
Hankesuunnitelma  
 
 

Savoy JAZZFest hakee 4.000 euron apurahaa Juhani Aaltosen Strings-esitykseen liittyviin 
sovitus- ja tuotantokuluihin.  
 
Juhani Aaltonen & Otto Donner Strings-levyn julkaisusta tulee täyteen 45 vuotta. Levy sovittaa 10-
henkiselle jousisoitinkokoonpanolle. Konsertti esitetään yhtenä Savoy JAZZFestin pääkonserttina ja se 
taltioidaan. Mahdollisuuksien mukaan konsertti myös striimataan. Konsertilla onkin suuri merkitys 
kulttuurihistoriaa tallentavana tekona. 
 
Strings-levyn esitys on merkittävä teko suomalaisen jazzmusiikin kentässä: Juhani Aaltosta, 85 v. pidetään 
yhtenä merkittävimpänä elossa olevista suomalaisista jazzmuusikoista. Kyseinen levytys on yksi hänen 
uransa tärkeimpiä ja yksi modernin suomalaisen jazzin kulmakivistä. Levy sisältää edesmenneen Henrik 
Otto Donnerin sävellyksiä ja sovituksia. Monella musiikin osa-alueella vaikuttanut Donner tunnetaan muun 
muassa hänen omintakeisista sovituksistaan, jotka Strings-albumilla yhdistyvät Hänen tapansa kirjoittaa 
jousille on hyvin omintakeinen.  
 
Suomen Kulttuurirahaston tuki olisi keskeisessä roolissa konsertin toteutumisessa. Kulut kohdentuvat 
sovituksen tilaamiseen 10-henkiselle jousikokoonpanolle, jousikokoonpanon esiintymiskustannuksiin sekä 
konsertin tuotantokuluihin. 
 
 
 
Savoy JAZZFest 4.-7.3.2021 
Tapahtuma on keskikokoinen, kansainvälinen festivaali, joka järjestää Savoy-teatteri. Tapahtuma toteutettiin 
ensimmäisen kerran maaliskuussa 2019. Se osoittautui menestykseksi sekä kävijätavoitteiltaan että 
arvosteluiltaan.  
 
Festivaalin yhteistyökumppaneita ovat UMO Helsinki Jazz Orchestra, Turku Jazz Festival, Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemia sekä Hotel Haven. 
 
Festivaalin ohjelma, muutokset mahdollisia: 
to 4.3.2021  UMO Helsinki Jazz Orchestra solistinaan Melissa Aldana 
pe 5.3.2021  Juhani Aaltonen: Strings 
la 6.3.2021 Quintessence: Reunion concert with Strings 
  N.N. 

su 7.3.2021 Jukka Perko: Bridge Over Troubled Water 
 
Lisätiedot konserteista: 
 
UMO Helsinki Jazz Orchestra solistinaan Melissa Aldana 
Grammy-ehdokas ja Thelonious Monk International Jazz Competitionin voittanut tenorisaksofonisti ja 
säveltäjä Melissa Aldana esiintyy UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa. UMOa johtaa ja sovituksista vastaa 
Ed Partyka. 
 
Juhani Aaltonen: Strings 
Juhani Aaltonen & Otto Donner ”Strings” levyn julkaisusta tulee täyteen 45 vuotta. Levy on yksi modernin 
suomalaisen jazzmusiikin kulmakivistä. Saksofonisti Juhani Aaltonen 85v, on legendaarisimpia suomalaisia 
jazzmuusikoita ja kyseinen levytys on yksi hänen uransa tärkeimpiä. Levy sisältää edesmenneen Henrik Otto 
Donnerin sävellyksiä ja sovituksia. Hänen tapansa kirjoittaa jousille on hyvin omintakeinen ja kiinnostava. 
Konsertti tarjoaa palan suomalaista jazzhistoriaa. 
 
Quintessence: Reunion concert with Strings 
Nu-soul-yhtye Quintessence tunnetaan yhtenä 2000-luvun merkittävimpänä kotimaisena jazzyhtyeenä, jonka 
alkuperäiskokoonpanoon kuuluivat Aki Haarala, Emma Salokoski, Verneri Pohjola, Heikki Laine ja Tuomo 
Prättälä. Nyt yhtye palaa yhteen juhlistaakseen 20 vuotta sitten ilmestynyttä ”White Light” ensisingleään. 
Konserttiin kappaleet sovitetaan jousikokoonpanolle. 



 

Jukka Perko: Bridge Over Troubled Water 
Saksofonisti Paul Desmond julkaisi 1968 levyn ”Bridge Over Troubled Water”, jolla kuullaan 
instrumentaaliversioita Paul Simonin ja Art Garfunkelin saman nimiseltä levyltä. Levy oli aikoinaan erittäin 
merkittävä instrumentaali julkaisu ja ennakoi 1970-luvulla suureen suosioon nousseen CTI-levymerkin 
äänimaisemaa. Savoy JAZZFestin konsertissa saksofonisti Jukka Perko soittaa levyn materiaalia Paul 
Desmondin ominaisuudessa, ja konsepti sovitetaan myös 20-henkiselle kokoonpanolle. Palkittu Jukka Perko 
on nimekkäimpiä kotimaisia jazzmuusikoita, hän on tehnyt pitkän uran johtamalla omia yhtyeitään ja 
esiintynyt yli 40 maassa. 
 
