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AVOIMIA KYSYMYKSIÄ 

Ammattiorkesterit valitsevat soittajansa koesoittojen 
perusteella. Koska kontrabasson koesoittojen osanottaja
määrät Suomessa jatkuvasti lisääntyvät ja samalla 
koesoittojen kilpailuluonne entisestään korostuu, on 
itse koesoittotapahtumaan alettu kiinnittää enemmän 
huomiota. 

Ehkäpä tärkeimmät keskustelua herättäneet kysymykset 
liittyvät koesoitto-ohjelmaan. Mitä koesoitossa ylipää
tänsä soitetaan? Onko pääpaino solistisessa kontrabasso-
kirjallisuudessa, vai otetaanko soitto-ohjelmaan mukaan 
entistä enemmän myös orkesteristemmoja? Entä pakollisena 
määrättävä sooloteos; mikä se on? Saako kyseessä olevan 
orkesterin kontrabassoäänenjohtaja valita pakolliseksi 
teokseksi minkä itse haluaa, vai onko syytä sopia kaikille 
yhteisestä koesoittokonsertosta? Esimerkiksi viulunsoitta
jien koesoitoissa soitetaan aina jotakin Mozartin konserttoa. 

Orkestereiden virkojen täyttämiseen voidaan ajatella 
vaadittavan myös muitakin kriteerejä kuin pelkkä koesoiton 
lopputulos. Länsi-Euroopassa yleisesti vallalla olevan 
käytännön mukaan hakijoiden ensimmäinen karsinta suoritetaan 
papereiden perusteella. Onko meilläkin Suomessa syytä 
harkita samaa menettelyä? Entä äänenjohtajien toimien 
täyttäminen? Voiko suuren orkesterin äänenjohtajan paikan 
voittaa nuori, orkesterikokemusta vailla oleva opiskelija, 
vai onko vaatimuksena pidettävä pitkäaikaista orkesteri-
kokemusta ja diplomitutkintoa? Vai voidaanko sittenkin 
vain luottaa siihen, että työ tekijäänsä opettaa? 

Edellä on lueteltu vain murto-osa käytännön koesoitto-
tilanteissa esiin nousevista kysymyksistä. Kuitenkin 
niidenkin perusteella jo voidaan todeta, että suomalainen 
kontrabasson koesoittokäytäntö on voimakkaiden muutos
paineiden ristitulessa. On avointen ja rakentavien 
keskustelujen aika. 



PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Vuosi vaihtui - bassomaailmassa vallitsi rauha. 
Ovatko pohjolan pimeys ja kylmyys syynä kannanottojen 
lähes täydelliseen puuttumiseen jäsenistömme taholta 
kontrabassoon liittyvissä asioissa? 
Olen jo aikaisemmin peräänkuuluttanut BASISTI-lehden 
tarjoamista mahdollisuuksista laaja-alaiseen keskusteluun. 
Siis kynä käteen. 

Tänä päivänä joutuu kontrabassonsoittaja toteamaan 
hintakehityksen huikean nousun myös oman instrumenttinsa 
kohdalla. Varovaisinkin arvio viime 1O-vuotiskaudelta 
kertoo hintojen kaksinkertaistuneen. Huikein kehitys on 
kuitenkin tapahtunut jousien kohdalla,jossa kolminkertainen 
hinta vastaavaan aikaan 1O-vuotta sitten on paremminkin 
sääntö kuin poikkeus. Tästä on syytä vetää muutamia 
johtopäätöksiä: Kontrabasson hankintaan joutuu tänä päi
vänä varaamaan kymmeniä tuhansia markkoja. Jousen hankin
nassa 2000 mk :lla pääsee tuskin sanomaan "päivää" myyjän 
kanssa. 

Edellä kerrotusta täytyy pitää täysin erillään 
kaikki "kukkakepit" sekä vaneri-ja muovilakkabassot, 
joiden hintakehitykseen voidaan vaikuttaa parhaiten 
tukemalla suomalaista kontrabasson rakentamista,sekä 
tuomalla Suomeen riittävät laatuvaatimukset täyttäviä 
jousia ja kontrabassoja. 

JIRI PARVIAINEN 



KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU KC 

Kontrabassoklubin sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
Helsingissä, Ostrobotnia-talolla (Bottalla) Töölönkatu 3 A, 
sunnuntaina 2 7 . 3 . 1 9 8 3 klo 1 3 . 0 0 . 

