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SANNA MANSIKKANIEMISANNA MANSIKKANIEMI
laulu, viulu, harmooni, urut, pianolaulu, viulu, harmooni, urut, piano
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CAMILO PAJUELOCAMILO PAJUELO

kitara, charango, quena, laulukitara, charango, quena, laulu

Sinisessä Tulessa kohtaavat suomalainen laulaja, viulisti ja pianisti Sanna Man-
sikkaniemi ja perulainen kitaristi, multi-instrumentalisti ja musikologi Camilo 
Pajuelo Valdez. Yhdessä he rakentavat soivan sillan Latinalaisen Amerikan ja 
Suomen välille tarjoten laajan kirjon erilaisia musiikkitylejä kansanmusiikista 
tangoon, rytmien huumasta tunteikkaaseen tunnelmointiin. 

Duon innovatiivisissa soitinkokoonpanoissa ovat mukana mm. viulu, kitara, 
piano, urut, saha, charango, Andien huilut sekä perkussiot. Ohjelmistossa on 
kauniita ja koskettavia lauluja monilla eri kielillä, mm. suomeksi, espanjaksi, 
portugaliksi, englanniksi ja ruotsiksi. 

Tarjoamme erilaisia ohjelmistokokonaisuuksia yksityistilaisuuksista laajempiin 
konserttiohjelmiin. Ota yhteyttä niin suunnitellaan!

ESIMERKKEJÄ OHJELMISTOSTAESIMERKKEJÄ OHJELMISTOSTA

Tangon tiet - caminos del tangoTangon tiet - caminos del tango
Duo Sininen Tuli on lähtenyt tutkimusmatkalle tangon maailmaan ”Tangon tiet” 
-projektin myötä. Konserteissa kuullaan sekä vanhaa että uutta tangoa Suomesta 
ja Argentiinasta. Edustettuina ovat myös oudommat tangomaat kuten Italia ja 
Brasilia. Lisäksi tutustutaan mm. habaneraan ja muuhun tangon alkulähteiltä 
löytyvään musiikkin. 

Andien soiva kalenteri - Calendario sonoro de los AndesAndien soiva kalenteri - Calendario sonoro de los Andes
Vuoden kiertokulkuun ja spiraalimaiseen aikakäsitykseen liittyvää musiikkia 
Perun vuoristoseudulta kuullaan ohjelmassa ”Andien soiva kalenteri”. Tanssiryt-
mit kuten wayno, waylias ja cachua sekä hartaat hymnit johdattelevat kuulijan-
sa keskelle Andien värikkäitä juhlia joissa kristilliset juhlapyhät ja perinteiset 
maanviljelysjuhlat sulautuvat toisiinsa. 

Misas Criollas - Latinalaisen Amerikan kansanmusiikkimessutMisas Criollas - Latinalaisen Amerikan kansanmusiikkimessut
Sinisen Tulen missiona on tuoda esiin Latinalaisen Amerikan kansanmusiikkiin 
pohjautuvia messusävellyksiä. Mukana ovat mm. perulaisen Chabuca Grandan 
harvinaisempi teos, Misa Peruana (Misa Criolla de Bodas) sekä argentiinalaisen 
Ariel Ramírezin suosittu Misa Criolla. Konsertit toteutetaan yhteistyössä Grupo 
Ondú -yhtyeen ja eri kuorojen kanssa. 

Iloinen polku - Caminito alegreIloinen polku - Caminito alegre
Iloinen polku on tarinallinen koko perheen konsertti jossa yleisökin pääsee lau-
luun mukaan! Ohjelmassa on lastenlauluja, piirileikkejä sekä loruja ja tarinoita 
Latinalaisesta Amerikasta ja Suomesta. Tapaamme mm. pienen Terezinha-tyt-
tösen Brasiliasta, Manuelita-kilpikonnan Argentiinasta sekä koko joukon iloisia 
eläimiä! 

MuutaMuuta
Ohjelmistossa on myös mm. naisten säveltämiä lauluja Latinalaisesta Amerikas-
ta, kreolimusiikkia Perun rannikkoseudulta, musiikkia Brasiliasta, Venezuelasta 
ja Chilestä, joululauluja meiltä ja muualta sekä paljon muuta mielenkiintoista ja 
mukaansatempaavaa musiikkia.  Ohjelmassa ”Lauluja rakkaudesta ja muista de-
moneista - Canciones del amor y otros demonios” Sininen Tuli esiintyy yhdessä 
Grupo Ondú -yhtyeen kanssa. Mielenvirkistysta vanhainkoteihin ja hoivalaitok-
siin tarjoaa Sinisen Tulen ohjelmakokonaisuus teemalla ”Muistojen polku”.


