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B A S I S T I 
KEVÄÄLLÄ 1989 

Tapaus Comissiona 

Helsingin kaupunginorkesterin tuore 
kapellimestarikiinnitys on esimerkki 
länsimaisen musiikkikulttuurin jatkuvasta 
rappioitumisprosessista. Tähtikultti mini
maalisesta työstä maksettuine miljoonapalk-
kioineen on nyt kapellimestareidenkin 
osalta saavuttanut Suomen, ja ensi syk
synä helsinkiläiset kiiruhtavat arvatenkin 
sankoin joukoin HKO:n konsertteihin ihmet
telemään kaupungin kalleinta virkamiestä. 
Kaupunginorkesterin johtoa täytyy onnitel
la ovelasta mainoskikasta; ennakkokohu 
kapellimestarin palkkioista ei voi olla 
vaikuttamatta positiivisesti syksyn lipun
myyntiin. 

Kaupallistunut musiikkikulttuuri - vai 
voidaanko enää puhua kulttuurista? - on 
esineellistänyt musiikin välittäjät, kapel
limestarit, laulajat ja soittajat. Konsert
tiyleisölle opetetaan, että konserttien 
taso on suoraan verrannollinen esiintyjien 
saamien palkkioiden suuruuteen ja konser-
teista perittävien pääsylippujen hintaan. 
"Laatu maksaa" on musiikkiarvosteli
joiden lämpimästi hellimä tunnuslause, 
jonka nykyajan hyvin toimeen tulevat ih
miset mielellään omaksuvat. Juppi on juppi 
myös konserttiesitteitä tutkiessaan. Kon
serttiin lähtemiseen ei niinkään vaikuta 
se, mitä esitetään, vaan se, kuka soittaa, 
laulaa tai johtaa. Musiikin esittäjä on 
nykyaikana nostettu kohtuuttoman suuren 
arvostuksen kohteeksi tapahtumaketjussa, 
jonka tärkein osa on tietenkin esitettävä 
sävellys, ei sen esittäjä. JP 

Koesoittokäytäntö 

Koesoiton lopputulos on yleensä arka asia 
Hävinneiden katkeruus purkautuu usein 
jälkikäteen tapahtuvana spekulointina 
ja arvosteluna, joka voidaan helposti se
littää tutulla sananparrella "Happamia 
ovat, sanoi kettu pihlajanmarjoista". 
Jotta kuitenkin turhilta kapakkakeskuste
luilta vältyttäisiin, kontrabassojen koe-
soittokäytäntöä on koko maassa syytä yhte
näistää. Jos pelin säännöt ovat joka pai-
kassa samanlaiset, kilpaan uskaltautuva 
soittaja tietää mitä on odotettavissa, 
eikä pysty koesoiton jälkeen kritisoimaan 
ainakaan olosuhteita eikä koesoiton toteut
tamistapaa. 

Kontrabassojen koesoittoihin on mielestä
ni määrättävä yksi yhteinen pakollinen 
teos. Wieniläisklassisena sävellyksenä 
Dittersdorfin konsertto ei ole ollenkaan 
huono valinta, mutta myös jotakin muuta 
tunnettua kontrabassokonserttoa pakolli
seksi teokseksi kannattanee harkita. Se, 
että koesoittoon osallistuvat saavat ensim
mäisellä kierroksella soittaa melkein 
mitä tahansa, ei tunnu perustellulta. 
Miten verrata toisiinsa esimerkiksi Botte-
sinin ja Henzen konserttoja? Siihen pystyy 
harva basisti ja tuskin yksikään lautakun
nassa oleva viulisti. Tilannetta ei voida 
kuitata sillä, että toinen vain valitsi 
väärän teoksen koesoittoon, jos koesoitto-
ilmoituksessa nimenomaan kehotettiin soit
tamaan mistä tahansa kontrabassokonsertos
ta kaksi osaa. 