Kokouksen esityslista: 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa 
toimivat ääntenlaskijoina. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien 

lausunto. 
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle. 
5 . Muut asiat. 

§ § § 

Kokouksen jälkeen klo 1 4 . 3 0 on tarjolla ruokaa (10,-/jäsen). 

Klo 16 .00 alkaa julkinen konsertti (ohjelma 5 , - , jäsenet 
ilmaiseksi). Saara Hakkila (Tampereen kaupunginorkesteri) 
ja Björn Malmqvist (Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri) 
esiintyvät. 

Konsertin jälkeen vietetään iltaa vapaamman musisoinnin 
merkeissä. Bassot mukaan! 

Sihteeri 



KUNNIAJASENETSINTÄ 

Turun syyskokouksessa päätettiin, että eläkkeellä 

olevien bassonsoittajien tulee halutessaan saada 

Basisti-lehti ilmaiseksi. Klubin tarkoituksena on 

lisäksi nimetä kunniajäsenikseen ansioituneita 

basisteja, joilla on esim. pitkä opettajaura tai 

mahdollisia muita meriittejä takanaan. 

Käännymmekin nyt puoleesi, hyvä bassoklubin jäsen, 

ja pyydämme Sinua kertomaan tietämistäsi eläkkeellä 

olevista basisteista sekä mielestäsi sopivista 

kunniajäsenehdokkaista. Toimituksen osoitteen 

löydät etukannesta. 

Näin voimme laajentaa Basisti-lehden levikkiä ja 

kasvattaa jäsenkuntaamme sekä ennen kaikkea osoittaa 

kunnioitustamme varsinaisen päivätyönsä jo tehneille 

kontrabasisteille. 

Hallitus 



TIKIRJASTON PALSTA NUOTTIKIRJASTON PALSTA NUOTTIKIRJASTON PALSTA NUOTTIKIRJAS 

BASSOKLUB1N NUOTTIKIRJASTO 

Nuottikirjastomme teosluettelo on yhden vuoden aikana 
kasvanut huomattavasti. Kirjasto on ostanut säestys-
materiaaleja sekä saanut muutamia upeita lahjoituksia. 
Tällä hetkellä sieltä löytyvät seuraavat teokset: 

G. Bottesini: 

G. Bottesini: 

Dittersdorff: 
Dittersdorff: 
J. Haydn: 
V. Pichl: 
V. Pichl: 
G. Ustvolskaya: 

A. Vivaldi: 

Grand Duo viululle ja kontrabassolle 
(sovitus jousiorkesterille) 
Passione Amoroso per due contrabassi 
e octetto (fl, cl, cor, archi) 
Konsertto in E (2 f 1 , 2 cor, archi, cemb) 
Konsertto in Es ( " - " ) 
Divertimento (soolo kb ja jousikvartetti) 
Konsertto D no 1 (sov. jousille ja cemb) 
Konsertto D no 2 (2 f 1 , 2 cor, archi, cemb) 
Composition for eight Double-basses, 
percussion instrument and piano 
Konsertto D (jousiorkesteri ja cemb) 

Lainaaminen on ilmaista klubimme jäsenille; lainaaja maksaa 
vain postitus- ja palautuskulut. Myös ulkopuoliset voivat 
lainata teoksia, jolloin bassoklubi noudattaa Suomen Sinf. 
ork. ry:n nuottimateriaalin vuokraustaksoja. 

Nuottikirjastotoimintamme pääpaino on kerätä ja välittää 
säestysmateriaalia (soolokonserttojen orkesterisäestykset) 
ja kamarimusiikkia (kokoonpanot, joissa kontrabasson osuus 
on merkittävä). Varsinainen soolokirjallisuus jää toimintamme 
ulkopuolelle sen yksityisluonteesta johtuen. 

Jos Sinulla on ideoita, toivomuksia tai sopivaa aineistoa, 
joita haluat esittää, lahjoittaa tai kaupata bassoklubin 
kirjastolle, ote toki yhteyttä. 

Nuottikirjastoa hoitaa Peter Grans, Kulorastaantie 1 H 75 

01450 VANTAA 45 

p. 90-8726678 



OTTIKIRJASTON PALSTA NUOTTIKIRJASTON PALSTA NUOTTIKIRJASTON PALSTA NUOTTKIRJAST 

MUITA KIRJASTOJA 

Musiikin Tiedotuskeskuksen kirjasto (Runeberginkatu 15, 

Helsinki) on nyt tutkittu, ja sieltä löytyy todella 
paljon kotimaista kontrabassokirjallisuutta. 

