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Alates 2019-2020 kontserdihooajast saab Kristiina Poskast uus Flandria 
Sümfooniaorkestri peadirigent. Eestist Türilt pärit ja rahvusvaheliselt tunnustatud 
Poska edukas koostöö Flandria Sümfooniaorkestriga algas käesoleval hooajal. Kavas 
olid Stulensi, Beethoveni ja Schuberti teosed. Varem on orkestri peadirigentideks 
olnud teiste hulgas Seikyo Kim ja Jan Latham-Koenig. 
  
Elulugu 
Dirigent Kristiina Poska (sünd. Türil) alustas oma muusikukarjääri  Tallinnas, kus ta õppis 
koorijuhtimist. Hiljem suundus ta Berliini, kus õppis orkestri dirigeerimist professor 
Christian Ehwaldi käe all Hanns Eisleri nimelises muusikakõrgkoolis.  
  
Kristiina Poska suur läbimurre toimus 2010. aastal Verdi La Traviataga Berliini Koomilises 
Ooperis.  Aastatel 2012 kuni 2016 oli ta selle tunnustatud ooperitrupi esimene 
kapellmeister. Lisaks edukale ooperikarjäärile on Kristiina Poska paljudes riikides ka 
nõutud kontsertdirigent. Muuhulgas on ta juhatanud Zürichi Tonhalle’i orkestrit, Camerata 
Salzburgi, Müncheni filharmoonikuid, Bremeni Kammerphilharmonie’d, Orchestra della 
Svizzera Italianat, Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit, Strasbourgi filharmooniaokestrit, 
samuti Kölni, Leipzigi, Saarbrückeni, Frankfurt Mainil ja Viini raadioorkestreid.  
  
2013. aastal võitis Poska Deutsche Musikrat Dirigentenforumi ihaldatud dirigendiauhinna. 
„Vaid vähesed võivad uhkust tunda sedavõrd laia muusikapaleti üle kui Kristiina Poska,“ 
kirjutas saksa ajakirjandus. Ta jõudis 2010. aastal Donatella Flicki konkursi finaali ning 
2012. aastal Malko konkursil pälvis ta nii kolmanda preemia kui ka publikupreemia. 
  
Lisaks tulevasele Flandria Sümfooniaorkestri peadirigendi kohale on Kristiina Poska 
2019-2020 hooajal ka Šveitsi Baseli Teatri muusikadirektor.   
  
Vaata täielikku elulugu >>> 
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Edukas debüüt Flandria Sümfooniaorkestriga 
Käesoleval hooajal debüteeris Kristiina Poska Flandria Sümfooniaorkestri ees. 2018. 
aasta novembris juhatas ta orkestrit ning soliste Lorenzo Gattot, Camille Thomas’d ja 
Julien Libeeri. Kavas olid Stulensi, Beethoveni ja Schuberti teosed. Nii orkester kui ka 
publik võtsid temaga koostöö  ülimalt innustunult vastu.  
  
Esimesed kontserdid peadirigendina 
Kristiina Poska alustab Flandria Sümfooniaorkestri peadirigendina 3. oktoobril 2019. 
aastal Brügge Concertgebouw’s. Selle kontserdiga avatakse 2019-2020 kontserdihooaeg. 
Kavas on Brahmsi Topeltkontsert ja 2. sümfoonia. Sama kavaga esinetakse ka 
pühapäeval, 6. oktoobril Antverpenis De Singelis, pühapäeval, 13. oktoobril Ostende 
kuursaalis, esmaspäeval, 14. oktoobril Brüsselis BOZARis ja reedel, 18. oktoobril Gentis 
De Bijloke’i muusikakeskuses.  
 
  
Kristiina Poska, Flandria Sümfooniaorkestri peadirigent alates 2019-2020 hooajast: „Kohe 
alguses tekkis mul tugev side Flandria Sümfooniaorkestri värske, inspireeriva ja pühendunud 
viisiga muusikat teha ning Genti ajaloolise Bijloke kontserdisaali unikaalse atmosfääriga. 
Orkester esindab parimal kombel musitseerimise viisi ja suhtumist, millesse ma usun, ja mis 
põhineb teadlikkusel minevikust, samas vaadates paindlikult ja uudishimuga  tulevikku ning 
pidades kalliks praeguse hetke salapära.“  
  
Frederik Styns, Flandria Sümfooniaorkestri direktor: „Alates esimesest koostööst Kristiina 
Poskaga tekkis tugev side tema, meie muusikute ja publiku vahel. Me püüdleme ikka ja jälle 
sellise sideme poole igas proovis ja igal kontserdil. See tunne võib tekkida vaid tugeva usalduse 
tingimustes, kui dirigent ja muusikud inspireerivad üksteist, kui ollakse avatud dialoogile. Siis 
võib tõeliselt alata muusikalise mõtte ja sisu otsing ja koos võime olla millegi „suurema“ 
tunnistajaiks. Esimesest hetkest alates tekkis Kristiina Poska ja Flandria Sümfooniaorkestri 
muusikute vahel selline dialoog, kus muusika oli peamiseks dialoogipartneriks. Meil on seega 
suur au ja me oleme väga õnnelikud, et on sündinud võimalus minna järgmistel hooaegadel 
koos Kristiinaga rikkale ja mitmekesisele muusikalisele teekonnale.“  
 
 
Flandria Sümfooniaorkestrit toetab Flaami valitsus ja Genti linn. Orkester on resideerinud 
Genti De Bijloke’i muusikakeskuses alates 2017. aastast. Gent on olnud Tallinna 
sõpruslinn alates 1982. aastast. 
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