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Helsingin yliopiston alumniyhdistys järjestää matkan Dresdeniin 2.–6.6.2023. Dresden 

on kuuluisa kulttuurikaupunki, jonka arkkitehtuuri ja katunäkymät olivat aikanaan 

Euroopan hienoimpia. Dresdenin katuja koristaa erityisesti Frauenkirche, maailman 

suurin luterilainen kirkko sekä alun perin 1700-luvulla rakennetut palatsit. Ennen 

toista maailmansotaa tässä Pohjoisen Firenzessä viihtyivät aikansa merkkihenki-

löt, sillä kaupunki on aina ollut tunnettu erityisen korkeatasoisesta musiikkielä-

mästä ja Semper-oopperatalosta, joka vieläkin kuuluu Saksan kauneimpiin ja 

ohjelmistoltaan parhaimpiin.

Dresdenin kohtalonhetket kuitenkin koittivat toisen maailmansodan viimeisten

kuukausien pommitusten ja kaupunki taantui DDR:n alaisuudessa. Jälleenrakennus 

käynnistyi vasta 1990-luvulla kun Saksat olivat yhdistyneet. 

Tule mukaan musiikin ja kulttuurin pariin akateemisessa seurassa!

MUSIIKKI- JA KULTTUURIMATKA 
DRESDENIIN
Dresden, Saksin osavaltion pääkaupunki, on tunnettu  
korkeatasoisesta musiikkielämästä ja Semper-operatalosta.



DRESDENIN MUSIIKKIJUHLAT

Dresdenin musiikkijuhlat (Dresdner Musikfestspiele) järjestetään joka vuosi Dresdenissä touko- ja 

kesäkuussa. Juhlat perustettiin hallituksen asetuksella vuonna 1978, jolloin Dresden oli vielä osa Saksan 

demokraattista tasavaltaa. Vaikka esitysten ytimen muodostaa klassillinen musiikki, mukaan lukien 

nykyklassillinen musiikki, esitellään musiikkijuhlilla myös maailmanmusiikkia, jazzia ja tanssia. Ohjelmiston 

valinta rakentuu joka vuosi tietyn teeman mukaan. 

Esityksiä pidetään useissa paikoissa, mukaan lukien monet barokkirakennukset, jotka tuhoutuivat 

toisen maailmansodan pommituksissa ja rakennettiin uudelleen. Yksi esityspaikoista on Saksan 

kuuluisin oopperatalo, Semperoper. Muita esityspaikkoja ovat muun muassa Frauenkirche ja Großer 

Garten. Musiikkijuhlien oopperaharvinaisuuksia ovat olleet Richard Straussin Feuersnot, yhteistuotanto 

Semperoperin kanssa vuonna 2015 sekä Saksin prinsessa Amalie La casa disabitata, joka esitettiin 

177 vuoden jälkeen vuonna 2012. Saksalainen sellisti Jan Vogler on toiminut Dresdenin musiikkijuhlien 

taiteellisena johtajana vuodesta 2009 lähtien.

Helsingin Barokkiorkesteri on esiintynyt lukuisilla korkean profiilin areenoilla kotimaassa ja ulkomailla, 

kuten Suomen Kansallisoopperassa, Savonlinnan Oopperajuhlilla, Amsterdamin Concertgebouw’ssa, 

Lontoon Wigmore Hallissa, Kölnin filharmoniassa ja Madridin Auditorio Nacional de Músicassa.

 

Barokkiorkesteri toimii orkesterina Dresdenin musiikkijuhlilla vuonna 2023 Robert Schumannin 

nelinäytöksisessä oopperassa Genoveva. Genoveva on Schumannin ainoa koskaan kirjoittama 

ooppera ja se sai ensiesityksensä 25. kesäkuuta 1850 Leipzigin Stadttheaterissa säveltäjänsä 

johdolla. 

Ooppera pohjautuu myyttiseen tarinaan, jossa viaton Genoveva tuomitaan kuolemaan. Harvoin esitetty 

ooppera keskittyy enemmän henkilöiden sisäiseen maailmaan kuin näyttämötapahtumiin, antaen 

keskeisemmän roolin ilmaisuvoimaiselle musiikille. Oopperan juonella on useita yhtäläisyyksiä Wagnerin 

Lohengrinin kanssa, joka on sävelletty samaan aikaan kun Schumann kirjoitti Genovevaa.
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PÄIVITTÄINEN MATKAOHJELMA
1. PÄIVÄ: HELSINKI-DRESDEN (PE 2.6.2023)

Lennämme Helsingistä Finnairin lennolla Berliiniin klo 07:25. Laskeudumme Tegelin  

lentokentälle klo 08:25, jossa bussi ja opas odottavat meitä lentokentällä.  

