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SAMUELIN POLONEESI

HISTORIAA

Samuelin Poloneesi, sävelmä vanhimmasta suomalaisesta kansanmusiikkia
sisältävästä nuottikirjasta vuodelta 1809, on antanut nimensä valtakunnalliselle
kansanmusiikki-tapahtumalle, jota on vietetty vuodesta 1972 lähtien. Se on
Suomen Kansanmusiikkiliiton vuoden suurin tapahtuma, joka kiertää ympäri
Suomea.

Kymmenen ensimmäistä vuotta Poloneesia soitettiin Helsingissä Finlandia-talossa.
Vuonna 1982 alkoi Poloneesin vaellus maakuntiin, palaten kuitenkin joka viides tai
kolmas vuosi Helsinkiin.

Samuelin Poloneesi on suomalaisen kansanmusiikin juhla, joka esittelee vuosittain
kansanmusiikin parhaimmistoa ja kokoaa useat sadat pelimannit yhteen.
Konserttien tarjonta on kiinnostavaa, tuoretta ja tasokasta. Esille pääsee koko
kansanmusiikin nykyinen kirjo, niin rajoja rikkovat nuorten yhtyeet että perinteistä
linjaa edustavat pelimanniyhtyeet ja yksittäiset mestarit. Tärkeä osa sunnuntaista
Samuelin Poloneesi -konserttia on pelimannien yhteissoitto, jossa juhlan
nimikkosävelmän lisäksi esitetään usean sadan pelimannin voimalla vuoden
yhteissoittokappaleita, jossa teemana on järjestävän maakunnan kansanmusiikki.

SAMUELIN POLONEESI 2022 TURUSSA

Turku on saanut kunnian järjestää 50-vuotisjuhliaan v. 2022 viettävän Samuelin
Poloneesin 11.-13.3.2022. Poloneesin toteuttaa Suomen Kansanmusiikkiliitto
yhteistyössä Varsinais-Suomen Kansanmusiikkiyhdistyksen,
kansanmusiikkiverkosto Lirarnan sekä Turun kaupungin kanssa. Juhlavuoden
Poloneesin päätapahtumapaikkana toimii Turun konserttitalo. Poloneesi aloitetaan
perjantaina konserttitalolla suurteos “Joki - Ån” myötä. Viikonlopun aikana
konserttitalolla nähdään myös perinteinen Pelimanniparaati sekä lauantain
iltakonsertit sekä sunnuntain pääjuhla. Konserttien tarkemmat ohjelmatiedot
julkistetaan myöhemmin.

Turku toivottaa perinteiseen tapaan kaikki kansanmusiikki- ja kansantanssiryhmät
tervetulleiksi esiintymään Samuelin Poloneesiin. Tämä on toinen kerta, kun
tapahtuma on Turussa. Ensimmäinen kerta oli vuonna 1989.
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Esiintymismahdollisuuksia on muun muassa perjantain ja lauantain iltaklubeilla, PR-
soitoissa ympäri kaupunkia, ennen konsertteja tapahtuvissa aulasoitoissa sekä
aulatansseissa ja tietenkin lauantain Pelimanniparaatissa ja sunnuntain pääjuhlan
avaavassa yhteissoitossa sekä kansanlaulukirkossa.

Kaikki esiintyjät saavat pelimannirannekkeen, jolla on vapaa pääsy kaikkiin
konsertteihin, mikäli vapaita paikkoja on jäljellä. Pelimanniryhmät voivat varata
majoitusta omakustanteisesti edullisempaan hintaan yhteistyöhotelleistamme.
Lauantaina ja sunnuntaina on myös mahdollista varata omakustanteinen lounas
Turun konserttitalossa. Hotellihuoneista ja lounasvarauksista tulee lisätietoa
myöhemmin.

Ilmoittaudu esiintyjäksi:
https://kansanmusiikkiliitto.fi/ilmoittaudu-esiintyjaksi-juhlavuoden-samuelin-
poloneesiin/
Lomake on täytettävissä 30.11.2021 klo 21.00 saakka.

Kaikista ilmoittautuneista koostetaan joulukuun aikana Poloneesin
pelimanniohjelma. Pelimannit saavat esiintymistiedot viimeistään tammikuun 2022
alussa. Samuelin Poloneesin ohjelma kokonaisuudessaan julkaistaan tammikuussa.

Samuelin Poloneesin 2022 ohjelmarunko:

Perjantai 11.3.2022
klo 19–20.00 Avajaiskonsertti: Suurtanssiteos “Joki – Ån” Turun konserttitalo
klo 21.00–00.00 Turku Folks! -klubi, Kåren

Lauantai 12.3.2022
klo 10 Samuelin Poloneesin lastenkonsertti, Turun pääkirjasto
klo 10–14 PR-esiintymisiä keskustan ja jokirannan tienoilla; kirjasto, museot,
ostoskeskukset
klo 14–16.30 Valtakunnallinen Pelimanniparaati, Turun Konserttitalo
klo 19–21 Iltakonsertit, Turun Konserttitalo, joiden yhteydessä myös aulasoittoja.
klo 21.30–00.00 Turku Folks! -klubi / klubeja Turun keskustan baareissa

Sunnuntai 13.3.2022
klo 10-11 Kansanlaulukirkko, Turun tuomiokirkko
klo 12-12.45 Aulat soi! Maakuntien pelimanniryhmiä ennen pääjuhlaa, Turun
konserttitalo
klo 13-15 Samuelin Poloneesi pääjuhla, Turun Konserttitalo

Lisätietoja: Sheri Toivomäki
Samuelin Poloneesin tuottaja
+358 44 738 1933
tuottaja@kansanmusiikkiliitto.fi


