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Dum vita est, spes est.
Kaupungit vetten päällä -teemasarjamme syntyi aikanaan pitkän

Kun viime kesänä järjestimme normaalia pienemmän festivaalin,

ja vaiherikkaan keskustelun pohjalta. Keskustelimme taiteellisen

oli selvää että toiveissamme oli järjestää festivaali tänä vuonna

johtajamme Michael Fields’in kanssa siitä, miten erilaiset vesistöt

jälleen aikaisempien vuosien tapaan. Olen onnellinen, että kaiken

ovat yhdistäneet kaupunkeja toisiinsa, luoneet kauppareittejä ja

tämän hulluuden ja sekasorron keskellä siihen on nyt mahdolli-

kulkuväyliä, tuonut ja vienyt ihmisiä ideoineen paikasta toiseen ja

suus ja pystymme jälleen kokoontumaan Pyhän Marian kirkon

innoittanut taiteilijoita säveltämään vesiaiheisia teoksia. Samalla

kiviseinien suojaan ja jakaa musiikin kautta ilomme ja surumme –

on syntynyt verkosto, jonka kautta yhteiset aatteet ja ihanteet ovat

yhdessä ympäri maailmaa saapuvien ystäviemme kanssa.

levinneet ja omaksuttu; tiedämme toki myös, että aina näin ei ole
tapahtunut pelkästään rauhanomaisin keinoin. Valtamerten
toiselle puolelle matkaavat laivat toivat mukanaan toki rikkauksia
uusilta alueilta ja mantereilta eurooppalaisten hovien ja rahvaan
iloksi ja ihmeteltäväksi. Samalla tunnistamme kuitenkin
vastuumme kolonialismin epäkohdista, joiden pitkä varjo lankeaa
vielä tänäkin päivänä yllemme.

Tänä vuonna minulla on ollut myös suuri kunnia kertoa festivaalistamme ja sen ihanteista, arvoista, tunnelmasta ja taiasta
suurelle joukolle vanhan musiikin ammattilaisia niin Krakovassa,
Valenciassa kuin Montrealissakin. Toivon, että nyt tehty työ
kantaa hedelmää ja nämä verkostot, REMA ja NORDEM, joissa
Sastamala Gregoriana on entistä tiiviimmin mukana, luovat
Sastamalasta maailmalla erinomaisesta ohjelmastaan, taianomai-

Kahden jo valmiiksi ”hyvin erikoisen” vuoden jälkeen olemme

sesta tunnelmastaan ja ainutlaatuisista esiintymispaikoista

astuneet historiassa jälleen uuteen aikaan. Euroopassa on sota,

tunnetun vanhan musiikin kohtaamispaikan!

maailma on entistä jakautuneempi ja vuosisatojen aikana
muotoutuneet arvot ja ihanteet ovat uhattuna. Erilaiset liittoumat

Lämpimästi tervetuloa festivaalille!

ja verkostot ovat murroksessa. Toive sodan loppumisesta on

Johannes Rantanen

meidän jokaisen hartain toive.

Festivaalijohtaja

Our Cities on Water theme series was born from a thorough discussion

festival and its ideals, values, atmosphere and magic. I hope that the

with our Musical Director Michael Fields how different bodies of water

work done now will bear fruit and that these networks, REMA and

have connected cities, created trade routes and passageways, moved

NORDEM, in which Sastamala Gregoriana is even more closely

people with their ideas from one place to another, and inspired artists

involved, will make Sastamala a meeting place for early music, known

to compose water-themed music. At the same time, a network has

for its excellent program, magical atmosphere and unique venues!

been built through which common ideas and ideals have spread and
embraced; we also know, of course, that this has not always been the

A warm welcome to the festival!

case by peaceful means alone. Ships traveling to the other side of the

Johannes Rantanen

oceans brought with them riches from new territories and continents

Festival Director

to the delight and wonder of the European courts and people. At the
same time, however, we recognize our responsibility for the ills of
colonialism as the long shadow of it still falls on us to this day.
After two “very special” years, we have entered a new era in history.
Europe is at war; the world is more divided and the values and ideals
that have developed over the centuries are under threat. Different
alliances and networks are in transition. There is the desire to end the
war and bringing peace is a wish that each of us shares.
When we held a smaller-than-normal festival last summer, it was
clear that we hoped to hold the festival again this summer, as in
previous years. I am happy that in the midst of all this madness and
turmoil, it is now possible, and we will once again be able to gather
under the protection of the stone walls of St. Mary’s Church and share
our joy and sorrow through music - together with our friends from all
over the world.
This year, I have also had the great honor of telling a large number of
early music professionals in Krakow, Valencia and Montréal about our

Brugge
Onko historia muuta kuin kertomus ihmisistä ja heidän teoistaan

varhaisrenessanssin aikaan. Kaupungin sijainti Pohjois-Euroopan

tai omaisuudestaan ajan virrassa? Kaupungit vetten päällä

merenkulkuväylien ja Etelä-Eurooppaan johtavien kauppareittien

-teemasarjassamme olemme saaneet tarkastelevaksemme

varrella teki kaupungista kohtaamispaikan, ja 1400-luvulla

tällaisia otoksia, pysäytyskuvia hetkistä tässä suuressa ajan

Bruggesta oli tullut suotuisa asuinsija Burgundin herttuakunnalle

virrassa. Kylästä kasvaa kaupunki ihmisten käydessä kauppaa

ja sen hallitsijoille. Herttuakunnan suojeluksessa tämä aikoinaan

menestyksekkäästi. Vauraus luo mahdollisuuden kulttuurin

pieni kaupunki, joka kävi kauppaa villalla, kankailla ja pitsillä,

kukoistukselle, mutta samalla se luo myös kateutta ja syyn

kasvoi eloisaksi kulttuurikeskukseksi ja tuli tunnetuksi pohjoista

hyökkäykselle, valloitukselle. Johtajat ja valtaapitävät vaihtuvat,

renessanssia edustavan taidesuuntauksen kehtona.

