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Vuosi 2011 oli Suomen Wagner-seuran 20-
vuotisjuhlavuosi. Toiminnan kahta vuosikym-
mentä juhlittiin näyttävästi syksyllä, minkä 
lisäksi on toteutettu useita oopperamatko-
ja sekä jatkettu Richard Wagnerin musiik-
kiin ja sen taustoihin tutustumista erilaisten 
esitelmien, musiikkiesitysten ja muiden jä-
seniltojen avulla. 

Jäsenet
Vuoden 2011 lopussa Suomen Wagner-seu-
rassa oli 548 (ed. v. 514) maksavaa jäsentä, 
joista 46 (46) ainaisjäsentä ja 25 (21) nuo-
risojäsentä. Sen lisäksi samassa taloudessa 
varsinaisen jäsenen kanssa asuvia perhejä-
seniä oli 155 (155), sekä 10 (11) kunniajä-
sentä ja yksi (1) kunniapuheenjohtaja. Uu-
sia jäseniä on juhlavuoden aikana liittynyt 
kaikkiaan 78 henkilöä. 

 Maksavista jäsenistä 51,3 % (52,2) on 
miehiä ja 48,7 % (47,8) naisia. Paikkakun-
nittain jakauma oli seuraava Turku 19,5 % 
(21,7), pääkaupunkiseutu 57,4 % (56,4), 
muu Suomi 20,5 % (19,2) ja ulkomaat 2,7 
% (2,7).

 Jäsenmaksu vuodelta 2011 oli 27 eu-
roa, perheenjäseniltä 10 euroa, nuorisojä-
seniltä (korkeintaan 35v) 16 euroa, yritys-
jäseniltä 100 euroa, sekä ainaisjäsenmak-
su 405 euroa. Maksut ovat olleet samat v. 
2009 lähtien.

Hallinto
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidet-
tiin Helsingissä, Sibelius-Akatemian Wegeli-
us-salissa 28.3.2011. Läsnä oli 16 jäsentä. 

  Hallituksen puheenjohtajana on jatka-
nut toista kauttaan Heikki Virri Naantalis-
ta. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä va-
littiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi uu-
delleen Robert Storm Turusta, sekä uusik-
si jäseniksi Jenni Lättilä ja Wille Rydman, 
kumpikin Helsingistä. Toista kauttaan halli-
tuksessa ovat jatkaneet Peter Häggblom Tu-
rusta, Matti Luukkainen Helsingistä, Mart-
ti Parkkari Turusta ja Anne Sivuoja Helsin-
gistä. Hallituksen jäsenmäärä pieneni edel-
lisvuodesta yhdellä (sääntöjen mukaan hal-
lituksessa voi olla pj:n lisäksi 4-8 hallituk-
sen jäsentä). 

Toiminnantarkastajana (aikaisemmin ti-
lintarkastajana) toimii edelleen Tapio Eriks-
son Porista ja varalle Mirja Kainu Turusta.

   Hallitus on kokoontunut vuoden 2011 
aikana kolme kertaa. Hallituksen kokoonpa-
no ja työnjako oli seuraavanlainen:

Heikki Virri, puheenjohtaja (hallituksessa 
vuodesta 2000 asti, pj vuodesta 2002)

Peter Häggblom, toiminnanjohtaja ja ra-
hastonhoitaja (hallituksessa vuodesta 1993 
asti)

Anne Sivuoja, varapuheenjohtaja (hal-
lituksessa vuodesta 2008, vara-pj vuodes-
ta 2011)

Jenni Lättilä, sihteeri (vuodesta 2011)
Matti Luukkainen, jäsensihteeri ja nettisi-

vuvastaava (hallituksessa vuodesta 2002)
Wille Rydman, tiedottaja (vuodesta 

2011)
Robert Storm, Wagneriaanin vastaava toi-

mittaja (hallituksessa vuodesta 2007)
Martti Parkkari (hallituksessa vuodes-

ta 1991)

Helsingin ohjelmatoimikuntaan ovat kuu-
luneet Anne Sivuoja, Kari Lampikoski ja Jen-
ni Lättilä ja Turun ohjelmatoimikuntaan 
Peter Häggblom, Martti Parkkari ja Robert 
Storm, Jaakko Erola, Marjukka Lulli-Seppä-
lä ja Pekka Loivaranta.

