 
seminaareja. Tutustu alla esiteltyihin kumppanuus-
paketteihimme. Mahdollisuuksia on paljon ja räätä-
löimme mielellämme teidän tarpeisiinne ja toivei-
siinne sopivat elämykset. 

Tervetuloa yhdeksi vuoden festivaalikumppaneis-
ta, yhdessä tuomme esille koko seudun huippuosaa-
mista ja kilpailukykyä!  



PLATINA-kumppanuuspaketin sisältö:

• Asema jonkin festivaalin pääkonsertin  
sponsorina ja maininta festivaalin kotisivulla. 

• Yritykselle tarjottava yksityinen konsertti- 
vierailu, johon sisältyy festivaalin taiteellisen 
johtajan Anna-Maria Helsingin tekemä ohjel- 
man esittely. Noin puoli tuntia kestävässä 
konsertissa esiintyy vuoden RUSK-taiteilijoita.

• Yritykselle oikeus vierailukonsertin tallenta-
miseen markkinointifilimin tekemistä varten 
kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa 
julkaistavaksi. 

• Kokosivun mainos festivaalin ohjelmakirjassa 
sekä yrityksen logo konsertin ja festivaalin 
kaikessa markkinoinnissa. 

• Yrityksen esittely festivaalin sosiaalisessa 
mediassa sponsoroidun päivityksen muodossa. 

• Mahdollisuus näyttää lyhyt mainosfilmi salissa 
konsertin alussa.

• Yrityksen esittely konsertti-intron yhteydessä 
Campus Allegron aulassa sekä yritykselle 
mahdollisuus esittäytyä aulassa koko  
festivaaliviikon ajan. 

• VIP-paketti, johon sisältyy tervetuliaisjuoma, 
vapaalippu ja väliaikatarjoilu 8 hengelle sekä 
mahdollisuus ostaa useampia lippuja  
alennettuun hintaan. 

KULTA-kumppanuuspaketin sisältö:

• Asema jonkin festivaalin pääkonsertin 
sponsorina ja maininta festivaalin kotisivulla. 

• Kokosivun mainos festivaalin ohjelmakirjassa 
sekä yrityksen logo konsertin ja festivaalin 
kaikessa markkinoinnissa.

• Yrityksen esittely festivaalin sosiaalisessa 
mediassa sponsoroidun päivityksen 
muodossa. 

• Mahdollisuus näyttää lyhyt mainosfilmi 
salissa konsertin alussa.

• Yrityksen esittely konsertti-intron yhteydessä 
Campus Allegron aulassa sekä yritykselle 
mahdollisuus esittäytyä aulassa koko 
festivaaliviikon ajan. 

• VIP-paketti, johon sisältyy tervetuliaisjuoma, 
vapaalippu ja väliaikatarjoilu 4 hengelle 
sekä mahdollisuus ostaa useampia lippuja 
alennettuun hintaan. 

HOPEA-kumppanuuspaketin sisältö:

• Maininta festivaalin kotisivulla.

• Puolen sivun mainos festivaalin ohjelma- 
kirjassa sekä yrityksen logo konsertin ja  
festivaalin kaikessa markkinoinnissa.

• Yrityksen esittely konsertti-intron yhteydessä 
Campus Allegron aulassa sekä yritykselle 
mahdollisuus esittäytyä aulassa koko  
festivaaliviikon ajan. 

• VIP-paketti, johon sisältyy tervetuliaisjuoma, 
vapaalippu ja väliaikatarjoilu 2 hengelle sekä 
mahdollisuus ostaa useampia lippuja  
alennettuun hintaan. 

Platina 
-festivaalikumppani 
HINTA: 3 000 € + ALV.

Kulta  
-festivaalikumppani 
HINTA: 1 500 € + ALV.

Hopea 
-festivaalikumppani 
HINTA: 750 € + ALV.



F E S T I VA A L I

RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa 
on vuosittainen festivaali, johon kutsu- 
taan esiintyjiksi kansainvälisesti tunnus- 
tettuja huipputaiteilijoita. Korkeatasoi-
nen kamarimusiikki yhdistyy konsertti-
elämyksiin, joissa musiikkityylit ja taide- 
muodot kohtaavat Campus Allegron 
seinien sisällä Pietarsaaressa. Festi-
vaalin tavoitteena on heijastaa omaa 
aikaamme kaikkine muunnelmineen 
ja haasteineen. RUSK on sulatusuuni,  
jossa luovuus saa vapaasti virrata eksoot- 
tisissa yhteyksissä vuoden pimeimpä-
nä ja koleimpana aikana marraskuus-

sa. Festivaalin perustivat vuonna 2013 klarinetisti Christoffer Sundqvist ja 
säveltäjä Sebastian Fagerlund, jotka toimivat festivaalin tateellisina johtajina 
vuosina 2013–2019. Kapellimestari Anna-Maria Helsing on toiminut festivaalin 
taiteellisena johtajana vuodesta 2020 lähtien. Kahdeksan vuoden työn jälkeen 
RUSK on vakiinnuttanut paikkansa niin suomalaisella kuin eurooppalaisellakin 
festivaalikartalla ja festivaalia on kuvailtu yhdeksi “innovatiivisimmista kamari-
musiikkifestivaaleista” (Rondo Classic, 2019). 

RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa kuuluu Finland Festivals -verkos-
toon. Finland Festivals kokoaa sateenvarjonsa alle parhaat suomalaiset festi- 
vaalit sekä niiden tarjoamat korkeatasoiset elämykset. Jäsenyys tarkoittaa festi- 
vaalille huomattavasti suurempaa näkyvyyttä niin kansallisesti kuin kansain-
välisestikin. Ohjelma, laatu ja korkea taiteellinen taso ovat herättäneet suurta 
arvostusta festivaalivieraiden keskuudessa. RUSK-festivaali, jonka järjestää 
Pietarsaaren Sinfonietta, on äärimmäisen tärkeä myös Schaumansalille, jonka 
kiitetty akustiikka on suunniteltu nimenomaan tämäntyyppisille tapahtumille. 

”Yksi innova- 
tiivisimmista  
kamarimusiikki-
festivaaleista.”  
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Taiteellinen johtaja: Anna-Maria Helsing 
  

Vuoden säveltäjä: Juhani Nuorvala (FIN) 
  

Vuoden teema: Less is More – More or Less 
  

Taiteilijat: Elina Vähälä, Anna-Liisa Bezrodny, Andres Kaljuste, 
Amalie Stalheim, Meta4: Antti Tikkanen, Minna Pensola, Atte  
Kilpeläinen, Tomas Djupsjöbacka, Kokkola-kvartetten: Reetta  
Kataja, Reijo Tunkkari, Hanna Pakkala, Lauri Pulakka, Julius  
Pyrhönen, Marcus Söderström, Emil Holmström, Risto-Matti Marin, 
Tuuli Lindeberg, Petteri Pitko, Eneko Iriarte Velasco, Niamh McKenna, 
Anna-Maria Helsing, Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri ym.

K O N S E R T I T  2 0 2 1 
  

23.11.: pikku RUSK, Schaumansali klo 18.00 
24.11.:  Avajaiskonsertti: America – A Love Song,  
 Schaumansali klo 19.00 
25.11.: More is More – Boost, Schaumansali klo 19.00 
25.11.: RUSK goes Thursday Jazz, Black Sheep Pub &  
 Terrace klo 20.00 
26.11.: Sorg och glädje, Malmin talo klo 18.00 
26.11.: WTC – World To Come, Schaumansali klo 19.30 
27.11.: Päätöskonsertti: Less is More – A Prayer,  
 Schaumansali klo 19.00
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Toiminut vuodesta: 2013 
  

Festivaalin kesto: 5 päivää 
  

Tapahtumien määrä vuosittain: noin 10–15 
  

Yleisömäärä: noin  2600 (2019) sekä radion/livestreamin  
kuuntelijat  (noin 50 000 vuodessa)



RUSK
Business  
Group

RUSK Business Group yhdistää festivaalin ja alueen 
elinkeinoelämän tavoitteinaan vahvistaa ja yhdistää 
kaupungin ja seutukunnan kulttuuri- ja elinkeinoelämää. 
RUSK-festivaali on perustamisvuodestaan 2013 lähtien  
osoittanut, kuinka mahtava luovuuden lähde konsertti- 
elämykset ovat. RUSK Business Group haluaa tarjota 
seudun elinkeinoelämälle mahdollisuuden hyödyntää 
RUSKin elämysrikkaat tilaisuudet. Tavoitteemme on, 
että RUSK vakiintuu ja rakentaa vahvan brändin kau-
pungin ja seutukunnan omana festivaalina. Toivomme, 
että alueen yritykset haluavat olla mukana edistämässä 
tätä tavoitetta.

RUSK Business Groupiin kuuluvat Jarl Sundqvist (pu- 
heenjohtaja), Ulrika Ahlbäck, Martin Granholm, Anders  
Högberg ja Linda Kass sekä festivaalin ja Campus  
Allegron kulttuurialan koulutusten edustajat. 

L I S ÄT I E D O T,  
K YSY M Y KS E T  JA  
VA R AU KS E T :

Anna Madsen 
vastaava tuottaja, RUSK  
Kamarimusiikkia Pietarsaaressa  
anna.madsen@jakobstad.fi  
puh. 044 785 1697

www.ruskfestival.fi


