RUSK FESTIVAL
PARTNERS
Pakettiratkaisut yrityskumppaneille RUSK – Kamarimusiikkia
Pietarsaaressa -festivaaleilla 22.–26.11.2022
Taiteellinen johtaja: Anna-Maria Helsing
Vuoden teema: Jumalat ja jumalattaret
Vuoden säveltäjät: Anna Thorvaldsdóttir & Johan Ullén

Hyvä
yrittäjä
Kulttuuri- ja elinkeinoelämä molemmat arvostavat
ja pyrkivät tuottamaan mahdollisimman korkealaatuisia tuotteita. Kummallakin alueella pyritään olemaan markkinoiden parhaita. Pohjanmaa tunnetaan
yrittäjyydestä ja täältä on kotoisin monta kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua tavaramerkkiä.
RUSK Festival Partners on uusi kumppanuusohjelma,
joka on suunnattu yrityksille, jotka haluavat tukea ja
tuoda esille seutukunnan tarjoamaa laatua, huippuosaamista ja kilpailukykyä.
RUSK-festivaalin kumppanina yritys saa mahdollisuuden tehdä näkyväksi yhteiskuntavastuuseen
liittyvää työtään, nostaa esille PR-työtään ja markkinointiaan ja kehittää henkilöstö- ja asiakassuhteitaan.
Yhteistyö kulttuurialan ja luovan sektorin kanssa tarjoaa monia mahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita vahvistamaan ja kehittämään brändiään.
RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa -festivaalilla
on tärkeä rooli alueen kulttuuritoiminnan ja -koulutusten yhdistäjänä. RUSK Festival Partners -kump-

panit ovat mukana paitsi turvaamassa Pietarsaareen
sijoittuvan, kansainvälisestikin korkeatasoisen kamarimusiikkifestivaalin tulevaisuutta, myös epäsuorasti
tukemassa Campus Allegroa ja siellä toimivia kulttuurialan koulutuksia. Jotkut koulutusohjelmista ovat
ruotsinkielisinä ainoita laatuaan koko Suomessa.
RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa -festivaali voi
muun muassa tarjota korkeatasoisia konserttielämyksiä yrityksen työntekijöille ja asiakkaille, maailmanluokan artistien tapaamisia ja kansainvälisesti
tunnettujen kulttuurialan toimijoiden luentoja tai
seminaareja. Tutustu alla esiteltyihin kumppanuuspaketteihimme. Mahdollisuuksia on paljon ja räätälöimme mielellämme teidän tarpeisiinne ja toiveisiinne sopivat elämykset.
Tervetuloa yhdeksi vuoden festivaalikumppaneista, yhdessä tuomme esille koko seudun huippuosaamista ja kilpailukykyä!

Platina

Kulta

Hopea

HINTA: 3 000 € + ALV.

HINTA: 1 500 € + ALV.

HINTA: 750 € + ALV.

PLATINA-kumppanuuspaketin sisältö:

KULTA-kumppanuuspaketin sisältö:

HOPEA-kumppanuuspaketin sisältö:

• Asema jonkin festivaalin pääkonsertin
sponsorina ja maininta festivaalin kotisivulla.

• Asema jonkin festivaalin pääkonsertin
sponsorina ja maininta festivaalin kotisivulla.

• Maininta festivaalin kotisivulla.

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

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

-festivaalikumppani

• Yritykselle oikeus vierailukonsertin tallentamiseen 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.

-festivaalikumppani

• 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.

-festivaalikumppani

• Puolen sivun mainos festivaalin ohjelmakirjassa 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.

F E S T I VA A L I

R U S K K A M A R I M U S I I K K I A P I E TA R S A A R E S S A


Toiminut vuodesta: 2013


Festivaalin kesto: 5 päivää

RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa
on vuosittainen festivaali, johon kutsutaan esiintyjiksi kansainvälisesti tunnustettuja huipputaiteilijoita. Korkeatasoinen kamarimusiikki yhdistyy konserttielämyksiin, joissa musiikkityylit ja taidemuodot kohtaavat Campus Allegron
seinien sisällä Pietarsaaressa. Festivaalin tavoitteena on heijastaa omaa
aikaamme kaikkine muunnelmineen
ja haasteineen. RUSK on sulatusuuni,
jossa luovuus saa vapaasti virrata eksootRONDO CLASSIC, 2019
tisissa yhteyksissä vuoden pimeimpänä ja koleimpana aikana marraskuussa. 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 kamarimusiikkifestivaaleista” (Rondo Classic, 2019).

”Yksi innovatiivisimmista
kamarimusiikkifestivaaleista.”

RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa kuuluu Finland Festivals -verkostoon. Finland Festivals kokoaa sateenvarjonsa alle parhaat suomalaiset festivaalit sekä niiden tarjoamat korkeatasoiset elämykset. Jäsenyys tarkoittaa festivaalille huomattavasti suurempaa näkyvyyttä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 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.



Tapahtumien määrä vuosittain: noin 10–15


Yleisömäärä: noin 2600 sekä radion/livestreamin kuuntelijat
(noin 50 000 vuodessa)
R U S K K A M A R I M U S I I K K I A P I E TA R S A A R E S S A
22.–26.11.2022


Taiteellinen johtaja: Anna-Maria Helsing


Vuoden säveltäjät: Anna Thorvaldsdóttir & Johan Ullén


Vuoden teema: Jumalat ja jumalattaret


Taiteilijat: Anabel Montesinos, Senja Rummukainen, Johan Ullén,
Philip Björkqvist, Christian Svarfvar, Angelika Klas, Anna-Maria
Helsing, Kotaja Quintet, Norrbotten NEO, Iceland Dance Company,
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri, Vaasan kaupunginorkesteri
ym.
KONSERTIT 2022


22.11.:
23.11.:
23.11.:
24.11.:
25.11.:
25.11.:
26.11.:
26.11.:

pikku RUSK, Schaumansali klo 18.00
Avajaiskonsertti: Celestial Beings, Schaumansali
klo 19.00
Tango Angelico, Station 23 klo 21.30
The Unbearable Lightness of Everything, Schaumansali
klo 19.00
Souls of Ill Repute, Malmin talo klo 18.00
AIŌN – The God of Time and Eternity, Schaumansali
klo 19.30
Bach – Touched by Divinity, Pedersören kirkko klo 17.00
AIŌN – The God of Time and Eternity, Schaumansali
klo 19.30

Anna-Maria Helsing
Viulistitaustainen Anna-Maria Helsing on kerännyt mainetta erityisesti johtavien pohjoismaisten orkesterien ja oopperatalojen kapellimestarina. Keväällä 2020 hän aloitti kautensa BBC Concert Orchestran päävierailijana. Vuosina 2010–2013 Helsing toimi Oulu
Sinfonian ylikapellimestarina, ja oli samalla ensimmäinen ylikapellimestariksi nimitetty
nainen Suomessa.
Lyhyen ajan sisällä Helsing on johtanut kaikkia Suomen ja Ruotsin suurimpia orkestereita
sekä useita orkestereita muissa Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa.
Lisäksi hän on johtanut produktioita Suomen kansallisoopperassa, Tanskan ja Ruotsin
kuninkaallisissa oopperoissa, Göteborgin oopperassa ja Tukholman Folkoperanissa.
Tämän kauden kohokohtia ovat Anna-Marian debyytti Brandenburger Symphonikerin ja
Sveitsin Musikkollegium Winterthurin johdossa sekä useammat uusintakäynnit, joista
mainittakoon Islannin ja Odensen sinfoniaorkesterit, SinfoniaNord Island, Radion Sinfoniaorkesteri, Sinfonia Lahti sekä Jönköpingin ja Västeråsin Sinfonietat. Oopperoista voidaan mainita Vaasan Oopperan suurhanke, Madetojan Pohjalaisia alkuvuodesta 2023.
Päätettyään opintonsa Sibelius-Akatemiassa Leif Segerstamin kapellimestariluokalla
Helsing sai kutsun osallistua Lontoossa Allianz-säätiön kansainväliseen Conductors’
Academy -koulutukseen, jossa häntä ohjasivat mm. Esa-Pekka Salonen ja Gustavo Dudamel.
Vuonna 1999 Helsing voitti ensimmäisen palkinnon Varsovan kansainvälisessä uuden
musiikin kilpailussa nuorille taiteilijoille. Hän suoritti viulunsoiton diplomitutkinnon Pietarsaaren konservatoriossa sekä Bydgoszczin musiikkikorkeakoulussa Puolassa ja on osallistunut Jorma Panulan, Vladimir Jurowskin ja John Carewen mestarikursseille.
Erityisen lähellä Helsingin sydäntä ovat modernismi ja nykymusiikki.

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 konserttielämykset ovat. RUSK Business Group haluaa tarjota
seudun elinkeinoelämälle mahdollisuuden hyödyntää
RUSKin elämysrikkaat tilaisuudet. Tavoitteemme on,
että RUSK vakiintuu ja rakentaa vahvan brändin kaupungin ja seutukunnan omana festivaalina. Toivomme,
että alueen yritykset haluavat olla mukana edistämässä
tätä tavoitetta.
RUSK Business Groupiin kuuluvat Jarl Sundqvist (puheenjohtaja), Anna-Maria Helsing, Ulrika Ahlbäck, Martin
Granholm, Anders Högberg, Camilla Wikman 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