Stipenditoimikunnan puheenjohtajana 
on toiminut Anne Sivuoja. Kirja- ja tuote-
myynnistä on vastannut Pekka Heikkilä.

Tiedotus ja julkisuus
Vuoden aikana yhdistyksen toiminnasta on 
tiedotettu kahdella jäsenkirjeellä, ja lisäksi 
sähköpostitse, Facebookissa, jossa seuran 
ryhmässä on vuoden 2011 lopussa oli 160 
jäsentä (ed. v. 130) sekä seuran internet-si-
vustolla www.suomenwagnerseura.org, joka 
on ollut toiminnassa vuodesta 1995 alkaen. 
Sivustoa ylläpitää Matti Luukkainen. Lisäk-
si suurimmista tapahtumista on tiedotettu 
sanomalehdissä. 

Seuran 20-vuotisjuhlat poikivat mukavas-
ti julkisuutta ja lehtikirjoituksia.

Tilaisuudet
Helsingissä:

31.1.2011 Matti Huttunen: ”Millainen idoli 
Wagner oli Martin Wegeliukselle”

28.2. Jenni Lättilä (sopr.): Wagnerin We-
sendonck-laulut. Luentokonsertti yhdessä 
pianisti Kiril Kozlovskyn kanssa.

28.3. Juhani Koivisto: Alfons Almi, en-
simmäinen suomalainen Tristan.

Ennen esitelmän alkua pidettiin seuran 
vuosikokous samassa tilassa.

20.4.  SWS:n Parsifal-ilta; Anne Sivu-
oja ym.

23.5. Jukka von Boehm: ”Lohengrin ja 
saksalainen nationalismi.”

6.9.   Ring-ilta; Jenni Lättilä ja Hans-Otto 
Ehrström. musisoivat ja kertoivat meneillään 
olevasta Kansallisoopperan Ringistä.

9.9.  Kansallisoopperan Siegfriedin jäl-
keen iltapala ravintola Elitessä, jossa Ringin 
kapellimestari Leif Segerstam kutsuttiin seu-
ramme kunniajäseneksi.

14.11. Prof. Veijo Murtomäki: ”Wagne-
rin vaikutus Massenet’n oopperoihin, eten-
kin Esclarmondeen.”

3.12. ohjelmallinen pikkujoulu, jossa 
esiintyivät mm Airi Tokola (sopr), Sibelius-
lukion oppilaat Maaria Myllyniemi (sopr.) ja 
Saarlotta Virri (piano). Tilaisuudessa kuultiin 
Anita Välkki -seuran perustamisesta. 

Helsingin tilaisuudet pidettiin Sibelius-
Akatemian eri tiloissa.

Turussa:

9.3.2011 Gillesgården, Blu-ray- levyltä Wagne-
rin Rienzi, Laulajat: Torsten Kerl, Kate Ald-
rich, Camilla Nylund; kapellimestari: Sebas-
tian Lang-Lessing Ohjaus: Philipp Stölzl, 

12.4.  Litzen-salissa, Kaivokatu 18, Han-
nu Salmen aihe: ”Durch Mitleid wissen.– 
Parsifal ja sen merkitykset.” 

14.–16.10. Seuran 20-vuotisjuhlat Turus-
sa, ks seuraava kohta. 

