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FUTURE IS NOW 
 

Yhteistyössä | In Co-Operation 
Tuiran seurakunta | Tuira Parish 

 

Sävellyksen kansainvälinen mestarikurssi 

International Masterclass for Composers 
 

Opettaja | Teacher  
Kaija Saariaho 

 

KAAOS Ensemble 
 

Sunday 9 Oct 2022 

At 1.30 pm 

Tuira Church, Paris Hall 
 

Sunnuntaina 9.10.2022 

Kello 13.30 

Tuiran kirkko, Monitoimisali  



 

OHJELMA | Program 
 

 

Kotivieras | Home Guest 

Mieko Kanno (s. | b. 1968) 

Postikortti – Improvisaatio 

Postcard – Improvisation 

 

 

Mikko Sarvanne (s. | b. 1992) 

An Empty Room In Three Movements (2022) 

Tyhjä tila kolmessa osassa 
I Wake Up Call (Walls of  Concrete) 

 Herätyssoitto (Betoniseinät) 
II Aria (of  The Dust And The Sunlight) 

 Aaria (Pölystä ja auringonvalosta) 
III Dance (Of The Concrete, The Dust and The Sun) 

 Tanssi (Betonista, pölystä ja auringosta) 
Kantaesitys | World Premiere 

 

 

Sophia Chambon (s. | b. 2001) 

Diurno (2022) 

Päivälaulu 
Kantaesitys | World Premiere 

 

  



 

Mikeila McQueston (s. | b. 1998) 

Peculiarities in Miniature (2022) 

Erikoislaatuisuutta pienoiskoossa 
I  White Rabbit (frantic and harried) 

 Valkoinen kani (vihainen ja kiukkuinen) 
II Alice, Lost (escalating frustration) 

 Liisa, eksyksissä (kasvava turhautuminen) 
III Cheshire’s Woods (withheld information) 

 Irvikissan metsä (piilotettu tieto) 
IV Her Majesty (rage) 

 Kuningatar (raivo) 
Kantaesitys | World Premiere 
 

 

Kostas Zisimopoulos (s. | b. 1994) 

Conversion No. 1 (2022) 

Kääntymys nro 1 
Kantaesitys | World Premiere 

 

 
 

KAAOS Ensemble 
Martta Jämsä, huilu | flute 

Anna-Sofia Anttonen, saksofoni | saxophone 

Janne Malinen, kitara | guitar & vihuela 

Jerry Piipponen, lyömäsoittimet | percussion 

 

 

Mestarikurssin opettaja | Masterclass taught by 

Kaija Saariaho 



UML-yhteisö postikorteissa 

 

Viulisti Mieko Kanno (s. 1968, Japani) esiintyy Uuden 

Musiikin Lokakuun Kotivieraana soittaen improvisaatioita. 

Inspiraationa toimivat festivaalin väen laatimat postikortit. 

Näin hän esittää festivaalin yhteisöllistävää vaikutusta sekä 

kokemuksia taiteen tekemisestä soivina kuvina.  

Mieko Kanno on palkittu kansainvälisissä Carl Flesch- ja 

Kuningatar Elisabeth-kilpailuissa, Hannoverin viulukilpailussa 

sekä Darmstadt-instituutin Kranichsteiner Musikpreis -

palkinnolla. Hän on soittanut useita kantaesityksiä solistina ja 

yhtyeissä eri puolilla Eurooppaa. Hänet tunnetaan työstään 

modernien nuotinnustapojen, live-elektroniikan, muiden 

viulunkaltaisten soitinten sekä John Cagen Freeman -etydien 

parissa. Mieko Kanno on musiikin esittämisen taiteellisen 

tutkimuksen professori Sibelius-Akatemiassa. 

 

UML Community in Postcards 
 

Violinist Mieko Kanno (b. 1968, Japan) is performing as 

the Home Guest of  the Uuden Musiikin Lokakuu Festival, 

playing improvisations. Postcards sent to her by the festival 

personnel serve as inspiration. In this way, she presents the 

socializing effect of  the festival and experiences of  making art 

as sound images.  