Matkustamme bussilla Dresdeniin. 

Saavumme hotelliimme, joka sijaitsee historiallisessa keskustassa Frauenkirchen ja 

Neumarkt-aukion tuntumassa. Asumme samassa hotellissa koko matkan ajan. Lähistöllä 

on ravintoloita ja tasokkaita ostospaikkoja. Jätämme matkalaukut hotellille ja lähdemme 

kävelykierrokselle historialliseen vanhaan kaupunkiin. Nautimme kävelykierroksen lomassa 

lounaan paikallisessa ravintolassa. Kävelykierroksen jälkeen kirjaudumme hotelliimme ja 

illalla nautimme yhteisen päivällisen.   

Dresdenin tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat teatteriaukio, Saksan kuuluisin oopperatalo 

Semperoper, Zwinger-palatsi, entinen hovikirkko, Hofkirche, Brühlin terassi ja Frauenkirche. 

Fraunkirche on rakennettu alkuperäiseen asuunsa ja vihittiin jälleen käyttöön 2005.

 

2. PÄIVÄ: DRESDEN (LA 3.6.2023)

Aamiaisen jälkeen lähdemme kiertoajelulle Dresdenin ydinkeskustan ulkopuolella sijaitseviin

jugendtyylisiin kaupunginosiin. Poikkeamme matkalla satukirjamaisessa, ”maailman

kauneimmassa maitokaupassa” Pfunds Molkreihinissa.
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Palaamme Dresdeniin ja tutustumme Neues Grünes Gewölbe -museoon. Täällä on näytteillä 

taidokkaita kultasepäntöitä 1500–1700 –luvuilta, yhteensä yli 1000 aarretta ja taideteosta. 

Mielikuvituksellisista esineistä koostuva kokoelma on Euroopan loistokkaimpia. Yksi 

huone on täynnä norsunluuesineitä, toisaalla sädehtivät lasi, meripihka, hopea ja jalokivet. 

Museossa on mm. Intian Suurmogulin kultainen valtaistuin, jossa on satoja pieniä 

yksityiskohtia koristeltuina timanteilla, rubiineilla, smaragdeilla, safiireilla ja helmillä. Esillä 

on myös kultainen kahvikalusto. Nautimme yhteisen lounaan museokierroksen jälkeen. 

Loppuiltapäivä on omaa aikaa esimerkiksi museoihin tutustumiseen. 

Suosittelemme esimerkiksi seuraavia kohteita:

• Alte Meister – Zwingerin palatsi  
Vanhojen mestareiden taidegalleriassa on nähtävänä mm. Raffaellon alkuperäinen maalaus 

Sikstiniläinen Madonna. Maalauksen alareunaa koristaa kuuluisa suloinen enkelipari. 

Museossa on nähtävissä mm. Botticellin, Tizianon, Giorgionen, Mantegnan, Rubensin, 
Rembrandtin, Vermeerin, Dürerin ja Cranachin teoksia.

• Albertinum  
Uusien Mestareiden taidegalleria, joka avattiin 2010 täydellisesti saneerattuna. 

Kokoelmissa on taidetta 1700-luvun lopulta tähän päivään.

• Porzellansammlung – Zwingerin palatsi  
Täällä on kauniisti esillä sekä Meisseniä että vanhaa kiinalaista ja japanilaista posliinia.
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Illalla lähdemme Dresdenin musiikkijuhlille Kimmo Pohjosen konserttiin. Harmonikkataiteilija, 

säveltäjä Kimmo Pohjonen on esiintynyt paljon kansainvälisillä areenoilla. Hänen musiikkiaan on 

kuultu improvisaation, rockin, kansanmusiikin, avantgarden ja klassisen musiikin sekä tanssin ja 

mediataiteen yhteyksissä. Päivällinen omatoimisesti.

3. PÄIVÄ: ELBE – PILLNIZ (SU 4.6.2023)

Aamiaisen jälkeen risteilemme Elbe-joella Pillnitziin hallitsijoiden kesäresidenssiin. Pillnitzissä on 

kaksi mahtavaa August Väkevän rakennuttamaa barokkilinnaa. Teemme kierroksen Pillnizin linnan 

upeissa puutarhoissa ja museossa nimeltä Decorative Arts. Nautimme lounasta linnan ravintolassa. 

