CAJANUS - JÄTTILÄISOOPPERA

Kuva: Enoch Seeman, nuorempi
Suomen kansallismuseo

Kesämatka Kajaaniin Daniel Cajanuksen jalanjäljille 2 pv
Euroopan hoveissa ja kansan karnevaaleissa esiintyi 1700-luvulla kainuulainen kuuluisuus, Daniel Cajanus, joka tiettävästi oli yksi aikansa pisimmistä ihmisistä – hänen
kerrottiin olleen noin 247 cm pitkä. Ensi kesänä 270 vuotta kuolemansa jälkeen Daniel
Cajanus palaa synnyinseuduilleen, kun Cajanus - Jättiläisooppera esitetään hollantilaissuomalaisena yhteistuotantona Kajaanin Paltaniemellä. Tällä monipuolisella kesämatkalla pääsette kuulemaan ja näkemään Daniel Cajanuksen uskomattoman tarinan!

NÄYTÖKSET 24.-28.7.2019
MATKAOHJELMA
1. matkapäivä
Bussimatka Kajaaniin.
Klo 11.15 saapuminen Kajaaniin ja opastettu retki Daniel Cajanuksen jalanjäljille
alkaa. Oppaan johdolla tutustutaan
kaupunkikeskustan kohteisiin. Nähdään
rauniolinna, kaunis linnanvirran alue veistoksineen, kuullaan millainen kaupunki oli
Cajanuksen aikoina 1700-luvulla ja miten
Kajaani on kehittynyt vireäksi maakuntakeskukseksi.
Klo 12.45 Kajaanin Taidemuseossa Heidi
Kilpeläisen SUURI TUNTEMATON –näyttelyyn tutustuminen.
Näyttely on osa Kajaanissa vietettävää
Daniel Cajanuksen kesää. Taidemaailman
tietoisuuteen HK119-artistina ilmestynyt
Heidi Kilpeläinen ei ole sukunsa ensimmäinen esiintyjä. Kainuussa syntynyt
jättiläiskasvuinen Daniel Cajanus osasi
kääntää voitoksi oman huomionarvoisen
mittansa ja päätyi esiintymään ympäri
Euroopan. Nyt hän jatkaa elämäänsä
Suuri tuntematon -näyttelyssä.
Land of Dreams –teoksessa Kilpeläinen
rakentaa siltoja eri maailmojen, sukupolvien ja kulttuurien välille. Mitä yhteistä

on sotaveteraaneilla ja tuoreilla maahanmuuttajilla, kun he kohtaavat pienenevissä
yhteisöissä etäällä Suomen kasvukeskuksista? Samoilla seuduilla, joista Cajanus
lähti etsimään parempaa elämää, toiset
saattavat löytää nyt toivon kipinän.
Näyttely julistaa rajattoman vieraanvaraisuuden, huomaavaisuuden ja välittämisen puolesta.
Klo 14.00 ruokailu maittavasta noutopöydästä Ravintola Sulossa Kajaanin
keskustassa, jossa näemme virolaispariskunnan Ene ja Andres Mändin tekemän
Pitkä Taneli -vahanuken, joka on valmistettu Daniel Cajanuksen oikeiden mittojen mukaan.
Klo 15.00 majoittuminen hotelliin. Hetki
aikaa huoneissa käyntiin, halukkailla
mahdollisuus omatoimiseen käyntiin
Kajaanin keskustassa.
Klo 17.00 opastettu retki jatkuu Paltaniemelle. Kyläretkellä Paltaniemellä kuullaan
kuinka Cajanus-suku liittyy kylän mielenkiintoiseen historiaan. Retkellä nähdään
myös runoilijamestari Eino Leinon lapsuudenmaisemat, kuullaan Elias Lönnrotin elämänvaiheista ja kylän vaiherikkaasta historiasta. Käyntikohteina ovat
harvinainen, katto- ja seinämaalauksin

koristeltu Paltaniemen kuvakirkko ja
200 vuotta sitten Aleksanteri I:n Suomen
matkalla ateriointipaikkana ollut Keisarintalli.
Klo 19.00 Cajanus – Jättiläisooppera
upeissa Oulujärven maisemissa Eino
Leino -talon pihapiirissä. Hollantilainen
orkesteri ja solistit, noin 80 kuorolaista
Hollannista ja Suomesta sekä Kajaani
Dancen tanssijat herättävät eloon Daniel
Cajanuksen uskomattoman tarinan.
Klo 21.00 oopperan jälkeen paluu bussilla hotellille.
Yöpyminen hotellissa.
2. matkapäivä
Aamiainen hotellin ravintolassa.
Toisen retkipäivän ohjelmaan on valittavissa useampia kohteita Oulujärven rannoilla (retkivaihtoehdot toisella sivulla)
- retkellä kuullaan lisää mielenkiintoista
historiaa seudun pitkistä miehistä sekä
jättiläistarinoita. Retkipäivän päätteeksi
paluumatka lähtöpaikkakunnalle.

Ohjelma ja matkan kesto on mahdollista muokata sopivaksi ryhmänne toiveiden ja lähtöpaikan mukaisesti. Pyydä
tarjous ryhmällesi!