Mieko Kanno has been awarded at the international Carl 

Flesch and Queen Elisabeth competitions, the Hannover violin 

competition and the Kranichsteiner Musikpreis prize of  the 

Darmstadt Institute. She has premiered a large number of  

contemporary music pieces as a soloist and in ensembles 

throughout Europe. She is known for her work on contemporary 

notations, live electronics, other violin-type instruments and 

John Cage's Freeman Etudes. Mieko Kanno is Professor of  

Artistic Research in Music Performance at the Sibelius Academy 

in Helsinki. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UML Kotivieras 2022 | UML Home Guest 2022 

Mieko Kanno.   



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postikortti säveltäjäpariskunnalta 

Sanna Ahvenjärvi – Tapio Lappalainen. 

A Postcard sent by the composer couple  

Sanna Ahvenjärvi – Tapio Lappalainen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postikortti säveltäjä Osmo Tapio Räihälältä. 

A Postcard sent by the composer Osmo Tapio Räihälä.  



Modernin oopperan menestynyt mestari 
 

Kaija Saariaho (s. 1952, Helsinki) on luonut näyttävän 

kansainvälisen uran oopperasäveltäjänä. Ensimmäinen ooppera 

Kaukainen rakkaus kantaesitettiin Salzburgissa Itävallassa 

vuonna 2000. Teosta on esitetty myös Metropolitan -

oopperatalossa New Yorkissa ja Suomen Kansallisoopperassa. 

Teos toi säveltäjälleen Grawemeyer-palkinnon.  

Ooppera Adriana Mater kantaesitettiin Pariisissa 2006 ja 

Karita Mattilalle sävelletty Émilie Lyonissa Ranskassa 2010. 

Vuonna 2016 Alankomaissa kantaesitetty ooppera Only The 

Sound Remains perustuu japanilaiin Nō-näytelmiin.  

Sofi Oksasen librettoon perustuva viides ooppera 

Innocence kantaesitettiin Aix-en-Provencessa kesällä 2021. 

Teosta esitetään Suomen Kansallisoopperassa syyskaudella 

2022.  

Saariaho on lisäksi säveltänyt laajamuotoisia teoksia 

sinfoniaorkesterille sekä vokaali- ja kamarimusiikkia.  

Saariaho asuu Pariisissa ja on tehnyt ja tehnyt pitkiä 

vierailuja Kiotoon, Japaniin ja San Diegoon Yhdysvaltoihin sekä 

Helsinkiin opetustehtävissä työskennellen. 

Saariahon teosten innoittajana ovat usein luonnonilmiöt, 

kuvataide tai kirjallisuus. Saariahon sävellystekniikkaa ei voi 

sijoittaa mihinkään koulukuntaan, vaikka siitä on löydettävissä 

yhtymäkohtia ranskalaiseen spektrimusiikkiin ja György 

Ligetin sävellyksiin.  

Kaija Saariaho on saanut useita merkittäviä musiikki-

palkintoja ja tunnustuksia. Äskettäin The New York Times -

sanomalehden musiikkikriitikko arvioi Kaija Saariahon 

oopperaa Innocence ja orkesteriteosta Vista kutsuen häntä 

maailman parhaaksi säveltäjäksi. 

Saariaho opiskeli Sibelius-Akatemiassa, Freiburgin 

musiikkikorkeakoulussa ja IRCAM-instituutissa Pariisissa. 

Hänen opettajiaan olivat Paavo Heininen, Brian Ferneyhough ja 

Klaus Huber. Saariaho on Korvat auki -nykymusiikkiseuran 

perustajajäsen.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaija Saariaho.  
Kuva | Photo Christophe Abramowitz.   



A Successful Master of  Modern Opera 

 

Kaija Saariaho (b. 1952, Helsinki) has created a successful 

international career as an opera composer. Her first opera, 

Kaukainen rakkus, premiered in Salzburg, Austria in 2000. The 

work has also been performed at the Metropolitan Opera House 

in New York and at the Finnish National Opera. The work 

brought its composer the Grawemeyer prize. 

The opera Adriana Mater premiered in Paris in 2006 and 

Émilie, composed for Karita Mattila, in Lyon, France in 2010. The 

opera Only The Sound Remains, premiered in the Netherlands in 

2016, is based on Japanese Nō plays. 

The fifth opera Innocence, based on Sofi Oksanen's 

libretto, premiered in Aix-en-Provence in the summer of  2021. 