Palaamme bussilla takaisin Dresdeniin. Iltapäivällä on omaa aikaa museovierailuihin ja ostoksille.  

Päivällinen omatoimisesti.

Kimmo Pohjonen on suomalainen harmonikkataiteilija ja säveltäjä. Pohjonen on esiintynyt uransa 

aikana yli 600 kansainvälisellä festivaalilla ja konserttitaloissa. Hän aloitti uransa kansanmusiikin 

parissa mutta on soittanut myös iskelmä- ja rockmusiikkia. Hän on julkaissut lukuisia albumeja. 

Pohjonen on saanut useita tunnustuksia ja palkintoja. Vuosina 1996–1998 Pohjonen valittiin 

vuoden kansanmuusikoksi. Hän on ollut ehdolla muun muassa BBC Radio 3 Music Awardsissa 

kolmessa eri kategoriassa vuosina 2002, 2005 ja 2012. Vuonna 2012 Pohjoselle myönnettiin  

Pro Finlandia -mitali ja Vuoden esteettinen teko -palkinto konsertista romanikatusoittajien 

kanssa. Vuonna 2016 Pohjonen sai monialaisen taiteen valtionpalkinnon ja Emma-palkinnon.

KIMMO POHJONEN
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Illalla lähdemme kulttuuripalatsiin kuuntelemaan Robert Schumannin oopperaa Genoveva.  

Genoveva on nelinäytöksinen ooppera, joka esitettiin ensimmäisen kerran 25.6.1850 

Leipzigin Stadttheaterissa. Ooppera on puolilavastettu esitys, joka on sovitettu palatsin 

konserttisaliin. Orkesterina toimii Helsingin Barokkiorkesteri johtajanaan Aapo Häkkinen. 

Oopperassa esiintyvät muun muassa seuraavat solistit: Carolyn Sampson, sopraano 

(Genoveva), Vesselina Kasarova, mezzosopraano (Margaretha), Marcel Beekman, tenori 

(Golo), Johannes Weisser, baritoni (Siegfried) ja Cornelius Uhle, basso (Drago). Visuaalisen 

konseptin on suunnitellut Kristiina Helin yhteistyössä Visa Suonpään ja Patrik Söderlundin 
kanssa. Puvustus on Kristiina Helinin käsialaa.

4. PÄIVÄ: MEISSEN – VIINITILAVIERAILUT (MA 5.6.2023)

Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan bussilla Saksin viinitietä, Elben 

rantoja pitkin, Meisseniin. Viini- ja posliinikaupunki Meissen on hurmaava ja 

romanttinen kapeine katuineen ja historiallisine rakennuksineen. Keskiaikai-

nen kaupunkikuva on säilynyt vuosisatojen läpi. Meissen tunnetaan ennen 

kaikkea posliinista. Euroopan ensimmäinen posliini-manufaktuuri perustettiin 

HELSINGIN BAROKKIORKESTERI

Helsingin Barokkiorkesteri tulkitsee vanhaa musiikkia 

uudella tavalla. Orkesterin taiteellisena johtajana on 

vuodesta 2003 toiminut Aapo Häkkinen. Hänen johdollaan 

orkesteri on noussut Euroopan arvostetuimpien periodi-

yhtyeiden joukkoon. Orkesteri on tarjonnut konsertteja 

jäsenetuhintaan Alumniyhdistyksen jäsenille vuosien 

varrella.

6/7



7/7TUTKIMUSMATKOJA JA IKIMUISTOISIA KOKEMUKSIA  
ALUMNIEN JA ASIANTUNTIJOIDEN SEURASSA

kaupunkiin 1710, heti sen jälkeen kun posliinin, niin sanotun valkoisen kullan, valmistus 

keksittiin Dresdenissä. Tutustumme Meissenin posliinimanufaktuurin näytöstyöpajaan ja 

museoon.

Saksi on Saksan pienin ja pohjoisin viininviljelyalue, jossa on viljelty viiniä jo 850 vuotta. 

Arvostetut rypälelajikkeet tuottavat etupäässä valkoviinejä, mutta myös punaviinejä 

tuotetaan. Vierailemme Saksin vanhimmalla, yksityisellä, 

Prinssi zur Lippen viinitilalla, Schloss Proschwitz. Maiste-

lemme viiniä ja teemme tilalla opastetun kierroksen. 