Solo kontrabasso 

Teppo Hauta-aho: 

Kai Nieminen: 

Kadenza 
Sarja kontrabassolle 
Sonatina Seria for Double Bass Alone 
Suita Piccola 

K o n t r a b a s s o j a p i a n o 

Bangt Johansson: 
sov: T. Hauta-aho 

Lauri Saikkola: 
Jarmo Sermilä: 

Canzona 
Mazurka 
Menuetto 
Preghiera 
Suite 
Kolme bagatellia 
Tavastonia 

Useampia kontrabassoja 

Teppo Hauta-aho: 

Tauno Marttinen: 

Leif Segerstam: 

Hermann Rechberger: 

Hippominiatyyri no 1 (5 kb. ) 
Hippominiatyyri no 2 " 
Hippominiatyyri no 3 " 
Skarabeus " 
Octoballade 
Septemalia (7 kb.) 
Vipuessa käynti ( " 
Tranquil Trauma no 2 (2 kb.) 
Tranquil Trauma no 3 " 
Onee upon a time 

Kamarimusiikkia ja konserttoja 

Teppo Hauta-aho: 

Ahti Karjalainen: 
Leonid Bashmakov: 
Teppo Hauta-aho: 

Mietteitä no 2 (huilu ja kb.) 
Rossiniana (sello ja kb.) 
Concertino no 2 (viola ja kb.) 
Quattro Bagatelle (fl, kb, perc) 
Trio for violin, violoncello and 
Double Bass 
Trio trumpetille, kontrabassolle ja 
rummuille 



IKIRJASTON PALSTA NUOTTIKIRJASTON PALSTA NUOTTIKIRJASTON PALSTA NUOTTIKIRJAS 

Konsta Jylhä: 
sov: T. Hauta-aho 
Leevi Madetoja: 
sov: T. Hauta-aho 

Olutmarssi (vl, vlc, cb) 
Vaiennut viulu " 
Paimenen unelma (jousikvintetto) 

T:Hauta-aho : 

T. Hauta-aho: 

Einar Englund: 

Olli Kortekangas: 

Tauno Marttinen: 

P-H Nordgren: 
Einojuhani Rautavaara: 
Jukka Tiensuu: 

Usko Meriläinen: 

Atso Almila: 

Einojuhani Rautavaara: 

Concertino piccola no II 
(cb + jousikv.) 

Concertino piccola no III ( - , , - ) 

Sonatita (cl, fag, cor, vcl, cb) 
Septetto (cl, fag, cor, vl, vla, 

vcl, cb) 
Divertimento Upsaliensis 
(puhallin kvintetti, piano ja 
jousikvintetti) 

Fanfares (Fl, Ob, cor, Tp, Tromb, 
Timp, Banjo, vl, vla, 
Vlc, Cb) 

Nonetto (Fl, Ob, Cl, Fag, Cor, 
vl, vla, vcl, cb) 

Nonetto III op 79 ( - , , - ) 

A late Pastorale (cor + jousikv.) 
Balladi harpulle ja jousikvintetille 
YANG II (b.cl, trbn, acc, vl, vla, 

vlc, cb) 

Konsertto kontrabassolle ja 
lyömäsoittimille 

Konsertto kontrabassolle ja 
orkesterille 

Angel of Dusk, konsertto kontrabassolle 
ja orkesterille 



KANSAINVÄLINEN KONTRABASSOKILPAILU 
GENEVESSÄ 27. 8 — 9. 9. 1983 

Seuraavat lainaukset ovat virallisesta kilpailu-
esitteestä: 

1. The 39th International Competition for Musical 
Performers in Geneva is open, without distinction 
of nationality, to all saxophonists, double bass 
players and flutists born between 1 s t September 1953 

and 1 s t September 1968. 

2. The competition comprises three public examinations: 
I - Examination of admission 
II - Recital 
III - Final competition (with orchestra) 

3. All participants in the competition may be 
accompanied at their expence, by a pianist of their 
choice. Names and addresses of accompanists are sent 
to the candidates after the closure of the registration. 

4. The set pieces for saxophone and double bass will be 
sent to the candidates as soon as the registration 
close. 

5. With the confirmation of their official registration 
into the competition, candidates will receive a document 
enabling them to ask for lodging if they so wish. A list 
of hotels and student accomodation will be sent 
automatically. 