The work will be performed at the Finnish National Opera in the 

autumn season of  2022. 

Saariaho has also composed large-scale works for 

symphony orchestra as well as vocal and chamber music. 

Saariaho lives in Paris and has made and has made long 

visits to Kyoto, Japan and San Diego in the United States and 

Helsinki while working in teaching positions. 

Saariaho's works are often inspired by natural 

phenomena, visual arts or literature. Saariaho's compositional 

technique cannot be placed in any school, although it is possible 

to find commonalities with French spectral music and the 

compositions of  György Ligeti. 

Kaija Saariaho has received several important music 

awards and recognitions. Recently, the music critic of  The New 

York Times newspaper evaluated Kaija Saariaho's opera 

Innocence and the orchestral work Vista, calling him the best 

composer in the world. 

Saariaho studied at the Sibelius Academy, the Freiburg 

University of  Music and the IRCAM Institute in Paris. His 

teachers were Paavo Heininen, Brian Ferneyhough and Klaus 

Huber. Saariaho is a founding member of  the Korvat Auki 

Contemporary Music Society.  



Pölyn ja valon tanssi 
 

Mikko Sarvanne (s. 1992) on opiskellut jazz- ja taidemusiikin 

sävellystä Sibelius-Akatemiassa opettajinaan Kari Heinilä, 

Tapani Länsiö, Antti Auvinen ja Pessi Levanto. Nykyään hän on 

oman Mikko Sarvanne Garden -yhtyeensä johtaja. Aiemmin 

hänen yhtyeensä tunnettiin nimellä Mikko Sarvanne Hip 

Company. Sarvanne on säveltänyt Versoi Ensemble -jousi-

kvartetille, Kumaus-festivaaleille ja Sointi Jazz Orchestralle 

sekä Signe-lauluyhtyeelle sekä koreografi Soili Huhtakallion ja 

teatteriohjaaja Minne Mäen tuotantoihin.  

 

Säveltäjä kertoo teoksestaan 

An Empty Room In Three Movements (2022): 

 

Sävellyksen tapahtumapaikkana on, tyhjä betoninen pölyinen 

huone, johon aamupäivän aurinko paistaa kirkkaina valo-

kiiloina, hiljaa lattialta pöllyävän pölyn valaisten. Teos on 

etäisesti ohjelmallinen: musiikillisilla tapahtumilla on tilassa 

olevien materiaalien ja olioiden (betoniset seinät, aurinko, pöly, 

ehkä jokin heräävä hahmo) luonne.  

Ensimmäisessä osassa tila järjestyy raivokkaaseen 

aamuiseen heräämiseen, saksofonin heräävään huutoon ja sen 

kimpoiluun huoneen paljaista seinistä, ja hiljalleen lattialla 

valaistuvaan pölyyn. Toisessa osassa pöly esittää ’pölyn 

aarian’, nousee ilmaan, täyttää auringon valokiilan kuin 

sokerinnälkäiset hyönteiset täyttävät puutarhaan unohtuneen 

lautasen. Kolmas ja viimeinen osa räjäyttää ilmoille pölyn, 

seinien ja valon tanssin, synkkänä ja hieman pelottavana 

herännyt huone valaistuu nyt kaikkiin väreihin ja todellisuus 

paljastaa maagisen luonteensa.  

Teoksen taustalla on vuonna 2021 Kumaus-festivaaleille 

yhdessä spoken word -artisti SITOIn kanssa tehty Hikikomori-

teos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikko Sarvanne.  



Dance of  Dust and Light 
 

Mikko Sarvanne (b. 1992) has studied jazz and art music 

composition at the Sibelius Academy under Kari Heinilä, Tapani 

Länsiö, Antti Auvinen and Pessi Levanto. Today, he is the leader 

of  his own band Mikko Sarvanne Garden. Previously, his band 

was known as Mikko Sarvanne Hip Company. Sarvanne has 

composed for the Versoi Ensemble String Quartet, the Kumaus 

Festival and the Sointi Jazz Orchestra, as well as for the Signe 

Vocal Ensemble, and for the productions of  choreographer Soili 

Huhtakallio and theater director Minne Mäki.  