imperiumit kasvavat ja sitten katoavat. Ihmiset, mukaan lukien
taiteilijat, muusikot, käsityöläiset, sotilaat ja pankkiirit – tulevat
ja menevät. Festivaalillamme pysäytämme kellon ja
tarkastelemme tiettyjä vaiheita näiden kaupunkien elämässä.
Venetsian loisto -festivaalilla saimme kuulla musiikkia
”musiikillisen tulvan” ollessa korkeimmillaan. Tänä aikana
kaupungissa vaikuttivat sekä Monteverdi (n. 1600–1640) että
Vivaldi (n. 1700–1740). Rakkauden Pariisi -festivaali toi sekin
eteemme barokin kultaa ja kimallusta. Ohjelmistoa väritti
Jean-Baptise Lullyn eurooppalainen hovimusiikki ja mies kaiken
tämän takana ja mahdollistajana: Ludvig XIV, Aurinkokuningas.
Vierailu lumoavaan Bruggeen vie meidät kodikkaasempaan, mutta
yhtälailla vauraaseen kulttuurikeskukseen ja musiikilliseen
maailmaan. Bruggen kultakausi ajoittuu myöhäiskeskiajalle ja

Tämän ajan Brugge on tullut tutuksi meille pysähtyneiden,
hiljaisten kuvien ja maalausten kautta. Liike ja ääni ovat niissä
läsnä, mutta pysähtyneinä. Kuuluisassa Gentin alttaritaulussa,
jonka ovat maalanneet Jan ja Hubert van Eyck, näemme Pyhän
Cecilian soittamassa urkuja.
Hänen sormien liikkeensä ja tästä toiminnasta syntyvän äänen, ja
siitä muodostuvan soinnun välinen aika pitenee ikuisuuteen.
Urkujen vieressä harppua pitelevä enkeli laskee tempoa sormillaan
edessä olevan henkilön olkapäätä vasten. Hän pitää kädessään
viulua kuitenkaan sitä soittamatta; hän näyttää lepäävän tai
odottavaan omaa iskuaan alkaa soittaa. Koko kuva on siis luotu
tietyn ”musiikillisen mittasuhteen”, aika-arvon mukaan.
Vastakkaisessa paneelissa enkelikuoro laulaa polyfonisesti, joka
on yksi renessanssimusiikin keskeisiä ominaisuuksia. Siinä, kuten

yhteiskunnassa, eri säikeet yhdistyvät muodostaen harmonisen
kokonaisuuden. Pyhät ja maalliset tekstit ja melodiat kietoutuvat
yhteen ja pysyvät yhdessä. Tällainen tapa luoda ja esittää
musiikkia levisi Alankomaista ja Belgiasta kaikkialle muualla
Eurooppaan. Toisin kuin kuvissa ja maalauksissa esillä oleva
pysähtyneisyys ja hiljaisuus, oli Burgundin herttuakunta ja sen
hovi ketterä liikkeissään koko sen vaikutusvallan piirissä
Englannin kanaalilta aina Välimerelle saakka. Herttuakunnan
lakattua olemasta vuonna 1477 katosivat myös ﬂaamilaiset
muusikot – arvostetut statussymbolit, joiden luomukset ylistivät
työnantajiaan ja heidän jalouttaan. Tästä ajasta on meille
kuitenkin säilynyt heidän luomansa musiikki, joka luo meille
pilkahduksen tuon ajan loistoon ja vaurauteen tänäkin päivänä.
Tämän kesän konserttimme heijastelevat niin vaurautta,
kaupankäyntiä, muuttovirtoja, sotaa kuin maan ja taivaan, ilman
ja tulen liikkeitä, maanjäristyksiä, tulvia ja tuhoja, ruttoja ja
ryminää. Tämän kaiken jaamme kanssanne tämän vuoden
konserteissa: tervetuloa musiikkimatkalle lumoavaan Bruggeen!
Michael Fields
taiteellinen johtaja

Bruges
What is history but an account of the ﬂow of people and their fortunes?

south, in the 15th century Bruges found itself a favoured residence of

By focussing on our selection of “Cities on the Water”, we ﬁnd

the Dukes of Burgundy. Under their patronage, this once small town,

ourselves gazing at snapshots of arrested moments in this ﬂow.

trading in wool, cloth and lace, became a vibrant cultural centre at the

A village becomes a city as it brings people who trade and ﬂourish;

heart of an art movement that became known as the Northern

prosperity gives rise to culture, wealth creates envy which brings

Renaissance.

invasion, cities change their overlords as empires grow and then
dwindle. People – including artists and musicians, craftsmen, soldiers
and bankers – come and go. We stop the clock to look at speciﬁc
phases in the life of these cities.

Bruges at this time is known to us through the stillness of pictures.
Motion and sound are contained in them, but in a frozen form, reduced
to a small fraction of time. In a famous altarpiece panel by the van
Eyck brothers, we ﬁnd St Cecilia playing the organ: her ﬁngers are

In visiting Venice, we saw her musical high tide in the period from

about to play a chord. The time lapse between her action and the

Monteverdi (c1600-1640) to Vivaldi (c1700-1740). In Paris, we again

sound is extended into eternity. Next to the organ, an angel holding a

found its high tide in the baroque era – the time of Louis XIV and the

harp counts time on the shoulder of the partner in front of her, who

music of Lully which celebrated the Glory of the Sun King.

holds a viol, but is resting. Musical measure thus determines the

A visit to Bruges takes us into a more intimate cultural and musical

precise moment in which the whole picture is set.

world, yet one nonetheless wealthy. Bruges found its cultural high tide

In the opposite panel a choir of angels are singing polyphony - one of

in the late mediaeval and early Renaissance periods. Situated at a

the deﬁning forms of the Renaissance in music. In it, as in society,

meeting point between the seas to its north and trade routes to the

different strands come together to form a harmonious whole. Sacred
and secular texts and melodies interweave, held together in time. It
found its earliest expression in the Netherlands and Belgium, spreading
throughout the rest of Europe. In contrast to the stillness of the
pictures, the society of the Court of Burgundy was highly ﬂuid, moving
between its dominions from the English Channel to the Mediterranean.
With the court went Flemish musicians – highly-prized status symbols
whose creations gloriﬁed their employers. These were preserved in
collections left for posterity that can still enrich us today.
In addition to the ﬂow of trade, ﬁnance, immigration and war, the
movements of earth, air, ﬁre and water make themselves felt in
earthquakes, plagues, ﬁres and ﬂoods, which in turn are reﬂected in
musical compositions. All this we share with you in this year’s
concerts!
Michael Fields
Musical Director

Sastamalan Pyhän Marian kirkko
St Mary’s Church in Sastamala
SASTAMALAN KIRKON TIE 119, 38210 SASTAMALA

Sastamalan keskiaikainen Pyhälle Marialle omistettu kirkko

St Mary's Church of Sastamala is a hidden gem of a venue for the performance

on kulkenut vaiheikkaan matkan 1400-luvulta meidän

of music that is contemporary with its history. It has been the main venue of

päiviimme. Todennäköisesti dominikaaniveljeskunnan

Sastamala Gregoriana since the festival's origin. The church is well-known for

munkkien aloitteesta rakennettu kirkko sijaitsee

its amazing acoustics that have also recently been scientiﬁcally studied at the

Sastamalan Karkussa ja sen upeaa akustiikkaa on juuri

University of Tampere by Pyry-Herkko Sadeaho.

tutkittu myös tieteellisin menetelmin Tampereen
yliopistosta valmistuneen Pyry-Herkko Sadeahon toimesta.