6. The registration fee is 60.- Swiss Francs and the 
examination fee 40,- Swiss Prancs. 

7. Prizes of the 1983 Competition: 
Double bass: 1 s t prize SFr. 7000.-

2nd prize SFr. 3500.-

Repertory: 

A. Hans Fryba, Konzertetüde (Weinberger). 

E. Finale of the S. Koussevitzky Concerto (IMC); Finale 
of the G. Bottesini Concerto in B minor (Ars viva or 
Doblinger). 



C. One of the 7 Canzoni by G. Frescobaldi (Doblinger); 
I. Klose, Barock (Ka We Amsterdam); Bach-Simandl, 
Air and Gavotte-Part III, Volume 6 (Methode), (C.F. 
Schmidt); J.A. Lorenzeti, Gavotte (Leduc). 

D. A. Misek, Sonate No 1 or 2 (Universal or Liben, USA); 
J.M. Sperger, Sonata in E (Doblinger 1 1994) ; J.B. 
Vanhal, Sonata (Hofmeister). 

E. R. Fuchs, Sonata (Doblinger); Fr. Hertl, Sonata 
(Boosey); P. Hindemith, Sonata (Schott). 

F. D. Dragonetti-Malaric, Grand Allegro (Doblinger); 
J. Francaix, Theme varie (Eschig); S.Z. Whittenberg, 
Conversations (Peters); J.-Fr. Zbinden, Hommage a 
Bach (Breitkopf). 

In piece of these compositions, the candidate may 
present a work for solo double bass by a 20th century 
composer. In this case a copy of the music must be sent 
to the Competition Secretariat with the candidates 
registration form. 

G. A. Amellér, Contrabassolo (Leduc) or Kruzavé (L. 
Philippo, Paris); G. Bottesini, Variations sur "nel cor 
piu non mi sento" op. 23 (Ricordi) or Ŕêverie and 
Tarantelle (Billaudot or Ricordi); R. Glier, Intermède 
and Tarantelle (IMC or Hofmeister); E. Madenski, 
Tarantella (Oertel). 

H. Set piece. 

I. Mortari: Concerto per Franco Petracchi (Ricordi). 

I. Admission Examination, (maximum 15-20 mins.) 
The candidate will perform, in the order he chooses, 
the set piece from group A, the finale of one of the 
concerti from group B and one work from group C. 

II. Recital. (maximum 40 mins.) 
Each candidate will perform, in the order of his 
choice, one work from group D (without repeats), 
one from group E, one from group F and one work 



from group G. After all candidates of one 
session of the competition have performed their 
programs, each one will interpret the set piece 
from group H, in the same order of appearance. 

III. Final examination with orchestra. 
Each candidate will perform the Mortari 
Concerto. 

It is recommended that candidates use the editions listes 
above. If a candidate wishes to use a different edition, 
he is asked to send it to the Competition Secretariat 
with his registration form. The edition will then be 
submitted to the double bass Commission which will 
inform him of its decision. Performance from memory is 
highly recommended, however, it is mandatory only for 
the V. Mortari Concerto from group I. 

Each candidate will present himself for the competition 
with his own instrument, which must meet the following 
criteria: string length of 102 minimum; tuning of 
A/E/B/F sharp. 

Kilpailuun on ilmoittauduttava 31. 5. 1983 mennessä. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiskaavakkeita Juhalta 
puh. 90-6922137. 



SOOLO 

Kaikki kuulivat, että pieleen meni. "Jopa tämän 
erään kuuluisan korkeakoulun oppilasasuntolan 
surullisen kuuluisa talonmieskin kuulisi", tuntui 
peräpultin sellonsoittaja kaverilleen supattavan. 
Ja sellistit nauroivat niin ... 

"Hämmästyttävää. Todella hämmästyttävää.", tuumi 
puolestaan äänenjohtajabasisti, ja varaäänenjohtaja 
oli riemuissaan: "Oikein hienoa, kerrassaan. Tämä 
on sitä työn tasa-arvoa." Kolmosbasso sen sijaan 
vain hekotteli ja nikotteli ja taas vähän ilkeästi 
hekotteli. Jopa kapellimestaria tuntui bassoryhmän 
äimistely hymyilyttävän. 