 

The composer talks about his piece 

An Empty Room In Three Movements (2022): 

 

The scene of  the composition is an empty concrete dusty room, 

where the morning sun shines in bright wedges of  light, 

illuminating the dust that is silently blowing up from the floor. 

The work is remotely programmatic: the musical events have 

the character of  the materials and objects in the space 

(concrete walls, sun, dust, perhaps a waking figure). 

In the first movement, the space is set up for a furious 

morning awakening, the awakening scream of  the saxophone 

and its bouncing off  the bare walls of  the room, and the dust 

slowly lighting up on the floor.  

In the second movement, the dust presents the 'dust 

aria', rises into the air, fills the sun's light wedge like sugar-

hungry insects gather upon a forgotten plate of  food in the 

garden.  

The third and last movement explodes the dance of  dust, 

walls and light, the room that woke up dark and a little scary is 

now lit up in all colors and reality reveals its magical nature. 

The background of  the piece is the Hikikomori piece made in 

2021 for the Kumaus Festival together with the spoken word 

artist SITOY.  



  



Day Dreams 
 

Sophia Chambon (s. 2001) on ranskalaissuomalainen 

säveltäjä ja pianisti. Hän opiskelee sävellystä Sibelius-

Akatemiassa, jossa opiskeli myös nuorisokoulutuksessa. Häntä 

ovat opettaneet Juhani Nuorvala ja Tapani Länsiö. Chambon on 

osallistunut Salvatore Sciarrinon mestarikurssille sekä ollut 

passiivioppilaana ManiFeste 2022:ssa IRCAM:issa. Toukokuussa 

2022 Chambon järjesti sävellyskonsertin säveltäjä Otto 

Nuoranteen kanssa. Hänen teoksiaan ovat soittaneet Tapiola 

Sinfonietta, Zagros Ensemble ja Quartetto Prometeo, ja eräs 

hänen kappaleistaan esitettiin myös Tampering-festivaalilla 

2022. Chambon on nykymusiikkiseura Korvat Auki ry:n 

hallituksessa.  

 

Teoksestaan Diurno (2022) säveltäjä kertoo: 

 

Diurno on sävelletty Kaaos Ensemblelle Kaija Saariahon 

mestarikurssia varten. Vaikka ensemblen soittimet ovat hyvin 

erilaisia keskenään, korostan instrumenttien yhtäläisyyksiä ja 

tutkin niiden yhteisiä äänenvärejä. 

Otsikko Diurno tarkoittaa päiväsaikaa tai päivää, ja se 

toimii kontrastina klassisille nokturnoille, jotka tuovat mieleen 

öisiä maisemia. Kuin kesäpäivä, Diurno alkaa ulospäin-

suuntautuvana ja energisenä; iltapäivän helteessä se 

rauhoittuu unelmoimaan kunnes alkuillan viiletessä se löytää 

uutta energiaa ja tanssii virtuoosisesti loppuun saakka. Diurno 

on äänten tutkimusmatka ja yritys tuoda muusikot siihen 

fyysiseen tilaan, jossa he soittavat. 

 

  



Päiväunia 
 

Sophia Chambon (2001-) is a French and Finnish composer 

and pianist. She is currently finishing her Bachelor's degree in 

composition at the Sibelius Academy where she has also 

studied in the Junior Department. Her teachers have been 

Juhani Nuorvala and Tapani Länsiö. She has also attended a 

masterclass with Salvatore Sciarrino and been a passive 

student at ManiFeste 2022 at the IRCAM. In May 2022 Chambon 

organised a composition concert with composer Otto Nuoranne.  

Her works have been played by Tapiola Sinfonietta, Zagros 

Ensemble and Quartetto Prometeo as well as in the Tampering 

festival 2022. She is a board member of  the contemporary 

music society Korvat Auki.  

 

About her work Diurno (2022) the composer says: 

 

Diurno has been composed for the Kaaos Ensemble on the 

occasion of  the Kaija Saariaho masterclass. Even though the 

instruments of  this ensemble are very different from one 

another, I emphasize the unexpected similarities of  the 

instruments of  the ensemble and explore their common 

timbres. 

The title Diurno means daytime or day and it comes as a 

contrast to a classical nocturno, which evoques night sceneries. 

