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Anne Frank -ooppera: ”On tehtävä se, mikä on 
velvollisuutemme ihmisenä” 

  
Maailman kuuluisin päiväkirja muuntuu oopperaksi laulaja Mia Huhdan 
esittämänä. Alkuperäisen orkesteriversion Suomen ensiesitys kuullaan 
20.5. Oulun Madetoja-salissa. 

  
20 vuotta sitten uraansa aloitellut oopperalaulaja Mia Huhta oli 
pääsykokeissa Amsterdamissa. Hän majoittui sattumalta ehkä maailman 
kuuluisimman, aivan kaupungin sydämessä sijaitsevan piilopaikan viereen. 

40-luvulla pieni sisäpihan ullakkovarasto majoitti seitsemän ihmistä yli kahden 
vuoden ajan. Yksi Natsi-Saksan keskitysleirille joutumista vältellyt oli 13-
vuotias Anne Frank. Hän kirjoitti piilopaikassaan päiväkirjaa, joka tätä nykyä 
on käännetty 55 eri kielelle, sitä on painettu yli 25 miljoonaa kappaletta ja 
päiväkirja on liitetty Unescon maailmanmuistoluetteloon. 

Piilopaikan paljastumisen jälkeen Anne Frank menehtyi keskitysleirillä vain 
kaksi viikkoa ennen kuin liittoutuneet saapuivat, mutta hänen kirjoituksensa 
jäivät eloon. Tarina kosketti nuorta Mia Huhtaa. Hän ei vielä silloin aavistanut, 
että jonain päivänä hän saisi laulaa sykähdyttäviä päiväkirjakirjoituksia 
oopperana. 

Kun Huhdalle keväällä 2013 myönnettiin Pro Musica -apuraha taiteellisista 
ansioista, hän tiesi, että nyt on aika toteuttaa unelma. Samana päivänä hän 
tapasi sattumalta ohjaaja Kazimir Kolesnikin, joka on esittänyt Adam 
Dariuksen Anne Frank -balettia useissa Euroopan maissa. Tuotantotiimi oli 
koossa. 

Ajan kuluminen vaikutti siihen, että Huhdan esittämäksi rooliksi ei valikoitunut 
Anne Frank vaan päiväkirjojen löytäjä, Anne Frankin isän työntekijä Miep 
Gies. Miep Gies auttoi perheitä pysymään piilossa. ”Me emme voi jättää 
maailman muuttumista vain poliitikkojen tehtäväksi. On tehtävä se, mikä on 
velvollisuutemme ihmisenä”, Gies perusteli valintojaan. 

Giesin sanat saavat Huhdan liikuttumaan, hän yhtyy niihin: ”Miten on käynyt 
niin, että titteleistä, vallasta ja rahasta on tullut niin tärkeää, että ihminen 
lakkaa olemasta toiselle ihminen?” 

Anne Frank -ooppera tulee ihmisenä olemisen peruskysymysten äärelle. ”On 
mielenkiintoista, millaisia keinoja teinityttö Anne Frank käytti ollessaan 
lukittuna omaan elämäänsä”, Huhta avaa oopperaa, jonka viimeiset kaksi 
minuuttia huipentuvat 15-vuotiaan Anne Frankin päiväkirjan sanoihin: 



  
“Kurkotan ulos katonrajan kolostani ja näen edessäni koko Amsterdamin. 
Suurena merenä se aukeaa silmän kantamattomiin. Niin kauan kuin minulla 
on aurinko ja maa, ja koko luonto rakkauteni kohteena, en voi koskaan olla 
suruissani. Kun sinua koetellaan ja olet yksinäinen, mene ulos ja etsi rauha 
paikasta, jossa voit olla vapaa, yhtä luonnon ja Jumalan kanssa. 

Vihdoinkin tiedän, että luonto tekee elämästämme täyden, se poistaa 
kärsimykset ja kivun. Kun katson taivaalle, olen vakuuttunut, että jonain 
päivänä kaikki maallinen kärsimys loppuu. Rauha ja rakkaus hallitsevat 
maailmaa. Siihen saakka meidän tulee pitää yllä uskoamme, toivoa ja 
unelmoida. Meidän tehtävämme on pitää yllä rohkeutta, vaikka heikot 
kaatuisivat, jatkaa ja sietää vahvoina. Uskollisena totuudelle olen valmis ilolla 
uhraamaan elämäni tulevaisuudelle. Ja jos on Jumalan tahto, että säilyn 
elossa, annan elämäni palvellakseni maailmaa. Juuri nyt ymmärrän, että 
rohkeus ja rakastava lempeys ovat arvokkaampia kuin koskaan. Valta ja 
kunnia, ne ovat turhuutta. Mutta iloitseva sydän horjuu vain hetken. Yhä 
uudelleen toivo herää ja pitää sydämesi vahvana koko elämäsi ajan. Niin 
kauan kuin voit katsoa taivaisiin tuntematta pelkoa…” 

The Diary of Anne Frank - oopperan alkuperäisversion Suomen ensiesitys 
nähdään ja kuullaan Oulun Madetoja - salissa 20.5. klo 13. Toinen esitys pe 
22.5. klo 13.  
 