Seuran 20-vuotisjuhlat Turussa 

Seura vietti 20-vuotisjuhliaan lokakuussa 
2011 Turussa. Juhlaviikonloppu alkoi per-
jantaina 14.10. Turun Filharmonisen Or-
kesterin konsertilla, jota johti kapellimesta-
ri Ralf Kircher. Konsertti, joka oli suunnitel-
tu yhteistyössä seuramme kanssa, oli nimel-
tään Terveisiä Bayreuthista – Wagner Seuran 
juhlakonsertti ja  solisteina esiintyivät seu-
ran Bayreuth-stipendiaatit Johanna Rusanen-
Kartano (1996), Petrus Schroderus (2003) 
ja Jenni Lättilä (2009). Myös Juha Uusitalo 
(stipendiaattina 1999) oli lupautunut laula-
maan, mutta sairastapauksen vuoksi hänen 
tilallaan konsertissa esiintyi Esa Ruuttunen. 
Konsertin jälkeen jäsenet, kunniavieraat, so-
listit, kapellimestari ja intendentti kokoon-
tuivat iltapalalle täpötäyteen ravintola Indi-
maan – konserttitalon vastapäätä.

Lauantaina 15.10. aloitettiin katsomalla 
Park Hotelin kabinetissa DVD/valkokan-
kaalta aamupäivällä uusi yli 7 tunnin versio 
Tony Palmerin ”Wagner”-elokuvasta. Iltapäi-
vällä pääjuhla alkoi seminaarilla Turun Kon-
servatorion Chrichton-salissa, jossa RWVI:
n puheenjohtaja Prof. Eva Märtson toi ter-
vehdyksen Kansainväliseltä Wagner-seuro-
jen liitolta. Kapellimestari Ralf Kircher piti 
alustuksen aiheenaan Wagnerin musiikki, 
ja sopraano Jenni Lättilä kertoi Wagner-ai-
heisesta tohtorintutkimuksestaan Sibelius-
Akatemiassa.

Juhlaillallisella konservatorion tiloissa 
esiintyivät sopraanot Ghislaine Dionne, 
Jutta Holmberg ja Jenni Lättilä sekä Robert 
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Storm (baritoni), pianistinaan Kiril Kozlovs-
ky. Siellä kuultiin myös entisten puheenjoh-
tajien Parkkarin ja Karrakosken humoristis-
ta jutustelua seuran perustamiseen ja alulle-
panoon liittyen. Ilta päättyi viihde- ja tans-
simusiikkiin, josta vastasi Wotanin soturit -
niminen bändi. Sitä johti 18-vuotias seuran 
jäsen, pianisti William Häggblom.

Sunnuntaina juhlat jatkuivat vielä Park 
Hotelin silliaamiaisella, jonka yhteydessä 
katsottiin loppuun Palmerin pitkä Wag-
ner-elokuva.

Matkat
Ulkomaanmatkat suuntautuivat vuonna 
2011 Kapkaupunkiin (Lentävä Hollantilai-
nen) 27.1–5.2., Karlstadiin (Ring) 12.-21.6.ja 
Tallinnaan (Parsifal) 27.-28.8. Kapkaupungin 
ja Karlstadin matkoilla oli tarjolla runsaasti 
opastettuja retki, jotka savuttivat suuren suo-
sion. Karlstadin laivamatkalla Turusta-Tuk-
holmaan kuultiin Anne Sivuojan alustus 
Karlstadin Ringistä. Sekä Kapkaupungissa 
(Rodney Trudgeon) että Karlstadissa (ohjaaja 
Wilhelm Carlsson) osallistuimme ooppera-
talojen järjestämiin tilaisuuksiin, joissa ker-
rottiin ja keskusteltiin produktioista. 

Kotimaassa SWS kävi Helsingissä seuraa-
massa Kansallisoopperan Parsifalia (pitkäper-
jantai 22.4) ja Ringiä 5.-11.9.