HISTORY
The church, probably built by the monks of the Dominican Brotherhood in the

HISTORIA

15th Century, is in Karkku of Sastamala. In the 16th century, the church was

1500-luvulla kirkko tuhoutui tulipalossa täysin. Kirkon

completely destroyed by ﬁre. The Chapel of St Luke, which was linked to the

yhteydessä ollut Luukkaan kappeli purettiin 1700-luvun

church, was demolished at the beginning of the 18th Century and at the same

alussa ja samalla kirkon sisäkatto maalattiin ja rakennusta

time the ceiling of the church was painted, the church's structures were

tuettiin. 1800-luvun lopun kunnostustöissä kirkon

fortiﬁed and its interior was painted. During the renovation work of the late

ulkokattoa laskettiin noin 14 metriä, seiniä vahvistettiin ja

19th century, the church's roof was lowered by about 14 meters, the walls

sisustus uusittiin. Puoli vuosisataa myöhemmin kirkko jäi

were reinforced, and the interior was renewed. Half a century later, the church

pois käytöstä ja rapistui. 1960-luvulla ryhdyttiin jälleen

fell into disuse and decayed. In the 1960s, renovation work began again. The

kunnostustöihin. Ulkokatto nostettiin entiseen

exterior ceiling was raised to its former ridge height, windows were rebuilt,

harjakorkeuteen, uusittiin ikkunat ja lattia, joka

and the original wooden ﬂoor was demolished and replaced with sand in

lahottajasienen tuhoamana purettiin ja korvattiin hiekalla

1977, since it was destroyed by a rotting fungus.

vuonna 1977.

ACOUSTICS

AKUSTIIKKA

Its vaulted wooden ceiling, rough-hewn stone walls, dirt ﬂoor and quiet

Yksilaivainen kirkkosali, sen puinen tynnyriholvi, paksut

location combine to make it one of the ﬁnest acoustical environments in the

kiviseinät, oikeat mittasuhteet ja maalattia tekevät Pyhän

world for solo vocal music and small ensembles. Its peaceful, natural

Marian kirkosta ainutlaatuisen konserttisalin. Sen

environment gives it a further special character and the surrounding silence

akustiikassa musiikki soi aitona ja täydellisenä.

deepens the peace and beauty of the musical experience for performers and
audiences alike.

TYRVÄÄN PAPPILA
ASEMAKATU 4, 38210 SASTAMALA

Tapahtumasalit

VANHAKYLÄN KARTANO
KALTSILANTIE 253, 38220 SASTAMALA

Tapahtumapaikkoina kesällä 2022 toimivat festivaalin
pääkonserttipaikan, erinomaisesta akustiikastaan tunnetun
Sastamalan keskiaikaisen Pyhän Marian kirkon ohella
tapahtumatalo Tyrvään Pappila, Vanhakylän kartano, Funkkistalo
sekä suomalaisen kirjan museo Pukstaavi.
Lue lisää näistä lumoavista tapahtumasaleista kotisivuiltamme.

FUNKKISTALO
MARTTILANKATU 14, 38200 SASTAMALA

Venues

SUOMALAISEN KIRJAN MUSEO PUKSTAAVI
MARTTILANKATU 12, 38200 SASTAMALA

Other event venues this summer besides the the acoustically wonderful,
mediaeval St Mary’s Church in Sastamala are Tyrvään Pappila,
Vanhakylä Manor, Funkkistalo and The Museum of Finnish Book
Pukstaavi.
Read more about these enchanting venues at our website.
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Enchanting
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SUOMALAISEN KIRJAN MUSEO PUKSTAAVI
MARTTILANKATU 12, 38200 SASTAMALA

VAPAA PÄÄSY
FREE ENTRY

Pe 15.7. klo 18–19.30

Maestroja, musiikkia ja maalattia
Maestros, music and Mary
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavissa vietetään festivaalietkot!
Maestroja, musiikkia ja maalattia – Sastamala Gregoriana 25
vuotta -keskustelutilaisuudessa rakastetut "kesäsastamalalaiset"
eli vuosien varrelta tutut Gregoriana-muusikot kertovat mikä
tekee Sastamala Gregorianasta yhden maailman
ainutlaatuisimmista festivaaleista.
Paneelikeskustelu järjestetään englanniksi.
Mukana keskustelemassa festivaalin taiteellinen johtaja
Michael Fields sekä Evelyn Tubb, Michał Gondko ja Corina Marti.
Moderaattorina toimii festivaalijohtaja Johannes Rantanen.
Tilaisuuden avajaissanat kunniapuheenjohtaja Maiju Vuorenoja.

Take a trip down memory lane!
In this panel discussion beloved "summer Sastamalians", our
international Sastamala Gregoriana musicians, tell what makes
Sastamala Gregoriana one-of-a-kind festival in the world. The
discussion is held to celebrate the 25 years of the early music festival.
The panel discussion will be held in English. The festival's artistic
director Michael Fields with Evelyn Tubb, Michał Gondko and Corina
Marti will participate in the discussion.
The discussion is moderated by festival director Johannes Rantanen.
The opening remarks by honorary chairperson Maiju Vuorenoja.