Oopperan toteutus: 
Mia Huhta, sopraano, Jan Söderblom, kapellimestari 
Oulu Sinfonia, Oulun kaupunginteatteri & Madetoja-sali, lavastus ja tekniikka.  
 

Anne Frank -oopperasta lisää Facebookissa: 
https://www.facebook.com/pages/The-Anne-Frank-Diary-
Opera/1435339540032775?ref=ts&fref=ts 

Miep Gies: http://annefrank.org/en/Anne-Frank/All-people/Miep-Gies/ 

Mia Huhdan kotisivut pressikuvineen: http://miahuhta.com 

Haastattelupyynnöt: Mia huhta, mia@miahuhta.com, 040-5342488 

Ylpeänä tuotannon puolesta, 
Sanna Wikström 
--  
Sanna Wikström 
+358 50 372 8505 
http://sannawikstrom.fi 
"En ole sitä, mitä teen, vaan teen sitä, mitä olen." 

 
 
 



MIA HUHTA CV                                             
  
Sopraano Mia Huhta on klassisen musiikin moniottelija, jonka ohjelmisto 
kattaa vokaalimusiikin eri lajit barokista uusimpiin kanta-esityksiin. 
 
Hän on myös Joroisten musiikkipäivien taiteellinen johtaja yhdessä Teppo Ali-
Mattilan kanssa. 
 
Kevään 2015 aikana Mia Huhta on esiintynyt mm. Turun filharmonisen 
orkesterin solistina. Konsertissa kuultiin Suomen ensiesityksinä Kaija 
Saariahon Mirage ja Osvaldo Golijov:in How slow the wind. Huhtikuussa 
Huhta esitti Lontoossa Sibeliuksen Luonnottaren. Toukokuussa ohjelmassa 
on Suomen ensiesityksenä Grigori Frid:in monologiooppera Anne Frankin 
päiväkirjan alkuperäisversio. Teoksen kamariversion Suomen ensiesitys oli 
huhtikuussa 2014 Mian esiintyessä Pori Sinfoniettan solistina. Molemmissa 
produktioissa kapellimestarina oli Jan Söderblom.  
 
Kesäkuussa Huhta esiintyy Kymijoen Lohisoitto festivaalin 
avajaisjuhlakonsertissa Kymi Sinfoniettan ja Tallinnan kamariorkesterin 
solistina. Ohjelmana on Sibeliuksen Luonnotar ja orkesterisäestyksellisiä 
lauluja. Orkesteria johtaa Atso Almila. Syyskaudella Huhta laulaa mm. 
Saariahon ja Beethovenin musiikkia Joensuun orkesterin solistina sekä 
Sibeliusta Kreikassa. 
 
Mia Huhdalle on omistettu Matthew Whittall:in lauluteos ”Dulcissima, Clara, 
Sonans” Hildegard von Bingen:in teksteihin. Kantaesitys oli Musiikkitalossa 
Hannu Linnun johtaessa Helsingin Kaupunginorkesteria. Sävellys  voitti 
Teosto-palkinnon 2013 ja valittiin Euroopan yleisradioyhtiöiden Rostrumin 
suosituslistalle. 
  
Mia Huhta on työskennellyt mm. seuraavien kapellimestarien kanssa: Atso 
Almila, Mikko Franck, Jukka Iisakkila, Pietari Inkinen, Hannu Lintu, Grant 
Llewellyn, Susanna Mälkki, Jorma Panula, Thomas Sanderling, Jukka-Pekka 
Saraste, Dima Slobodeniouk, John Storgårds, Jan Söderblom, Muhai Tang 
sekä Arvo Volmer. Ulkomaisista orkesterivierailuista mainittakoon The New 
Philharmony Orchestra Hong Kong, Osaka Symphony Orchestra ja Carlos 
Chaves Orchestra Mexico City. 
 
Huhdan oopperarooleja ovat olleet mm. Micaela Bizet´n Carmenissa (Hong 
Kong), Haukka R.Straussin oopperassa Nainen vailla varjoa, Kristiina 
Kuusiston oopperassa Gabriel tule takaisin (Suomen Kansallisooppera), 
Roxanne Tambergin oopperassa Cyrano de Bergerac (Estonia Rahvusooper), 
Musetta Puccinin oopperassa La Boheme (Oulun ooppera), Kreivitär Mozartin 
oopperassa Figaron Häät, Donna Elvira Mozartin oopperassa Don Giovanni, 
Marie A.Bergin oopperassa Wozzeck (Porin Ooppera),  Pamina Mozartin 
Taikahuilussa (Tampere sekä Suomalainen kamariooppera), Eufrosynen rooli 
Taite ry:n Helsingin Juhlaviikoilla esittämässä barokkioopperassa Ulysse, 
Eleonora  Rautavaaran oopperassa Auringon talo, sekä Schumannin 



oopperan Genoveva nimirooli Suomen ensi-esityksessä HKO:n kanssa John 
Storgårdsin johdolla.  
 
