Hietsun Paviljonki on kunnostettu osin talkootyön sekä lahjoitusten voimin
kansalaisjärjestöjen ja kaupunkilaisten käyttöön Töölön omaksi kylätaloksi. Uimarannan
vanha pukuhuone- ja kahvilarakennus palvelee nyt tapahtuma-, kokous- ja juhlatilana
sekä tarjoaa työhuonetiloja vuokrattavaksi. Paviljongin monitoimisaleissa kansalaiset,
yhdistykset, järjestöt, seurat sekä yritykset voivat järjestää erilaisia tapahtumia
kokouksista ja syntymäpäiväjuhlista konsertteihin ja startup -tilaisuuksiin. Sitä hallinnoi
yleishyödyllinen kiinteistöosakeyhtiö, joka ei maksa voittoja omistajilleen vaan sijoittaa
ne toimintansa kehittämiseen.

www.hietsunpaviljonki.fi

Hilmala
Luovan tekemisen tila: käsityöt, kudonta, kurssit,
tyky-päivät. Hilmala on uudenlainen käsitöiden
ja luovan tekemisen kurssikeskus.
www.hilmala.fi

Merijooga
Palveluissamme
yhdistyvät
hyvinvointi,
meriteema ja aaltomainen hengityksen tuoma
rauhoittuminen.
www.merijooga.fi

bookm-ark.fi
Arkkitehtuurikirjojen verkkokauppa. Avoinna
tiistaisin klo 10–18 ja sopimuksen mukaan.
www.bookm-ark.fi

Klassinen Hietsu
Klassiset kahvikonsertit Hietsun Paviljongissa
sunnuntaisin klo 15.
www.klassinenhietsu.com

13.1. 15:00–17:00 Puhallinkvintetti 60°,
Ravel ja Poulenc
Loistelias puhallinkvintetti 60° tuo Hietsuun
englantilais-ranskalaisen ohjelman.
Ravelin tunnetuimpiin teoksiin kuuluva
Couperinin hauta kääntyy ihmeellisesti
puhallinkvintettoversioksi näiden virtuoosien
käsissä. Emil Holmström liittyy joukkoon
esittämään sekstettokirjallisuuden hienoimpia
teoksia, joten saamme taas kuulla Berglundien
Bechstein-flyygeliä.
www.klassinenhietsu.com

23.–24.3. Kitara Nova
Kitara Nova ry / Korvat Auki ry
Kitara Nova on ensimmäistä kertaa järjestettävä
uuden kitaramusiikin festivaali Hietsun
Paviljongissa. Festivaali tarjoaa uunituoretta
suomalaista kitaramusiikkia, vertailee uuden
kitaramusiikin soittotekniikoita perinteiseen
ohjelmistoon sekä esittelee uutta pohjoismaista
musiikkia kahdelle kitaralle.
FB: Kitara Nova / www.korvatauki.net

20.2. Konsertti – Korvat Auki ry
www.korvatauki.net

31.3. Konsertti – Helsingin Kamariorkesteri

24.2 15:00–17:00 Lindeberg, Kumela ja
Dowland
Hietsun omalla peräkammarinkitaristilla on
hieno duoprojekti valovoimaisen sopraanon
Tuuli Lindebergin kanssa. Helmikuussa
saamme vihdoin kuulla heitä Hietsussa.
Duon ohjelmisto ulottuu renessanssista
uusiin mieltä kutkuttaviin kokeiluihin.
Kuulemme kiehtovan matkan Dowlandin
luuttulaulujen melankoliasta Jesper Nordinin
uunituoreen teoksen aistiharhojen kautta
keskieurooppalaisiin salonkeihin.
www.klassinenhietsu.com
17.3. 15:00–17:00 Joonas Ahonen ja Diabellimuunnelmat
Joonas Ahosen viimevuotinen Beethovenlevytys on ehtinyt kerätä suitsutusta
maailmalla. Olemme todella ylpeitä siitä, että
Wieniin asettunut Ahonen tulkitsee tämän
harvoin esitetyn mestariteoksen Hietsussa.
www.klassinenhietsu.com

7.4. 15:00–17:00 Nurit Stark ja Ysaÿe
Nurit Stark on israelilaissyntyinen, Berliinissä
vaikuttava viulisti. Starkin vahvat levytykset mm.
Blochin, Enescun ja Kurtágin musiikista ovat
tehneet hänestä kysytyn festivaaliesiintyjän.
Hänen räiskyvä persoonallisuutensa näkyy myös
konsertin pirteässä ohjelmasuunnittelussa.
19.5. Suomen Solistiyhdistyksen
kevätkonsertti
www.solistiyhdistys.fi
26.5. 15:00–17.00 Kokkola-kvartetti,
Nordgren ja Pergament
Klassisen Hietsun kvartettivierailut jatkuvat!
Sarjamme toisen kauden päättää Kokkolan
lahja suomalaiselle kvartettisoitolle. Kokkolakvartetin jäsenet toimivat päätoimisesti KeskiPohjanmaan kamariorkesterissa ja tuovat
Hietsuun kiehtovan suomalais-ruotsalaisvenäläisen ohjelman.
www.klassinenhietsu.com

Ohjelmamme päivittyy jatkuvasti:
www.facebook.com/HietsunPaviljonki/events