Matkamme jatkuu Radebeuliin, jossa nautimme lounaan 

paikallisessa ravintolassa. Lounaan jälkeen teemme 

opastetun kierroksen Schloss Wackerbarthin viinitilalla ja 

maistelemme heidän viinejään. Illalla nautimme jäähyväi-

sillallisen paikallisessa ravintolassa Dresdenissä.

5. PÄIVÄ: LEIPZIG – BERLIINI (TI 6.6.2020)

Aamiaisen jälkeen kirjaudumme ulos hotellista ja lähdemme kotimatkalle Leipzigin kautta 

Berliinin lentokentälle. Leipzigissa teemme opastetun kaupunkikierroksen, käymme Bachin 

museossa ja kirkossa, Thomaskirche. 

Nautimme lounaan paikallisessa ravintolassa, jonka jälkeen jatkamme matkaa Berliiniin 

Tegelin lentokentälle. Lento Helsinkiin lähtee klo 19:15.

TERVETULOA MUSIIKKIMATKALLE!
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LENNOT:
2.6.2023 AY1431 Helsinki – Berliini 07:25–08:25   

6.6.2023 AY1436 Berliini – Helsinki  19:15–22:05   

HOTELLI:

THE WESTIN BELLEVUE DRESDEN****

Grosse Meissner Strasse 15., 01097 Dresden • www.westin-dresden.de

Viehättävä hotellimme sijaitsee Elbe-joen varrella, kauniiden puutarhojen keskellä, lähellä historiallista  

keskustaa. Barokkilaisen ilmapiirin huoneiden varustus: kylpyhuone/WC, TV, puhelin, radio ja minibaari.  

Hotellin ravintola tarjoaa sekä paikallisia ruokia että kansainvälisiä erikoisuuksia. 

MATKAN HINTA:

Matkan hinta on 2145 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 145 euroa. 
Vähimmäisosanottajamäärä on 20 henkilöä. Ilmoittautumismaksu on 250 euroa ja se maksetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä. Loppulasku erääntyy 6 viikkoa ennen lähtöpäivää.

HINTAAN SISÄLTYY:

•  Finnairin lento Helsinki–Berliini meno-paluu
•  Matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset
•  Majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisella
•  2 päivällistä, 2 lasia viiniä, vesi, kahvi tai tee
•  5 lounasta, 1 lasi viiniä, vesi, kahvi tai teee
•  Ohjelman mukaiset vierailut museoissa ja kirkoissa
•  Opastetut kaupunkikierrokset Dresdenissä ja Leipzigissa, audiokuulokkeet
•  Risteily Elbellä
•   Kimmo Pohjosen konsertti
• Genoveva-ooppera Helsingin Barokkiorkesterin johdolla
•  2 viinimaistelua ohjelman mukaisesti
•  Englanninkielinen paikallisopas
•  Matkanjohtaja Alumniyhdistyksestä

MATKAN HINTAAN EI SISÄLLY:

Ateriat ja juomat, joita ei ole mainittu ohjelmassa, matkavakuutus ja peruutusturva.  
Vettä voi ostaa bussista pidempien bussimatkojen aikana. 

MATKAEHDOT:

Axtours pidättää oikeuden ohjelma-, hinta- ja aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat liikennöitsijöistä, 
kurssivaihteluista, lentoveroista ja polttoaineen hinnankorotuksista.

PERUUTUSEHDOT:
Peruutus 15.1.2023 mennessä Ilmoittautumismaksu 
Peruutus 16.1.–1.3.2023     25 % matkan hinnasta veloitetaan
Peruutus 2.3.–15.4.2023     40 % matkan hinnasta veloitetaan
Peruutus 16.4.–15.5.2023    80 % matkan hinnasta veloitetaan
Peruutus 16.5.2023 jälkeen  100 % matkan hinnasta veloitetaan

Pyydämme tarkistamaan jo varausvaiheessa, että matkavakuutuksenne ja peruutusturvanne  
kattavat tämän matkan peruutusehdot.  

PASSI: 

Matkustajilla täytyy olla mukana voimassa oleva passi.

VARAUKSET:

Varaukset ja tiedustelut sähköpostitse matkatoimisto Axtoursin yhteyshenkilölle,  
alumni@axtours.fi tai puh. 040 483 4950. HUOM! Ilmoita varauksen yhteydessä nimesi kuten se on passissa. 