Bayreuth
Seura välitti 24 jäsenelleen lippupaketit kol-
meen eri oopperaan (yhteensä 72 lippua) 
Bayreuthin festivaaleilla. Ryhmä näki siellä 
Tannhäuserin 1.8., Lohengrinin 2.8. ja Par-
sifalin 3.8. Ryhmänjohtajana toimi Matti 
Luukkainen, joka oli perinteiseen tapaan 
järjestänyt Weihenstephan-ravintolaan yh-
teisen kokoontumisen, johon osallistuivat  
suomalaissolistit Camilla Nylund (Elisabeth) 
ja Jukka Rasilainen (Kurwenal, Telramund) 
ja  ja kuorossa laulavat Liisa Viinanen ja 
Ari Hosio.

Loppuvuodesta saatiin Bayreuthista 
14.12.2011 päivätty tyrmäävä kirje, jossa Kat-
harina Wagner ja ja Eva Wagner-Pasquier il-
moittavat, että eivät voi enää myydä seuralle 
ainoatakaan lippua vuoden 2012 juhlille. Sa-
man kirjeen saivat kaikki muut Wagner-seu-
rat ympäri maailmaa, jotka ovat perinteises-
ti saaneet ostaa jäsenilleen normaalihinnal-
la lippuja, yleensä niin että kukin matkaaja 
on voinut saada liput 3-4 peräkkäiseen oop-
peraan. On erittäin ikävää, että aatteellista 
ja arvokasta Wagner-työtä tekevät yhdistyk-
set rinnastetaan kaupallisiin matkanjärjes-
täjiin, joihin kielto ensisijaisesti ja perustel-
lusti kohdistuu. 

Onneksi seuramme liittyi v 2009 Bayreut-
hin Festivaalien pääsponsoriyhdistykseen 
”Gesellschaft der Freunde von Bayreuth 
e.V..hen”, jolta suurena juhlien rahoittaja-
na ei uskallettu poistaa heidän perinteistä 
lippukiintiötä. Olemme heidän kautta saa-
neet tässä vaiheessa 14 lippua – eli huomat-
tavasti pienemmän määrän lippuja kuin ai-

kaisemmin, mutta voimme kuitenkin tar-
jota jäsenillemme Bayreuth-lippuja myös 
vuodelle 2012, mitä monet muut seurat ei-
vät enää voi. Näitä lippuja on tarkoitus ja-
kaa yksi lippu matkalaista kohti 2012 arvon-
nassa mukana oleville jäsenillemme – ensi-
sijaisesti niille, jotka eivät ole Bayreuthissa 
aikaisemmin käyneet. Tämän kerran arvon-
taan osallistui 87 jäsentä. Aika näyttää mi-
ten Bayreuth-lipuille käy vuonna 2013. Suo-
sittelemme kaikille sinne haluaville jäsenille 
että tekevät elo-syyskuussa henkilökohtaisen 
lippuhakemuksen.

Julkaisu- ja 
kustannustoiminta
Vuoden aikana ilmestyi kaksi Wagneriaani-
lehden numeroa (nrot 37-38), joista jälkim-
mäinen peräti 80-sivuisena. Lehden päätoi-
mittajana on toiminut Robert Storm. Ar-
tikkeleita ja muita kirjoituksia on julkaistu 
suomen lisäksi englanniksi, ruotsiksi ja sak-
saksi, mikä on ilahduttanut myös kansain-
välistä lukijakuntaa. 

 Seuran on jäsenilleen välittänyt kaksi 
uutta suomalaista kirjaa: Juhani Koiviston 
Suurten tunteiden talo. Kohtauksia Kansal-
lisoopperan vuosisadalta ja Torsten Bran-
derin Suomen suurin tenori Peter Lind-
roos (mukana 2 CD:tä). Seuramme sponso-
roi Mindenin Wagner-seuran kautta Wolf-
gang Wagnerista tehtyä kirjaa: Oswald Ge-
org Bauerin: Wolfgang Wagner.Der Fests-
pielleiter. Der Regisseur. Der Bauherr, (Ell-
wanger Bayreuth 2011).