Savoy JAZZFestin kokonaisuuden on suunnitellut trumpetisti Jukka Eskola, joka on valittu tapahtuman 
taiteelliseksi johtajaksi vuosiksi 2019-2021. Konsertit pidetään 750-paikkaisessa Savoy-teatterissa 
maaliskuussa 2021, jonka käytössä on poikkeusolosuhteiden vuoksi 280 myytävää paikkaa. 
 
Hankkeen ideat ja tavoitteet 
 

1. Savoy JAZZFest nostaa vuonna 2021 esiin laadukkaita kotimaisia tekijöitä ja tukee kotimaisen 
jazzmusiikin monipuolisuutta aikana, jolloin työtilaisuudet ovat muusikoilla selkeästi vähentyneet. 
Yksi tulevan festivaalin pääkonserteista on Juhani Aaltosen Strings-levyn esitys Savoy JAZZFestissa 
sovitettuna konserttimuotoon ja uudelle kokoonpanolle. Konsertti taltioidaan ja mahdollisesti 
striimataan. 
 

2. Koronatilanteen myötä Savoy JAZZFest halutaan toteuttaa turvallisesti rajoitetulla 
yleisökapasiteetilla. Tämä merkitsee myös lipputulojen vähenemistä. Kulttuurialan koronakriisiaikana 
Savoy JAZZFestilla on suuri merkitys, sillä se tarjoaa laadukasta musiikillista sisältöä hiljaiseen 
vuodenaikaan niin pääkaupunkiseudun asukkaille kuin koko suomalaiselle jazzyleisölle.  
 

 
3. Savoy JAZZFest tarjoaa helposti saavutettavan ja aidosti lokaalin vaihtoehdon, jossa on myös 

esteettömät fasiliteetit erikoisryhmille. Tämä madaltaa osallistumiskynnystä myös poikkeusaikana. 
 
 
Kenelle hanke on suunnattu? 
Tavoitteena on saavuttaa kotimainen jazzyleisö maanlaajuisesti. 
 
Vaikuttavuus taiteenalan/kulttuurin kentässä 
Savoy JAZZFest täyttää tarpeen pääkaupunkiseudulle sijoittuvalle talvikauden jazz-tapahtumalle. Savoy 
JAZZFest rikastaa ja monipuolistaa kotimaista jazztarjontaa sekä tukee jazzin lähestyttävyyttä keskeisellä 
sijainnillaan ja palvelumuotoilullaan. Vuosien 2019 ja 2020 menestys osoitti, että Savoy JAZZFestin 
kaltaiselle tapahtumalle on kysyntää pääkaupunkiseudun musiikkikentässä. 
 
Tämänhetkisistä jazzfestivaaleista Tampere Jazz Happening edustaa marginaalisempaa ja Pori Jazz 
populäärimpää jazztarjontaa suhteessa Savoy JAZZFestin ohjelmistoon. 
 

Talousarvio 

Haettava summa 
4.000 € 
 
Kustannusarvio 
Esiintymispalkkiot 30 000 € 
Muut henkilöstökulut 10740 € 
Toimitilakulut 3617,00 € 
Matkakulut 3300,00 € 
Muut kustannukset eriteltynä 
- Backline ja tekniset kulut 2800,00 € 
- Pysäköinti 200,00 € 
- Catering 2500 € 
- Markkinointi 5000,00 € 
- Festivaalipassi 430,00 € 
- Valokuvaus 750,00 € 
- Muut kulut 5000,00 € (sis. aulanäkyvyysmateriaalit, taiteellisen johtajan palkkion, apupalvelut) 
Kustannukset yhteensä 68337,00 € 
 



Rahoitussuunnitelma 
 
Oma rahoitus 54 336 € (lipputulot) 
 
Muu julkinen rahoitus 
-Taike, 9.000 €, esiintymispalkkio 
 
Muu rahoitus eriteltynä 
- Yritysyhteistyö, Hotel Haven 1000,00 € 
 

Aikaisempi toiminta ja saadut avustukset 

Tiivistelmä hakijan aikaisemmasta toiminnasta 
735-paikkainen Savoy-teatteri on kansainvälinen vierailunäyttämö, joka monipuolistaa ja täydentää 
pääkaupunkiseudun muuta kulttuuritarjontaa. Maailmanmusiikkiin, jazziin ja musiikkiteatteriin painottunut 
ohjelmisto on osoittautunut kestäväksi linjaukseksi, ja vuonna 2016 hankitun digitaalisen elokuvalaitteiston 
ansiosta sisältö on laajentunut myös säännölliseen elokuvafestivaalitoimintaan. 
 
Savoy-teatterissa järjestetään vuosittain n. 200 esitystä. Teatterin ohjelmisto jaetaan vuokratilaisuuksiin, 
yhteistuotantoihin ja Savoy-teatterin omiin tuotantoihin. Tilaa vuokrataan myös kokouksiin ja 
yritystilaisuuksiin. 
 
Savoy-teatterin omarahoitus vuonna 2019 65 %. Omarahoitusosuus on vaihdellut viime vuosina reilusta 30 
prosentista 50 prosenttiin. Vuosittainen lipunmyynnin liikevaihto Savoy-teatterissa on noin kaksi miljoonaa 
euroa. Kaupungin perusrahoituksen (kate) lisäksi tulot muodostuvat lipunmyynnistä, tilavuokrauksesta, 
yritysyhteistyöstä sekä satunnaisista laitteisto- ym. vuokrista. 
Liitteenä viime toimikauden tuloslaskelma, omaa tasetta Savoy-teatterilla ei ole. 
 

 