Musiikkia tukemassa

FUNKKISTALON MUSIIKKISALI
MARTTILANKATU 14, 38200 SASTAMALA

La 16.7. klo 15-16

Henri Arnaut de Zwolle
Corina Marti, clavisimbalum
Michał Gondko, luuttu

30 €

Tässä ainutlaatuisessa konsertissa La Morra -yhtyeestä tutut

Henri Arnaut de Zwolle (c. 1400-1466) was a Franco-Flemish physician,

Corina Marti ja Michał Gondko kertovat kuvin, sanoin ja musiikin

astrologer and astronomer in the service of Philip the Good, Duke of

kautta tarinaa keksijästä ja keksinnöistä. Oman lisämausteensa

Burgundy. Like many of his colleagues in various parts of late medieval

konserttiin tuo Funkkistalossa esillä kesällä 2022 olevat Riitta

Europe, he studied a variety of devices. Occasionally, medical astrologers

Nelimarkan omaleimaiset taideteokset.

shared an interest in music and musical instruments.

Henri Arnaut de Zwolle (n. 1400–1466) oli todellinen

It is, however, to Zwolle´s scientiﬁc mind and inquisitiveness (and a great

renessanssimies: urkuri, lääkäri, tähtitieteilijä, keksijä, astrologi

deal of good fortune!) that we owe a rare treatise which furnishes detailed

ja tutkija. Hän työskenteli Filip III eli Filip Hyvän alaisuudessa,

information on the design and construction of various instruments. In this

joka oli tunnettu kulttuurimesenaatti ja taiteiden tukija. Hänen

concert, Corina Marti and Michał Gondko will play and talk about two of

latinankieliset tutkielmansa olivat hyvin moniulotteisia ja -alaisia

them: the harpsichord (which Henry Arnaut calls clavisimbalum) and the

ja käsittelivät mm. tähtitiedettä sekä hydrauliikkaa. Tämän lisäksi

lute. Around 1440, when the treatise was most likely written, both

hän laati tarkkoja piirroksia erilaisista keksinnöistä, kuten

instruments were on the verge of becoming Europe´s most popular

taitettavista tikkaista.

instruments for private music making, already inspiring a repertoire and

Tunnetuin osa hänen tutkielmistaan käsittelee soittimien
suunnittelua ja rakentamista. Näiden käsikirjoitusten joukossa on

performance traditions that were to reach their respective culminations in
the works of Johann Sebastian Bach and Silvius Leopold Weiss.

myös muun muassa varhaisin löydetty kuva cembalosta. Arnaut de

Given the lack of surviving harpsichords and lutes from Zwolle´s time, his

Zwollen laatimassa käsikirjoituksessa on annettu

treatise is an invaluable organological resource that sheds light on the

yksityiskohtainen kuvaus koskettimiston ja kielten välisistä

early phase of their development. Combined with evidence from

monimutkaisista yhteyksistä. Hän laati myös kuvitukset luutun,

contemporary depictions, it facilitates plausible reconstructions, whereby

klavikordin ja urkujen toiminnasta.

the sound of those instruments can delight human ears again after
centuries of oblivion.

Musiikkia tukemassa

SASTAMALAN PYHÄN MARIAN KIRKKO | ST MARY’S CHURCH IN SASTAMALA
SASTAMALAN KIRKON TIE 119, 38210 SASTAMALA

36 € / 32 €

La 16.7. klo 19–21

In Brugis
Ensemble La Morra (CH)

Alta Bellezza (CH)

Doron Schleifer, laulu

Hanna Geisel, skalmeijat & säkkipilli

Corina Marti, nokkahuilut & clavisimbalum
Michał Gondko, luuttu
Vojtěch Jakl, ﬁideli
David Hatcher, ﬁideli

Ann Allen, skalmeijat
Nathaniel Wood, vetotrumpetti & pasuuna

In Brugis on latinaa ja tarkoittaa "Bruggessa". Brugge on ollut

In Brugis is Latin for "In Bruges". Bruges has always been one of the

kautta aikain yksi Keski-Euroopan kiinnostavimpia kulttuurikes-

most interesting cultural centres in Central Europe, where musicians of

kuksia, jossa eri kulttuureita ja kansallisuuksia edustavat sävel-,

different cultures and nationalities have come together and created

kuva- ja sanataiteen edustajat, keksijät ja kauppiaat ovat kohdan-

new and surprising works, insights and compositions. Such cultural

neet ja luoneet yhdessä uusia ja yllätyksellisiä teoksia, oivalluksia

treasures have, under favourable circumstances, lasted in manuscripts

ja kokoonpanoja. Tällaiset kulttuuriaarteet ovat suotuisissa

and codexes until today to tell the legend of fairytale Bruges and its

olosuhteissa jääneet elämään myös käsikirjoitusten ja koodeksien

attraction and charm at the dawn of renaissance.

ulkopuolelle ja kertovat tarinaa sadunhohtoisesta Bruggesta ja sen
vetovoimasta ja viehätyksestä.
Tämän ihanteen hengessä Sastamala Gregorianassa kuullaan tänä
kesänä ainutlaatuinen konserttielämys, jossa kaksi sveitsiläistä
vanhan musiikin yhtyettä, La Morra ja Alta Bellezza yhdistävät
voimansa.

In the spirit of this ideal, Sastamala Gregoriana will have a unique
concert experience this summer where two early music ensembles from
Switzerland, La Morra and Alta Bellezza, join forces.
Music by Jacobus Coutreman, Thomas Fabri, Georgius Martini a
Brugis, Jacobus de Clibano, Gilles de Binche (dit Binchois), Adrien
Basin, Jacob Obrecht and anonymous composers.

Konsertissa kuullaan musiikkia mm. Jacobus Coutremanilta,
Thomas Fabrilta, Georgius Martini a Brugisilta, Jacobus de
Clibanolta, Gilles de Binchelta (dit Binchois), Adrien Basinilta ja
Jacob Obrechtilta.

Musiikkia tukemassa

VANHAKYLÄN KARTANO | VANHAKYLÄ MANOR
KALTSILANTIE 253, 38220 SASTAMALA

LOPPUUNMYYTY

Su 17.7. klo 15–16

Kruununnimismiehen aurinko
Vanhakylä Manor’s Sunday
Doron Schleifer, laulu

Corina Marti, nokkahuilu, clavisimbalum
Michał Gondko, luuttu

Upea Vanhakylän kartano sijaitsee keskellä Kaltsilan kaunista

Stunningly beautiful Vanhakylä Manor is located in the middle of

kuttuurimaisemaa. Kartano perustettiin vuonna 1751 kruununni-

Kaltsila village beautiful cultural landscape. The manor was founded

mismies Henrik Packalénin toimesta. Kartanon isossa puistossa

in 1751 by the Crown Knight Henrik Packalén. The manor's large park

on noin 50 erilaista omena-, kirsikka-, päärynä- ja muuta

is home to about 50 different apple, cherry, pear and other fruit trees,

hedelmäpuuta ja lisäksi puistoon on istutettu runsaasti jalopuita

and is also home to an abundance of hardwoods such as oak, linden,

kuten tammia, lehmuksia, kynäjalavia, saarnia, riippupihlajia ja

stately elm, ash, pine and aspen.

pylväshaapoja.