Kansainvälinen toiminta, kontaktien luo-
minen ja muut Wagner-seurat

Richard Wagner Verband Internationa-
lin (RWVI) kongressi pidettiin vuonna 2011 
Wroclavissa. Siellä ei ollut tällä kertaa seu-
ramme virallista edustusta, mutta osanotta-
jien joukossa olivat toiminnantarkastajam-
me Tapio Eriksson vaimoineen. 

Kapkaupungin matkan koko 28-henkinen 
ryhmä oli kutsuttu paikallisen Wagner-seura-
laisen, Tri Wolfgang  Schröderin edustavaan 
kotiin, jossa oli hienot tarjoilut ja mm koti-
konsertti (2 pianistia). Siellä tutustuttiin Ete-
lä-Afrikan Wagner-seuran pj Herbert Glöck-
neriin ja muihin sikäläisen seuran jäseniin 
sekä muutamiin Ruotsin WS:n jäseniin. Ti-
laisuudessa luotiin hedelmällinen kontakti 
RWVI:n pj Prof. Eva Märtsoniin, joka oli 
yhtä aikaa ja samasta syystä Kapkaupungis-
sa kuin mekin. Märtsonille esitettiin kutsu 
saapua 20-vuotisjuhliimme Turkuun, joka 
vierailu sittemmin toteutui. 

20-vuotisjuhlissamme RWVI:tä edusti pj 
Prof. Eva Märtson ja Ruotsin Wagner-seu-
raa pj  Kerstin Jonasson.

Tallinnan matkalla meillä oli ilo tavata 
Wagneriaani-lehden ahkera kirjeenvaihtaja 
Klaus Billand, jonka kanssa luotiin entistä 
tiiviimmät suhteet. Billand kävi myös Hel-
singin Götterdämmerung-esityksessä. Hän 
on luvannut mm. yrittää auttaa meitä nyt 
saamaan lippuja vuoden 2012 kaukomat-
kalle Buenos Airesin Colon-”Ring”:iin. Hel-

singin Brünnhilden roolin laulanut Cathe-
rine Foster oli seuran vieraana pariin ker-
taan Helsingissä.

Stipenditoiminta

Bayreuth-stipendi 
Vuoden 2011 Bayreuth-stipendiaattimme, 
ohjaaja Anselmi Hirvonen matka oli  9.8. - 
14.8.2011, jolla hän näki Festivaaleilla Tris-
tan ja Isolden 10.8. , Meistersinger 12.8. ja 
Tannhäuser 13.8. Lisäksi oli tutustuminen 
Festspielhausiin 10.8. Stipendiaatin seura-
laisena toimi Hannu Kauppala. Hirvosen 
matkakertomus on luettavissa Wagneriaa-
nissa numero 38, s. 40-41.

Uolevi Karrakosken 
nuorisorahaston stipendit
Rahaston käyttötarkoitus on tukea rahallisesti 
nuorten, korkeintaan 35-vuotiaiden, henki-
löiden mahdollisuutta käydä Wagnerin oop-
peroiden esityksissä, ensisijaisesti Suomen 
Wagner-seuran järjestämillä oopperamat-
koilla. Tuki voi olla korkeintaan 2/3 (kak-
si kolmasosaa) kunkin esityksen tai matkan 
kokonaishinnasta.

   Vuoden 2011 aikana rahasto on tuke-
nut kahta nuorta: Aleksi Lemola (Kansallis-
oopperan Parsifal) ja Aleksi Ahtola (Tallin-
nan Parsifal-matka).