Like a summer day, Diurno starts with expansive energy; at the 

heat of  noon it calms down to daydream before the cooling of  

the evening lets it regain forces and dances virtuosically to the 

end. Diurno is a research of  sounds and an attempt to connect 

the musicians in the physical space they perform in. 

 

 

  



  



Ihmemaan hahmojen soivia muotokuvia 
 

Mikeila McQueston (s. 1998) nimettiin äskettäin 

amerikkalaisen National Opera -yhdistyksen Dominick Argento 

-stipendiaatiksi. McQueston on menestynyt kuoroteoksillaan ja 

pienoisoopperoillaan useaan otteeseen American Prize -

sävellyskilpailussa. Coro Vocati ja Invicta Trio sekä useat muut 

amerikkalaiset kuorot ovat tilanneet häneltä teoksia. 

McQueston on voittanut Louisianan valtionyliopiston Symphonic 

Winds -puhallinorkesterin sekä Constantinides New Music 

Ensemble Carnegie Hall -yhtyeen sävellyskilpailut.  

McQueston on suorittanut musiikin kandidaatin 

tutkinnon Louisianan valtionyliopistossa pääaineinaan laulu ja 

sävellys ja jatkaa nyt opintojaan maisterin tutkintoa varten 

Tennesseen yliopistossa. Hän soittaa myös harppua. 

 

Teoksestaan Peculiariries in Miniature (2022)  

säveltäjä sanoo: 

 

Peculiarities in Miniature on sarja viitteellisiä muotokuvia, 

jotka perustuvat Lewis Carrollin romaaniin Liisa Ihmemaassa. 

Teos tarkastelee kokonaisuutena erilaisia jännittyneisyyden 

lähestymistapoja käyttäen enimmäkseen ei-diatonisia 

sävelvalikkoja.   

 

Musical Portraits of  Wonderland Characters 
 

Mikeila McQueston (b. 1998) was recently named the 

Dominick Argento Fellow of  the American National Opera 

Association. McQueston has been successful with his choral 

works and miniature operas several times in the American 

Prize Composition Competition. Coro Vocati and Invicta Trio and 

several other American choirs have commissioned works from 

her. McQueston has won composition competitions of  the 



Louisiana State University Symphonic Wind Orchestra and the 

Constantinides New Music Ensemble Carnegie Hall. 

McQueston graduated from Louisiana State University 

with a Bachelor of  Music degree majoring in vocal and 

composition and is currently pursuing a Master's Degree at the 

University of  Tennessee. She also plays the harp. 

 

About her work Peculiarities in Miniature (2022) 

the composer says: 

 

Peculiarities in Miniature is a series of  loose character portraits 

based on Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland. The 

work as a whole examines various approaches to tension using 

mostly non-diatonic pitch collections.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikeila McQueston.  



Kääntymys ilman hallintaa 
 

Kostas Zisimopoulos (s. 1994, Ateena, Kreikka) on opiskellut 

teatteria sekä musiikin teoriaa, harmoniaa ja kontrapunktia 

Peloponnesoksen yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Hän 

valmistui musiikin kandidaatiksi Utrechtin konservatoriosta 

pääaineenaan sävellys ja oli Erasmus-vaihdossa Berliinin 

taideyliopistossa. Tällä hetkellä Zisimopoulus suorittaa 

musiikin maisterintutkintoa Koninklijk-konservatoriossa 

Haagissa, Alankomaissa. 

Zisimopoulosin teoksia ovat soittaneet eri Euroopan 

maissa useat arvostetut nykymusiikin yhtyeet, kuten 

Philharmonie de Paris, Percussions de Strasbourg, Ensemble 

Multilatérale, Les Metaboles, Ensemble Fractales, Divertimento 

Ensemble, Meitar Ensemble, Roadrunner Trio, United, 

Instruments of  Lucilin Ensemble Suono Giallo, Kaaos Ensemble, 

Vertixe Sonora, PHACE, ARTéfacts ensemble, Ensemble Terrible, 

Phoenix ja KamerOrkest Driebergen. Zisimopoulos on tehnyt 

yhteistyötä useiden tanssi- ja teatteriryhmien kanssa, kuten 

Imitating the Dog, Theatre of  Experience ja Thingamajig. 