Gardens were as symbolic to the mediaeval and renaissance heart and

Puutarhat olivat yhtä symbolisia keskiajan ja renessanssin

mind as their beauty and fragrance was to the senses. All ﬂowers and

sydämelle ja mielelle kuin niiden kauneus ja tuoksu aisteille.

fruits had symbolic connotations and a language of their own. Music

Kaikilla kukilla ja hedelmillä oli symbolinen merkityksensä ja oma

often further embellished these locations, adding to the delights of the

kielensä. Musiikki somisti usein puutarhoja entisestään, lisäten

senses as well as appealing to the mind and heart.

aistien nautintoja sekä houkutellen mieltä ja sydäntä.

This salon concert takes up that theme as the sun, which nurtures all

Tässä salonkikonsertissa käsittelemme tätä teemaa, kun aurinko,

good, smiles and shines on Doron Schleifer, Corina Marti and Michał

joka vaalii kaikkea hyvää, hymyilee ja loistaa Doron Schleiferille,

Gondko (familiar from Ensemble La Morra) as they conjure up

Corina Martille ja Michał Gondkolle (Ensemble La Morra), kun he

mediaeval magic in the manor house’s bright hall.

loihtivat keskiajan tunnelmaa ja taikaa kartanon valoisaan saliin.

Musiikkia tukemassa

SASTAMALAN PYHÄN MARIAN KIRKKO | ST MARY’S CHURCH IN SASTAMALA
SASTAMALAN KIRKON TIE 119, 38210 SASTAMALA

Su 17.7. klo 19–21

Man of Bruges
The Marian Consort (UK)
Rory McCleery, taiteellinen johtaja, altto
Elspeth Piggott, sopraano
Elizabeth Nurse, altto
Edward Ross, tenori
Jon Stainsby, basso

36 € / 32 €

Jacobus Clemens non Papa on yksi 1500-luvun tuotteliaimmista,

Although one of the most widely published and proliﬁc composers of the

laajimmin julkaistuista ja tunnetuimmista säveltäjistä. Siltikään

16th century, little is known about the life of Jacobus Clemens non-Papa

hänen elämästään ei tiedetä juurikaan, ja varhaisimmat tiedot

and the ﬁrst records of his activity come from the church of St Donation

hänen toiminnastaan ovat peräisin Bruggen Pyhän Donatianuksen

in Bruges, for which he wrote the exquisite Missa Gaude Lux Donatione

kirkosta, jota varten hän sävelsi hienon Missa Gaude lux donatio-

along with several of his many motets. St Donation had a distinguished

nen -teoksen monien muiden hänen säveltämiensä motettien

pedigree as an important musical centre, with the renowned Dutch

ohella. Yksi Clemensiä ympäröivistä mysteereistä on hänen

composer Jacob Obrecht (himself the author of a Missa de Sancto

epätavallinen epiteettinsä, lisänimensä, non Papa, ei-paavi, ja

Donatiano) holding a position there in the late 15th century. One of the

teorioita sen alkuperästä on useita. Musiikkikustantaja Tilman

enduring mysteries surrounding Clemens is his unusual epithet, and

Susato käytti lisänimeä ensimmäistä kertaa vuonna 1545 julkais-

theories abound as to its origins. First used by the music publisher

tun laulukokoelman yhteydessä ja se esiintyi myöhemmin

Tilman Susato in a chanson collection of 1545 and later appearing more

painokkaammin nimellä 'nono Papa' ja 'haud Papa' ("ehdotto-

emphatically as "nono Papa" and "haud Papa" ("absolutely not the

masti ei paavi"). Lisänimen voidaan katsoa toimineen myös

Pope"), it may well be a serious attempt to distinguish Clemens from the

erotuksena erottaa Clemens kaimastaan, runoilija Jacobus Papa

contemporary poet Jacobus Papa of Ypres or a statement of religious

Ypressiläisestä, vaikkakin lisänimi näyttää todennäköisimmin

dissent, although it seems most likely to be related to his notably

liittyvän hänen erityisen "epäpaavilliseen" henkilökohtaiseen

un-priestly personal conduct!

elämäänsä.

The Marian Consort is a vocal ensemble that presents bold and thrilling

Sastamala Gregorianaan toisen kertaa saapuva The Marian

performances for audiences across the UK, Europe and North America.

Consort on yksi maailman parhaita vokaaliyhtyeitä. Yhtye on

Led by founder and director, Rory McCleery, the group is composed of the

palkittu arvostetulla Gramophone Award -palkinnolla. Yhtye

very best singers in a ﬂexible, intimate ensemble, allowing clarity of

tunnetaan innovatiivisesta tavastaan tulkita vanhaa musiikkia ja

texture and subtlety of interpretation that illuminates the music for

laajasta ohjelmistorepertuaarista. Yhtyeen perustajan ja johtajan

audience and performer alike.

Rory McCleeryn johtama The Marian Consort on esiintynyt
ahkerasti Iso-Britanniassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja
säännöllisesti myös BBC Radio 3:ssa.