Lisätiedot ja varaukset omalta Pohjolan Matkan ryhmämyyjältäsi tai ryhmat@pohjolanmatka.fi.
Puheluhinnat 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

www.pohjolanmatka.fi

CAJANUS - JÄTTILÄISOOPPERA
• esitetään Kajaanissa Paltaniemellä Eino Leino -talon pihapiirissä 24.-28.7.2019 klo 19.00
• kesto n. 1 h 45 min, ei väliaikaa
• katsomoa ei ole katettu, ulkoilmaesitykset pidetään myös pienessä sateessa; mukaan suositellaan sateenpitävää
vaatetta, ei sateenvarjoja
• hollantilais-suomalaisen yhteistuotannon taiteellinen johto Hollannista Zangstudio Haarlemin kautta; pääroolit
ja orkesteri hollantilaisia ammattilaisia. Kuoro hollantilaisia ja kainuulaisia kuoroharrastajia, lisäksi kainuulainen
lapsikuoro. Tanssijat Kajaani Dancen kautta.
• esityskielet hollanti ja suomi, ooppera tekstitetään suomeksi ja englanniksi
• alkuperäinen Cajanus - de gigantische opera esitettiin v. 2017 Haarlemissa Bavon kirkossa, johon Cajanus
aikanaan haudattiin

HINTAAN SISÄLTYY
• bussimatkat ohjelman mukaan
• 1 vrk majoitus Original Sokos Hotel
Valjuksessa 2-hengen huoneessa
• hotelliaamiainen yhtenä aamuna
• käynti ja opastettu kierros Kajaanin
Taidemuseolla
• ruokailu noutopöydästä Ravintola
Sulossa Kajaanissa
• lippu Cajanus - Jättiläisoopperaan
• retkiopastus Kajaanissa
• toisen päivän käyntikohteet, opastukset ja ruokailu ryhmän toiveen
mukaisesti

EHDOTUKSIA 2. MATKAPÄIVÄN
KÄYNTIKOHTEIKSI
Paltamon Kanervan yli 100-vuotiasta
pihapiiriä ja vanhan kanttorilan historiaa
esittelee talon isäntä mukavaan leppoisaan tyyliinsä ja talon kesänäyttelyssä
on esillä yli tuhat viime vuosisadan
alkupuolen kipsipatsasta. Pihan aittoihin
on laitettu kauniisti esille vanhoja leluja,
joiden joukosta moni kävijä löytää lapsuuteen liittyviä tuttuja ja rakkaita leluja.
Heppatalli, Nukketalo, Leikityt lelut –aitta ja Nallemaja ovat nyt vanhuudenkotina hellityille leluille. Näyttely on Suomen
pohjoisen nukke- ja lelumuseo sekä yksi
arvostetuimpia alan kohteita.

Kivesvaaralta Oulujärven alueen uusimman matkailukohteen Elämyskeskus
Jättiläisenmaan tiloista avautuvat upeat
Kainuun vaara- ja metsämaisemat.
Kivesvaaran huipulla sijaitsee myös
Kivipuisto, jonne on koottu yli neljäkymmentä kivinäytettä. Ne esittelevät Suomen ja erityisesti Kainuun kallioperän
historiaa ja koostumusta. Paltamon jättiläisten tarina alkaa Kivipuistosta, jossa
voi tutustua myös tarinoihin ja mytologiaan pohjautuvaan mielikuvitusmaailmaan.
Melalahden kylän vaiherikas historia,
Hakasuon myllyn tarinat, Kiveksen ruukin
vaiheet ja tervansoutajia väijyneiden
Oulujärven merirosvojen kertomukset
tempaavat kuulijat mukaansa. Myös
järven pohjoisrannan maisemiin liittyvät
runoilijamestari Leinon elämän vaiheet
ja hyvin monet hänen nuoruutensa runot.
Kivesjärven maisemat puolestaan innoittivat taiteilija Pekka Halosta Kalevala-aiheisiin taideteoksiin.
Oulujärven suurimman saaren,
Manamansalon, pitkät hiekkarannat,
jäkäläkankaat ja kirkasvetiset suppalammet houkuttelevat kesäisin lomailijoita ja
kalastajia. Mitä tarkoittavat Oulujärven
jättiläiset ja Ukko Ylinen saaren kertomuksissa saaren synnystä?

Kassu Halonen Taidetalo on retkeläisten
suosima vierailukohde Manamansalossa.
Talo on säveltäjä Kassu Halosen entinen
koulutalo, joka nykyisin on kevyen musiikin ja taiteen tärkeä kohtaamispaikka.
Näyttelytiloissa on esillä säveltäjän
kunniakirjoja, kulta- ja platinalevyjä sekä
kesäisin myös monia taidenäyttelyjä.
Kainuun ensimmäisen kirkon paikalla
sijaitseva muistomerkkikirkko on Manamansalossa. Muistomerkkikirkon lähettyvillä näkemisen arvoinen kohde on myös
Kilonniemen gneissikalliot, joiden ikä on
noin 2700 miljoonaa vuotta.
Oulujärven rannoilla on useampia mielenkiintoisia museokohteita. Kainuun
talonpoikaishistoriaa esittelevät Vaalassa Lamminahon talomuseo, jonka
historiaan liittyvät niin tervansoutajat,
laskumiehet kuin lohilordit sekä Vuolijoella sijaitseva Riihipihan museoalue
kokoelmineen ja rakennuksineen.
Höyrylaivalla Oulujärvelle – tervansoudun ja Eino Leinon runojen maisemiin
Suomen pohjoisimman matkustajaliikenteessä toimivan höyrylaivan S/S Koudan
risteilyllä tutustutaan Kainuun meren
värikkääseen historiaan oppaan tarinoita
kuunnellen ja järven aavoja maisemia
ihaillen. Höyrylaivalle järjestyvät myös
kahvi- ja ruokatarjoilut.
Retkiohjelmaan on liitettävissä myös
musiikkinäytelmä Kiveksen rosvot tai
konserttihetki Eino Leinon runoihin
sävellettyjä lauluja kuunnellen.
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