Mutta bassonsoittaja Vähämyöhä oli kerrankin 
totinen. Neljännelle bassolle kirjoitettu neljän 
tahdin tenoriavainsoolo oli epäämätön tosiasia. 
Ei auttanut surkea fuskausyritys, ei asian vähättely. 
Kerta toisensa jälkeen soolo meni päin stakkelia ja 
senhän nyt kaikki kuulivat; myös soolon nelosbassolle 
akustisista syistä säveltänyt, salissa istuva 
nykysäveltäjä Heinämies sen huomasi. "Kas, kas. 
Tämäpä mielenkiintoista.", hän tuumi vieressään 
punastelevalle intendentille. 

Tilanne muuttui hälyyttäväksi. Konsertti-ilta lähes
tyi, ja Vähämyöhä ei tuntunut osuuttaan oppivan. 
"Kerranhan se vaan kirpasee, ja joka kolmaskymmenes 
päivä on palkkapäivä.", hän rallatteli hyväntuulisesti, 
eikä kehoituksista huolimatta suostunut sooloaan 
harjoittelemaan. Muut orkesterilaiset olivat rai
voissaan. "Taas tuo s...tanan Vähämyöhä munaa koko 
orkesterin maineen.", jupistiin vähän joka puolella, 
ja kapellimestari oli jo useaan otteeseen ehdottanut 
soolon siirtämistä äänenjohtajabasistille. Heinämies ei 
siihen kuitenkaan suostunut. Hänestä tilanne oli 
"erittäin hykerryttävä". 



Konsertissa Heinämiehen sävellys lähti 
liikkeelle pelokkaasti ja tunnustellen. 
Kai ajateltiin, että Vähämyöhä tämän homman 
totaalisesti mokasee ja oltiin varovaisesti 
kuulolla. Soolo lähestyi, ja orkesteri soitti 
suorastaan jähmettyneesti. "Kolme tahtia, kaksi 
tahtia, y, ka, kol, nel, NYT se tulee.", laski 
mielessään peräpultin viulisti ja konserttimestari 
sulki silmänsä. Aika tuntui pysähtyvän ... ja 
soolo alkoi. Ei uskonut konserttimestari ensin 
korviaan sillä silmät rävähtivät auki, ei kapelli
mestari lyöntiään sillä se meni sekaisin. Ainoa 
joka uskoi itseensä oli bassonsoittaja Vähämyöhä. 
Korkeat huiluäänet olivat kohdallaan, matalat 
legatosävelet meheviä ja sävelpuhtaus häkellyttävän 
moitteeton. "Vanha kunnon Vähämyöhä. Mitenkähän se 
tuon teki?", riemuitsi jokainen orkesterilainen ja 
soitto muuttui rohkeaksi ja vapautuneeksi. Inten
siivisellä soitolla orkesteri juhli Vähämyöhän 
urotekoa. 

Mitä sitten itse asiassa tapahtui? 
Lyhyesti ja ytimekkäästi: 
Nykysäveltäjä Heinämies ja bassonsoittaja Vähämyöhä 
olivat tehneet huippusalaisen sopimuksen, jonka 
mukaan Vähämyöhä soitti sooloaan harjoituksissa 
jatkuvasti pieleen; tarkoitus oli saada orkesteri 
noloksi ja ahdistuneeksi. Kuitenkin konsertissa 
kultaisen leikkauksen kohdalle sijoitettu bassosoolo 
sitten kaikkien hämmästykseksi onnistuikin täydel
lisesti ja sai aikaan Heinämiehen toivoman reaktion; 
orkesteri soitti riemukkaan intensiivisesti. 
Nykysäveltäjä Heinämiehen sävellys "Per aspera ad 
astra" siis toteutettiin kirjaimellisesti ovelan 
juonen ja bassonsoittaja Vähämyöhän monitahoisen 
persoonallisuuden avulla. Konserttiyleisö oli tyyty
väinen kuulemaansa ja arvostelut olivat kautta linjan 
kiittäviä. Hartaasti toivotut uusintaesitykset eivät 
kuitenkaan enää onnistuneet. Miksikähän? 