Musiikkia tukemassa

SASTAMALAN PYHÄN MARIAN KIRKKO | ST MARY’S CHURCH IN SASTAMALA
SASTAMALAN KIRKON TIE 119, 38210 SASTAMALA

Ma 18.7. klo 19–21

I left my heart in Bruges
Ensemble Gamut! (FI)
Aino Peltomaa, laulu, keskiajan harppu, perkussiot
Ilkka Heinonen, G-violone, jouhikko
Juho Myllylä, nokkahuilut, elektroniikka

36 € / 32 €

Bruggen maine visuaalisten taiteiden tyyssijana on tunnettua,

The small, secret alleys of Brugge, full of quiet whispers. Love,

mutta myös musiikillisena keskuksena Brugge oli keskiajalla

attraction, bitterness, jealousy, passionate despair, farewell. Compo-

vahva ja värikäs. Keskeisenä kansainvälisenä kauppakaupunkina

sers who lived in Brugge, worked there, or just passed by. Ensemble

Brugge oli aikanaan melkoinen sulatusuuni. Siellä kohtasivat

Gamut! explores the different faces of love and friendship in a secular

burgundilaiset chansonit ja maalaissävelmät, ranskalaiset,

program of late mediaeval and renaissance music and will present

englantilaiset, italialaiset ja ﬂaamilaiset muusikot. Saksalaiset

songs from the precious Gruuthuuse Manuscript for the ﬁrst time in

kauppiaat ja venetsialaiset kaleerit täyttivät satamat. Toisaalta

Finland.

myös Flanderin alueen jakautuneisuus aristokraatteihin ja
rahvaaseen, Gentin ja Bruggen keskinäiset kahnaukset ja Ranskan
liittolaisuudet aiheuttivat eripuraa. Tietynlainen kahtiajako näkyy
edelleen vahvasti belgialaisten elämässä: lähes kaikki kansalliset
instituutiot ovat edelleen sekä ﬂaamin- että ranskankielisiä.

Ensemble Gamut! is a fresh, experimental collective of early music and
folk music specialists, who are constantly searching for new ways to
perform early music. They combine historical instruments and
electronics in an innovative way and have created their own unique
world of sounds using medieval and renaissance music, Finnish folk

1300–1400-lukujen vaihteessa koottiin Bruggessa ainutlaatuinen

tunes, improvisation, and modern soundscapes. The name of the

ﬂaamilaisia lauluja sisältävä Gruuthuusen kokoelma. Jean de

ensemble is derived from medieval music theory (Guido of Arezzo), but

Gruuthuuse oli kuuluisan "Valkoisen Karhun" yhdistyksen johtaja

also means a colour reproduction, a subset of colours. Kamut means

ja Gruuthuusen kokoelma ja liittyi ilmeisesti 1392 pidettyihin

“friends” in Finnish, and the word Kamu is also a shorthand way to

turnajaisin. Ranskalaisia roundeauita ja ﬂaamilaisia lauluja

refer to Finnish folk music (kansanmusiikki).

laulettiin turnajaisten huiskeessa kaduilla, kamareissa, kapakoissa, mutta myös kaupungintalon vastaanotolla, jonka valtaapitävät
tarjosivat. Gruuthuusen kokoelma sisältää yksiäänisiä rakkauslauluja, kevääseen sekä uuden vuoden alkuun liittyviä lauluja sekä
juomalauluja, joiden kautta värittyy Bruggen elämän koko kirjo.
Näitä lauluja esitetään nyt Suomessa tiettävästi ensimmäistä
kertaa.

Musiikkia tukemassa

SASTAMALAN PYHÄN MARIAN KIRKKO | ST MARY’S CHURCH IN SASTAMALA
SASTAMALAN KIRKON TIE 119, 38210 SASTAMALA

Ti 19.7. klo 19–21

Maasta taivaisiin
From Earth to Heaven
Kamarikuoro Utopia (FI),
johtaa Mikael Maasalo

Esa Fagerholm, Saara Indermühle
ja Martti Vesola, barokkipasuuna

36 € / 32 €

Kamarikuoro Utopian konsertti on kunnianosoitus ranska-

The Utopia Chamber Choir founded in 2001, is one of Finland´s leading

lais-ﬂaamilaisen koulukunnan säveltäjille, jotka dominoivat koko

vocal ensembles, performing at home and abroad with world-reno-

eurooppalaista musiikkielämää 1400- ja 1500-luvuilla. Konsertin

wned conductors, orchestras and soloists.

päänumerona on Antoine Brumelin (1460-1512) Maanjäristysmessu, joka on ainutlaatuinen ja erittäin harvoin esitetty teos.
Se on 12-ääninen ja nimensä mukaisesti kauttaaltaan aikamoista
polyfonista ilotulitusta. Konsertin alkupuolella kuulemme
taivaallisia säveliä, joilla kaikilla on jonkinlainen yhteys Bruggeen.

The 16-singer ensemble brings together dedicated professional singers
and highly experienced amateurs to form a uniquely versatile choir,
eager to learn and ready to adapt to any historical style. Each concert is
a self-contained project, often an exploration of recently researched
performance practices or the ﬁrst performance in modern times of

Ohjelmaan on etsitty upeimpia teoksia Josquiniltä, Clemens non

newly discovered repertoires. Their core repertoire is Renaissance

papalta, Weerbekeltä ja Gombertilta. Esiintyvässä kokoonpanossa

polyphony and Baroque music with continuo, but Utopia is equally at

on mukana myös kolme barokkipasuunaa, jotka tuovat upean lisän

home in medieval music, major works by Bach (in extended line-up),

kuoron sointiin.

and new music.
Utopia´s artistic director is Mikael Maasalo, who sings in the bass
section for the choir´s work with visiting conductors: Anima & Corpo
and Fiesta Mexicana with Andrew Lawrence-King; Per Nørgård´s own

"And, behold,

compositions for the Sibelius Prize; Hayes´ The Passions with Anthony

there was a great earthquake!"

Nils Schweckendiek, Robert Hollingworth, Heikki Seppänen, Deborah

Rooley; Dido & Aeneas with Evelyn Tubb; projects with Aapo Häkkinen,
Roberts and Francis Steele.

Worldly events reﬂected in musical works
by Dufay, Binchois and Brumel

Musiikkia tukemassa

SUOMALAISEN KIRJAN MUSEO PUKSTAAVI
MARTTILANKATU 12, 38200 SASTAMALA

Ke 20.7. klo 16–17.30

Ankara ja pitkä matka
Pyhiinvaellukset keskiajan Suomessa
Pilgrimages in mediaeval Finland
FT Sari Katajala-Peltomaa kuljettaa kuulijansa keskiaikaisten
suomalaisten pyhiinvaellusreittien äärelle.
PhD Sari Katajala-Peltomaa transports her listeners to medieval
Finnish pilgrimage routes (in Finnish).