Talous, tilinpäätös ja 
hallituksen esitys ylijäämän 
käyttämisestä
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja 
oli 2 783,99 (ed. v 4 688.41 e), kun budjet-
ti tähtäsi negatiiviseen tulokseen (-3 980,54). 
Kun edellisvuonna muodostettu 4000 euron 
20 v-juhlarahasto on purettu ja muodostet-
tu uusi 5000 euron 25 v-historiikkirahas-
to niin tilikauden ylijäämäksi muodostuu 
1783,99 e (ed.v. 688.41 e). Tulosta täytynee 
pitää hyvänä, ja se johtuu ensisijaisesti kas-
vaneesta jäsenmäärästä (ja -maksuista), run-
saista jäsenmatkoista ja ahkerasta osallistu-
misesta niihin.

   Eurokriisin myötä pörssivuosi ja eten-
kin kotimaisten ja eurooppalaisten pörssi-
kurssien kehitys oli surkea. Seura on omak-
sunut tavan kirjata myös realisoimattomat 
kurssitappiot tulosta rasittaen, näin ollen 
tehtiin arvopaperisalkusta nyt -1 292,76 eu-
rona alaskirjaukset (ed.v alaskirjauksia pu-
rettiin +849,06), mikä vaikutti tulokseen 
negatiivisesti.

Uolevi Karrakosken nuorisorahasto sai 
vuoden aikana lahjoituksia 400 euroa, osin-
koja 129,38 e ja korkotuottoja 194,17 e. Ra-
haston arvopaperisalkun alaskirjaukset oli-
vat nyt -579,15 e (ed. v. alaskirjausten pe-
ruutus oli +417,59 e). Nuorisorahaston ker-
tynyt oma pääoma oli 31.12. 6 534,90 e (ed.
v. 6 533,34 e).

Sen jälkeen kun käyttörahastoon kirjatut 
aikaisemmin kertyneet tulouttamattomat 
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ainaisjäsenmaksut (31.12.2010 yht 5 000 e) 
on siirretty pitkäaikaisiin velkoihin omaksi 
ryhmäkseen, seuran koko kertynyt oma pää-
oma (ilman Uolevi Karrakosken nuorisora-
hastoa) oli 31.12.2011 yhteensä 21 926,61 e 
(ed.v. 24 142,62 e).

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja 
taloudellinen tila käyvät tarkemmin ilmi ti-
linpäätöksestä 1.1. - 31.12.2011 budjettiver-
tailuineen ja liitetietoineen. Hallitus esittää 
vuosikokoukselle, että tilikauden ylijäämästä 
1 783,99 e siirretään 1 000 e kartuttamaan 
Uolevi Karrakosken nuorisorahastoa ja loput 
783,99 e siirretään toimintapääomaan.

Tuleva kehitys
Seuran talous suo edelleen hyvät edellytyk-
set toiminnan kehittämiselle tulevien vuo-
sien osalta. 

Vuoden 2011 hyvä tulos mahdollisti että 
voitiin perustaa 5 000 euron 25 v- historiik-
kirahasto. Tämä antaa taloudellisen pohjan 
historiikkiprojektille, jolle toivon mukaan löy-
tyy hyvä tekijä ja toivon mukaan pystytään 
toteuttamaan vuoteen 2016 mennessä. 

Koska matka Kapkaupunkiin koettiin hy-
vin onnistuneeksi ja myytiin nopeasti lop-
puun, on nyt ohjelmassa uusi ”eksoottinen” 
matka Etelä-Amerikkaan, Buenos Airesiin 
marras-joulukuussa 2012. Siellä esitetään 
yhden päivän aikana Katharina Wagnerin 
ohjeiden mukaan lyhennetty n 7,5 tunnin 
Ring nimeltään Colon-”Ring”.

  Muita tiedossa olevia matkoja ovat 
Bayreuthin lisäksi konserttimatka Helsin-
gin musiikkitaloon,  oopperamatka Tampe-
reen Tannhäuseriin, Oslon Tristan & Isol-
de, Budapestin Parsifal, Kööpenhaminan ja 
Malmön Parsifal x 2, Helsingin Juhlaviikko-
jen Tristan & Isolde.