Mia Huhta on kantaesittänyt useita suomalaisia vokaaliteoksia, joista 
tärkeimpinä Heiniön Riddaren och Draken-kirkko-ooppera, P. H. Nordgrenin 
Te Deum, Heinisen Suomalainen laulukirja, Wennäkosken Ilta hurmaunut 
sekä Hämeenniemen Laulun Synty. 
  
Mia Huhdan levytyksiä ovat mm. Rautavaaran Auringon talo-ooppera 
(Eleonora), tytön rooli RSO:n levytyksessä Aarre Merikannon oopperasta 
Juha sekä E. Tambergin ooppera Cyrano de Bergerac (Roxanne)  ja Heiniön 
Riddaren och Draken (Vita Damen) sekä sopraanosoolot Radion 
kamarikuoron Rautavaara-levyillä. 
 
 
 
Säveltäjä Grigori Frid  (1915-2012) luki Anne Frankin päiväkirjan vuonna 1969 ja 
alkoi pian kirjoittaa sen pohjalta librettoa. Frid kuvailee nuoren tytön elämän vaiheita 
käyttäen otteita alkuperäisistä päiväkirjoista.  
 
Suunniteltu kantaesitys peruuntui kahdesti osuttuaan ajallisesti päällekkäin 
Kommunistisen puolueen kokousten kanssa. Lopulta teoksen kantaesitys oli 1972 
pianoversiona. Ensimmäinen orkesteriesitys oli Kislovodskissa 1977, ja vuotta 
myöhemmin Frid salakuljetti partituurin amerikkalaiselle lakimiehelle, joka järjesti 
esityksen Yhdysvalloissa. 
 
Vuonna 1991 teoksen tekstit käännettiin englanniksi ja se esitettiin Indianapolisissa. 
Saksan kantaesitys oli kaksi vuotta myöhemmin. Sen jälkeen esityksiä on ollut 
Suomen lisäksi ainakin Itävallassa, Ruotsissa ja Sveitsissä. 
 
 
Alkuperäinen orkestraatio (1969):  
sopraano, huilu, 3 klarinettia, 2 trumpettia, pasuuna, patarummut ja 2 lyömäsoittajaa, 
piano/ celesta, 5 viulua, 4 alttoviulua, 3 selloa ja 2 kontrabassoa.  
 
Säveltäjän sovitus 9 soittajan kamariyhtyeelle (1996):  
sopraano, huilu, klarinetti, fagotti, trumpetti, lyömäsoittimet, piano/celesta, viulu, 
sello, kontrabasso  
 
Vuoden 2015 aikana on valmistumassa uusi versio, sovittajana Teppo Ali-Mattila  
klarinetti, viulu, sello, piano/ kosketinsoittimet 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grigori Frid, Bio 
 
Grigori Frid syntyi 22.9.1915 Pietarissa. Hänen isänsä oli kirjallisuustoimittaja ja 
äitinsä pianisti.  
 
Perhe joutui muuttamaan usein poliittisista syistä ja säveltäjän isä määrättiin Siperiaan 
1927. Huomattava osa heidän sukulaisistaan tapettiin Stalinin hallinnon toimesta.  
 
Muutettuaan Moskovaan Frid saattoi päätökseen Irkutskissa alkaneet 
musiikkiopintonsa Konservatorion sävellysluokalla G. Lilinskyn ja V Shebalinin 
oppilaana. 
 
Hän opetti musiikin teoriaa Konservatorion musiikkikoulussa 1936-39 ja sävellystä 
1947-61. Samanaikaisesti hän toimi Moskovan radiossa säveltäjänä.  
Sota-aikana hän palveli musiikkijoukoissa sekä ambulanssikuljettajana. 
 
Vuonna 1965 hän perusti Moskovaan nuorten musiikkiyhdistyksen sekä johti ja 
suunnitteli sen toimintaa, seminaareja ja konsertteja. Heidän toimestaan esitettiin 
epävirallisesti mm. Sofia Gubaidulinan, Edison Denisovin ja Alfred Schnittken 
teoksia. Kyseiset säveltäjät eivät nauttineet puolueen suosiosta. 
 
Grig tunnettiin myös kirjallisista ansioistaan ja taidemaalarina. Hän kuoli Moskovassa 
syntymäpäivänään 2012 täytettyään juuri 97 vuotta. 
 

 
Miep Gies 

 
Mia Huhta 