VAPAA PÄÄSY
FREE ENTRY

"Vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana avaa
renessanssi- ja barokkimusiikin aarrearkut kaikkien ihailtavaksi.
Eikä vain musiikin - Sastamalassa suomalainen kesäluonto,
ikiaikainen miljöö ja avoimet ihmiset onnistuvat tuottamaan
kokonaiselämyksen, jollaista löytyy ani harvasta paikasta
meitä suuremmassakaan maailmassa.”
Kari Pitkänen, Kulttuuritoimitus 22.7.2019

TYRVÄÄN PAPPILAN AMFITEATTERI
ASEMAKATU 4, 38210 SASTAMALA

Ke 20.7. klo 18–19

Triste plaisir
Alta Bellezza (CH)

VAPAA PÄÄSY
FREE ENTRY

Triste plaisir, "surullinen nautinto" rakentuu Alta Bellezzan

The 15th century may be considered as the classical period of the Alta

jäsenten henkilökohtaiseen mielikuvaan 1500-luvun alun

Capella. The combination of soprano and alto shawm and slide

äänimaailmasta. Guillaume Dufayn, Gilles Binchoisin ja heidän

trumpet had developed into the standard instrumental ensemble all

aikalaistensa teokset edustavat jäähyväisiä keskiaikaisen musiikin

over Europe, such groups were found in every court and every city, they

konventioille sekä toimivat suunnannäyttäjinä ja uraauurtavina

played the polyphony of their time, dance music and splendour for all

kokeiluina renessanssin mukanaan tuoman moniäänisyyden

sorts of occasions. In Triste plaisir we're bringing our personal

osalta.

impression of the early 15th century sound world to present day stages.

Skalmeijoiden ja vetotrumpettien lisäksi konsertissa kuullaan

The works of Guillaume Dufay, Gilles Binchois and their contempora-

myös muita instrumentteja, kuten säkkipillejä ja erilaisia vaskipu-

ries represent a musical farewell to the middle ages as well as pionee-

haltimia.

ring experiments for renaissance polyphony. In addition to the typical

Konsertissa kuullaan tanssimusiikiksi sävellettyä musiikkia
suurenmoisesta Brysselin käsikirjoituksenakin tunnetusta Le
Manuscrit des basses danses dit de Marie de Bourgogne, johon

combination of shawms and slide trumpet we're also including
instruments like bagpipes or brass instruments like the Ademari
trumpet and the trombone.

näiden hovitanssien kulku ja koreograﬁa on kirjoitettu kultaisella

Dance music may be found in the magniﬁcent Brussels Basse Danse

musteella. Alun perin puupuhaltimille sävelletyt osiot on sovitettu

manuscript of Marie de Bourgogne, where tenors and choreographies

tässä konsertissa kuultavalle kokoonpanolle.

of courtly dances are written down in golden writing. We have

Gilles Binchoisin kuuluisa chanson luo pohjan konsertin ohjelmistolle, joka kaikuu Burgundissa 1400-luvulla kuultujen polyfonisten teosten katkeransuloista nautintoa - mahtipontisesti ja

arranged the other parts of this dance music which is meant to be
performed by wind ensembles as it was practice of 15th century
musicians.

hienovaraisesti.

Musiikkia tukemassa

TYRVÄÄN PAPPILA
ASEMAKATU 4, 38210 SASTAMALA

Ke 20.7. klo 20–22

Keskiaikaiset pidot
Mediaeval feast
Alta Bellezza (CH)

75 €

Keskiaikaisissa pidoissa päästään maku- ja elämysmatkalle

Medieval feast takes you back in time on an adventure to discover

keskiajan Suomeen!

medieval Finland!

Kuten aidossa eurooppalaisessa hovissa on tarjolla monipuolisesti

Like in a true 14th century European court ﬁsh, meat and vegetables,

niin kalaa, lihaa kuin kasviksiakin, suolaista ja makeaa, kuumaa ja

salty and sweet, hot and cold dishes are served during the night. The

kylmää. Tunnelma ylläpitää paikalle kutsuttu erilaisista puhalti-

atmosphere is lifted by an alta cappella ensemble Alta Bellezza, that

mista koostuva alta cappella -yhtye, Alta Bellezza, joka soittaa

entertains the guests during dining with music from the 15th and 16th

ruokailun lomassa. Pitojen päätteeksi sopii laittaa myös jalalla

century. At the end of the party, you can also a try variety of court

koreasti erilaisten hovitanssien merkeissä!

dances and dance your shoes off!

"Sastamala Gregoriana hosts an
incredible lineup of musicians to play
in the town´s most intimate spaces.”
9 European Festivals You Don´t Know About
(But Should), Condé Nast Traveler 11.11.2014

Musiikkia tukemassa

SASTAMALAN PYHÄN MARIAN KIRKKO | ST MARY’S CHURCH IN SASTAMALA
SASTAMALAN KIRKON TIE 119, 38210 SASTAMALA

To 21.7. klo 19–21

Brugge 1487
Cappella Pratensis (NL)
Stratton Bull & Andrew Hallock, superius
Korneel Van Neste & Lior Leibovici, kontratenori
Peter de Laurentiis & Julian Podger, tenori
Maté Bruckner & Marc Busnel, basso

Anna-Maaria Oramo, renessanssiurut

36 € / 32 €

Missa de Sancto Donatianon (1487) tarina alkaa rikkaan brugge-

The story surrounding the Missa de Sancto Donatiano begins with the

laisen turkkurin Donaas de Moorin karkottamisesta poliittisista

banishing, for political reasons, of the wealthy Bruges furrier, Donaas

syistä. Hän joutui karkottamisensa jälkeen elämään maanpaossa ja

de Moor. An exile in Zeeland at his death in 1483, he stipulated in his

kuollessaan vuonna 1483 Zeelandissa hän vaati testamentissaan,

will that masses in his name be endowed at the Church of St James in

että hänen nimeään kantavia messuja järjestettäisiin Pyhän

Bruges. Scholars have shown that the polyphonic mass composed for

Jaakon kirkossa Bruggessa. Tätä varten sävellettiin polyfoninen

this occasion was Obrecht´s Mass.

messu, jonka tutkijat ovat osoittaneet olevan tunnetun säveltäjän
Jacob Obrechtin säveltämä.

The Missa de Sancto Donatiano (1487) incorporates songs and chants
familiar to the faithful of Bruges in connection with celebrations of St

Missa de Sancto Donatiano koostuu lauluista ja hymneistä, jotka

Donatian (St Donaas), the patron saint of the city and of course the

olivat tuttuja tuon ajan uskoville bruggelaisille ja jotka on omis-

patron saint of Donaas de Moor.

tettu kaupungin suojeluspyhimykselle Pyhälle Donatianukselle ja
hänelle omistetuille juhlallisuuksille. Pyhä Donatianus oli kuin
olikin myös Donaas de Moorin lempipyhimys.