  Pitkällä tähtäimellä on Wagner-matkat 
Riian Ringiin kesäkuussa 2013, Islannin 
uuteen Harpa-taloon ja vasta avattuun uu-
distettuun Moskovan Bolshoihin. Eksootti-
sia kohteita häämöttämässä ovat mm. Bra-
silian Manaus, Bangkok ja Burkina Fason 
Ouagadougou.

   Tarkempia tietoja tulevasta kehitykses-
tä esitetään vuoden 2012 toimintasuunni-
telmassa ja budjetissa. 

Turussa 22.1.2012

Heikki Virri
Anne Sivuoja
Peter Häggblom  
Jenni Lättilä
Matti Luukkainen
Martti Parkkari    
Wille Rydman
Robert Storm  

  Jäsenet Ei-jäsenet
Barry Millington: Richard Wagner – Elämä ja teokset ERIKOISHINTAAN 9,95 € 29 €
Peter Bassett: Uuden vuosituhannen Ring, opas Wagnerin Nibelungin sormukseen 15 € 32 €
Peter Bassett: The Nibelungen’s Ring (englanniksi, sama kirja kuin ylläoleva)  10 € 15 €
Richard Wagner: Elämäni ERIKOISHINTAAN 9,95 € 34 €
UUTUUS! Peter Bassett Wagner & Verdi 200 (englanniksi)  65 € 70 €
Peter Bassett: Wagner’s Parsifal (englanniksi)  15 € 20 €
Torsten Brander: Suomen suurin tenori Peter Lindroos 35 € 39 €
Juhani Koivisto: Suurten tunteiden talo. Kohtauksia Kansallisoopperan vuosisadalta 35 € 39 €
Pekka Asikainen: Tilaksi avartuu aika – Wagnerin Parsifal 32 € 35 €
Asikainen, Sinkkonen: Nibelungin sormus – myyttien ja mielen näyttämö 28 € 29 €
Antti Vihinen: Musiikkia ja politiikkaa 22 € 24 €
Maija-Liisa Näsänen: Abraham Ojanperä – laulajan elämä 23 € 26 €
Martti-Tapio Kuuskoski: Parsifal ja Richard Wagnerin rakkauden filosofia 14 € 15 €
Heinrich Heine: Herra von Schnabelewopskin muistelmat 18 € 20 €
Bogatz, Kuuskoski, Paajanen: Tannhäser, Vuoren Venus ja Pyhä Elisabeth 14 € 15 €
Klaus Weinhold ja Ilkka Paajanen: Tämä kaunis Dresden – Wagnerin jäljillä Elben Firenzessä  14 € 15 €
Sarjasta Opera Guide English National Opera – Flying Dutchman  10 € 15 €
Sarjasta Opera Guide English National Opera – Parsifal  10 € 15 €
DVD Der fliegende Holländer, kuvattu Turussa 2005 32 € 35 €
2 CD & DVD Wagner Complete Piano Works, Eero Heinonen, piano  15 € 21€
Seuran 10-vuotispinssejä (tummansininen) 2 € 3 €
SWS tarroja (7 x 10,5 cm) 1 € 2 €
    
Hintoihin lisätään lähetyskulut painon mukaan.

Barry Millington RICHARD WAGNER – ELÄMÄ JA TEOKSET
ISBN 952-99184-0-2. 
Kustantaja Suomen Wagner-seura ry, 
sidottu 363 sivua (14+349). 
Tämä kirja kuuluu jokaisen wagneriaanin 
kirjahyllyyn ja on tilattavissa seuralta 
kotisivujemme kautta: 
http://www.suomenwagnerseura.org/julkaisut/
tai Pekka Heikkilä puh. 09-3443803 tai 040-5507290
Pekka Heikkilä, Haarniskatie 9 B 16, 00910 HELSINKI

ERIKOISHINTAAN! 

9,95 €!
Ei-jäsenille 29 €