 

Teoksestaan Conversion No. 1 (2022) säveltäjä sanoo: 

 

Conversion I pyrkii kuvaamaan tilannetta, joka ei ole vakaa ja 

jota ei ole helppo hallita. Tästä huolimatta jokainen tilanne 

rakentuu alku-, keski- ja loppuosasta. Lopulta ymmärrämme 

tilanteen luonteen, joka on vaaraton, toisin sanoen tyhjä 

uhkaus. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostas Zisimopoulos.  



Conversion out of  Control 
 

Kostas Zisimopoulos (b. 1994, Athens, Greece) has studied 

theater as well as music theory, harmony and counterpoint at 

the Peloponnese University's Faculty of  Arts. He graduated with 

a Bachelor's Degree in Music from the Utrecht Conservatory 

majoring in composition and was on an Erasmus exchange at 

the University of  the Arts in Berlin. Currently, Zisimopoulus is 

pursuing a Master's Degree in Music at the Koninklijk 

Conservatory in The Hague, Netherlands. 

Zisimopoulos' works have been played in various 

European countries by several prestigious contemporary music 

ensembles, such as Philharmonie de Paris, Percussions de 

Strasbourg, Ensemble Multilatérale, Les Metaboles, Ensemble 

Fractales, Divertimento Ensemble, Meitar Ensemble, Roadrunner 

Trio, United Instruments of  Lucilin, Ensemble Suono Giallo, 

Kaaos Ensemble, Vertixe Sonora, PHACE, ARTéfacts ensemble, 

Ensemble Terrible, Phoenix and KamerOrkest Driebergen. He 

has also been partnering with various dance and theater 

companies, such as Imitating the Dog, Theater of  Experience 

and Thingamajig.  

 

About his work Conversion No. 1 (2022) the composer says: 

 

Conversion I aims to describe a situation which is not stable 

and not easy to control. Nevertheless every situation is 

constructed by a beginning, a middle part and an ending 

section. Finally we understand the nature of  this situation 

which is harmless or with other words an empty threat.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaaos Ensemble 
Anna-Sofia Anttonen, Janne Malinen, 

Jerry Piipponen, Martta Jämsä  



Kaaos Ensemble  
tekee yhteistyötä aikamme nuorten säveltäjien kanssa tilaten 

uusia teoksia huilun, saksofonin, kitaran ja lyömäsoitinten 

kokoonpanolle. Soitinyhdistelmän laajat mahdollisuudet ja 

soittajien kokeilunhaluinen asenne tarjoavat säveltäjille 

kiinnostavan lähtökohdan yhteistyölle.  
Yhtyeen jäsenet työskentelevät laajasti nykymusiikin kentällä, 

ja heitä yhdistää kiinnostus laajentaa omaa osaamistaan 

erilaisten esitysmuotojen parissa.  

Kaaos Ensemble on konsertoinut muun muassa Musiikki-

talossa sekä Viitasaaren Musiikin Aika -festivaalilla. Yhtye on 

kiinnostunut totutuista poikkeavien konserttielämysten 

luomisesta ja yhtyettä on kuultu taidegalleriassa, baarissa ja 

kylätalolla.  

Yhtyeen toimintaa ja sävellystilauksia ovat tukeneet 

Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto, 

Taiteen edistämiskeskus sekä Musiikin Edistämissäätiö.  

 

The Kaaos Ensemble  

collaborate with young composers of  our time, commissioning 

new works for the combination of  flute, saxophone, guitar and 

percussion instruments. The broad possibilities of  this 

combination and the players' willingness to experiment offer 

composers an interesting starting point for collaboration.  
The members of  the group work extensively in the field 

of  contemporary music, and they are united by an interest in 

expanding their own expertise in various forms of  performance. 

Kaaos Ensemble has given concerts, for example, at 

Musiikkitalo and at Viitasaari's Music Time festival. The band is 

interested in creating unusual concert experiences, and the 

band has been heard in art galleries, bars and village halls. 

The group's activities and composition commissions have 

been supported by the Finnish Cultural Foundation, the Sibelius 

Fund of  Finnish Composers, the Center for the Promotion of  Art 

and the Music Promotion Foundation.  



 