Cappella Pratensis specializes in the music of Josquin Desprez (Josqinus
Pratensis) and other polyphonic composers of the ﬁfteenth and
sixteenth centuries. The ensemble performs its own programs and

Suomeen ensimmäistä kertaa saapuva alankomaalainen huippu-

original interpretations, which are based on academic research. As was

yhtye Cappella Pratensis on erikoistunut Josquin Desprezin eli

customary in the renaissance, the singers of Cappella Pratensis usually

Josqinus Pratensiksen ja muiden renessanssin ajan säveltäjien

stand around a central music stand, singing from facsimiles of original

musiikkiin. Yhtye esittää konserteissaan mahdollisimman tarkasti

choirbooks. This creates a unique perspective on the repertoire.

alkuperäistä lähdeaineistoa kunnioittavia sovituksia. Kuten
renessanssin aikana oli tapana, Cappella Pratensiksen jäsenet
seisovat yleensä kaaressa keskellä olevan nuottitelineen ympärillä, laulaen alkuperäisistä nuotinnoksista.
Vuonna 1987 perustettua yhtyettä johtaa laulaja ja kapellimestari
Stratton Bull.

Musiikkia tukemassa

SASTAMALAN PYHÄN MARIAN KIRKKO | ST MARY’S CHURCH IN SASTAMALA
SASTAMALAN KIRKON TIE 119, 38210 SASTAMALA

VAPAA PÄÄSY
FREE ENTRY

Pe 22.7. klo 19–21

Changing Tides in Early Music
Sastamala Gregoriana Consort,
johtaa Michael Fields
Vanhan musiikin iloa kautta vuosisatojen!

The joy of early music throughout the centuries!

25-vuotista festivaalia juhlistava ilmaiskonsertti kokoaa tutut

Celebrating the 25th anniversary of the festival, this free concert brings

Gregoriana-muusikot Sastamala Gregoriana Consortiksi, joka

together our “Summer Sastamalians", beloved Gregoriana musicians,

esittää konsertissa kattauksen vanhaa musiikkia aina keskiaikai-

to perform gems of early music and lesser-heard masterpieces at

sista sävelistä alkaen.

St Mary’s Church.

Musiikkia tukemassa

Kiitos – Thank you!
Suurkiitos apurahojen ja avustusten myöntäjät, yritysystävämme, ahkerat vapaaehtoisemme, taitavat esiintyjämme ja ihana yleisömme!
Many thanks to the providers of grants, our patrons, hard-working volunteers, festival friends, our stellar musicians and our lovely audience!

Kaupungit vetten päällä: Wien – Musiikin kaupunki 14.-21.7.2023.
Lipunmyynti alkaa 1.2.2023.

Info
Sastamala Gregoriana on yksi Suomen vanhimpia ja suurimpia vanhan
musiikin tapahtumia. Festivaali on järjestetty vuodesta 1995 alkaen
vuosittain heinäkuussa. Vanhan musiikin mestarikurssi täydentää
kansainvälisesti korkeatasoista konserttisarjaa. Finland Festivals valitsi
Sastamala Gregorianan Vuoden festivaaliksi vuonna 2016. Festivaalin
taiteellinen johtaja on englantilainen luuttutaiteilija Michael Fields.
Vuosina 2018-2025 festivaalilla kuljetaan kaupunkeihin, joiden sijainti
merien tai jokien varsilla on yhdistänyt niitä muuhun maailmaan sekä
rakentanut niistä taiteiden ja kulttuurin keskuksia vuosisatojen ajaksi.
Maailmanhistorian tunnetuimmat säveltäjät ja esiintyvät taiteilijat ovat
eläneet juuri näissä kaupungeissa. Sastamala Gregoriana on
Tukholman vanhan musiikin festivaalin (SEMF) sisarfestivaali.
Tapahtuman tuottaa Sastamala Gregoriana ry.

Jäsenyydet | Memberships

Sastamala Gregoriana is one of the oldest and largest early music events in
Finland. The festival has been held annually since 1995 in July. The masterclass
in early music complements the high-quality international concert series.
Finland Festivals chose Sastamala Gregoriana as the Festival of the Year in 2016.
The artistic director of the festival is the English lutenist Michael Fields.
Following the success of our 6-year exploration of national styles, we now turn to
exploring how water has connected cultures. We will visit cities whose position on
great seas or rivers has connected them to the wider world and allowed them to
be dominant centres of the arts for centuries. From Venice the journey continues
through Paris, Bruges, Vienna and Rome ﬁnally ending in London. Sastamala
Gregoriana is the sister festival of Stockholm Early Music Festival (SEMF).
The event is produced by Sastamala Gregoriana ry.

TAPAHTUMAPAIKAT | VENUES

YHTEYSTIEDOT | CONTACT

Sastamalan Pyhän Marian kirkko

+358 458 742 345

Sastamalan kirkon tie 119, 38210 Sastamala
Funkkistalo
Marttilankatu 14, 38200 Sastamala

info@sastamalagregoriana.fi
www.sastamalagregoriana.fi

Tyrvään Pappila
Asemakatu 4, 38210 Sastamala
Vanhakylän kartano
Kaltsilantie 253, 38220 Sastamala
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi
Marttilankatu 12, 38200 Sastamala

SAAVUTETTAVUUS & YHDENVERTAISUUS
ACCESSIBILITY & EQUALITY
Meille on tärkeää huolehtia siitä, että festivaalin tapahtumat ovat

LIPUT | TICKETS

TULE MUKAAN!

mahdollisimman helposti saavutettavia ja turvallisia kaikille

Haluatko Sastamala Gregorianan ystäväjäseneksi?

taustasta tai erilaisista erityistarpeista riippumatta.

Ystäväjäsenenä saat tietoa festivaalista ja konserteista
ennakkoon, vapaalipun vuosittain yhteen konserttiin &
tuet ihastuttavaa vanhan musiikin tapahtumaa.

Lue lisää kotisivuiltamme.
It is important for us to make sure that the events of the festival are as
accessible and safe as possible for everyone, regardless of background
or different special needs. Learn more at our home page.

Jos kiinnostuit, lähetä sähköposti otsikolla ”Ystäväjäsen”
osoitteeseen info@sastamalagregoriana.ﬁ ja liitä viestin
mukaan yhteystietosi.