Tibi 



TERVEISIÄ FRANKFURTISTA 

"Näin Saksan kirjeenvaihtajan muodossa pistänki 
aina tulee mitä mieleen juolahtaa, ku muuteski 
unohtuu myöhemmin", kirjoittelee Basistin uusi 
Saksan kirjeenvaihtaja E. "Pojanpoika" Laane 
ja heittää heti alkuun tanakkaa tekstiä koe
soitoista. Münchenin Sinfonikkojen tuttibasson 
paikkaan oli ollut 30 hakijaa; 15 oli otettu 
soittamaan, 3 toiselle kierrokselle ja lopulta 
kukaan, ei ollut kelvannut. Huimaa touhua näin 
suomalaisen mittapuun mukaan, sillä olis nyt 
luullut, että joku passeli löytyy niin isosta 
porukasta kun Espoossakin meinataan kiinnittää 
kokonainen orkesteri ilman koesoittoja. No, on 
ilmeisesti niin, että mitä enemmän on hakijoita, 
niin sen nirsompi saa olla. 

Toinen mielenkiintoinen juttu Saksan kirjeen
vaihtajan kirjeessä oli koesoittojen ohjelma
kysymys. Pakollisena kun kuulemma soitetaan 
lähes kaikissa soittokokeissa Dittersdorffia, 
ja tuossa edellä mainitussa koesoitossa ei 
vapaavalintaisia tehtäviä ollut ollut lainkaan. 
Pojat/tytöt olivat soittaneet pelkästään 
etukäteen annettuja orkesteristemmoja. 
Kovaa touhua. 

Kirjeensä lopussa Laane lähettelee kovasti 
terkkuja kaikille klubilaisille. Kivaa 
kuulemma on, mutta kamuja aina toisinaan 
vähän ikävä. Sellastahan se. Tiätty. 

Välikäsi 
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BASISTI 1982 

Sisällysluettelo 

Artikkelit 

Grans, Peter, Orkesterielämää Turussa ennen ja 
nyt. 1982:3 

Helske, Heikki, Eri kustantajien nuotteja myyviä 
musiikkikauppoja. 1982:2 

Helske, Marjoriitta, Kontrabasso 1700-luvulla. 
1982:4 

Härkönen, Jorma, Kontrabasson flageoletit. 
1982:2 

Mikkola, Risto, Tampereella tapahtuu. 1982:1 

Haastattelut 
Pesonen, Juha, Jiri ja Esko ja Man-saaren 

kokemukset. 1982:3 

Tuura, Erkki, Oiva Nummelinin elämäntyö -
kokonainen kontrabassokoulukunta. 
Lyhennelmä Muusikko-lehden haastat
telusta. 1982:1 

Kirjat/levyt 

Pesonen, Juha, Heikki Halme:Fagotti. 
1982:2 



SENMAKSU JÄSENMAKSU JÄSENMAKSU JÄSENMAKSU JÄSENMAKSU JÄSENMAKSU JÄSENMAKS 

Vanha tai uusi bassoklubin jäsen 

Nyt on aika maksaa alkaneen vuoden 1983 

jäsenmaksu oheisella postisiirrolla. 
Merkitse ehdottomasti nimesi ja osoitteesi 
sekä rasti ruutuun oletko vanha tai uusi jäsen. 
Näin varmistat oman Basisti-lehtesi perilletulon. 

Runsaan vuoden kestänyt tehostettu jäsenhankinta
kampanja Basisti-lehden välityksellä on tuottanut 
kiitettävän tuloksen. Lehteä ei tämän jälkeen 
enää lähetetä ei-maksaville "jäsenille". 



Puhaltimien ja 
jousisoittimien 
erikoisliike 

Lapinlahdenk.21 0 0 1 8 0 HELSINKI 18 

- PUHALLINSOITTIMET 
- JOUSISOITTIMET 
- KLASS. KITARAT 
Puhallinorkesteri sovituksia 

(myös "Big Band" sov.) 
Laaja valikoima soitintarvikkeita 

(suukapp., lehdet, sordiinot, telineet, 
kielet, kotelot ym.) 

MYÖS KÄYTETTYJÄ SOITTIMIA 

Soitinkauppa Y. Latva Oy 
Lapinlahdenkatu 2 1 . 00180 Helsinki 18. 

puh. 694 6504 

Tervetuloa tutustumaan! 
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M
aahantuontia vuodesta 1924; 

kontrabassosarjat 
CREMONA 

1/2 
, 

3/4 
alk. 3.735,-

kontrabasso HOPF 
16.300,-

- PIRASTRO ja THOMASTIK 
kieliä, hartsia 

- 
kontrabassonjouset 
alk. 

365,-
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Fredrikinkatu 
33 

H
elsinki 

12 
puh. 

611100 