Toiseksi koesoittoaikataulu on laadittava 
siten, että jokaiselle soittajalle varataan 
riittävästi aikaa taitojensa esittelemi
seen. Kahden minuutin soittoaika ensimmäi-
sellä kierroksella ei riitä. Myös ensimmäi
sen kierroksen soittamista verhon takaa 
pidän hyvänä asiana. Jokainen koesoittoon 
osallistunut tuntee tulleensa kohdelluksi 
tasapuolisesti, jos lautakunta tekee va
lintansa puhtaasti kuulohavaintoon perustu
van kokemuksen perusteella. Myöhemmillä 
kierroksilla koesoitto jatkuu ilman verhoa. 

Jotta nykyinen kirjava kontrabassojen 
koesoittokäytäntö saataisiin Suomessa 
yhtenäiseksi, klubin hallituksen tulisi 
paneutua ongelmaan vakavasti ja ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin. Kysymyksessä 
on tärkeä asia, joka koskee jokaista koe
soittoihin osallistuvaa. 

JP 

Osallistumisesta 

Basisti-lehdessä 1/88 kontrabassoklubin 
hallituksen varapuheenjohtaja Sari Savo
lainen oli huolissaan klubin toiminnasta. 
Hänen mukaansa "klubi ei ole mikään klubi, 
jos 4-5 henkilön harteilla on koko homman 
toimivuus". Sarin mielestä "klubin toimi
vuus on sama kuin klubin aktiivisten jä
senten määrä". 

Sarin huoli on todellinen. Mitä hyötyä 
on toiminnan järjestämisestä, jos se ei 
tunnu kiinnostavan ketään? Klubin nykyi
nen, kiitettävän aktiivinen hallitus on 
aivan ilmeisesti alkanut kokea työnsä 
turhaksi ja joutuu lähitulevaisuudessa 
arvioimaan uudestaan koko klubitoiminnan 

mielekkyyttä ja omaa asemaansa tämän toi
minnan organisoijana. On tietenkin toivot-
tava, että hallitus löytää oikeat lääk
keet osallistumisaktiivisuuden piristämi
seksi, mutta toisaalta ajatusta toimin
nan vähentämisestä tai peräti klubin lak
kauttamisesta ei pidä heti jyrkästi tor
jua. Jos jäsenkunta ei pidä Suomen Kontra-
bassoklubin toimintaa tärkeänä, miksi 
jatkaa hyödytöntä uurastusta? 

JP 



PUHEENJOHTAJAN PÖLINÖITÄ! 

Heipparallaa vaan kaikki uudet, vanhat, nuoret ja iäkkäämmät jäsenet. Täällä teidän puheenjohtajanne 

taas teitä ilahduttaa henkevillä kirjoituksillaan. 

Olisi taas se aika vuodesta, jolloin pitäisi jo ruveta puhumaan kesäleireistä ja patistamaan kaikkia 

täyttämään ilmoituskaavakkeita, mutta minäpä aloitan räväkästi ilmoittamalla, että klubimme on saanut 

uuden sihteerin. Tästä on paljonkin hyötyä: ensinnäkin hallituksen kokouksista tulee taas pöytäkirjat, 

joista voi lukea, mitä on tullut luvattua ja mitä pitäisi tehdä. Toiseksi sihteeriparan niskaan voi kaataa 

kaikki epämieluisat kirjoitustehtävät, esimerkiksi apuraha-anomukset yms. Tämän kiitollisen tehtävän 

on nyt ottanut vastaan Miika Asunta, Sibiksessä opiskeleva muusikko, joka soittaa sekä laulaa Bassoa. 

Olemme iloisia saatuamme hänet porukkaan. 

Toinen iloinen asia on Eestin Valtion filharmonisen orkesterin vierailu Suomessa helmi-maaliskuun 

vaihteessa. On hienoa kuulla heidän maineikasta orkesteriaan sekä tavata varmasti monelle jo tuttuja 

kollegoitamme. Haluan myös kiittää jäseniämme monista arvokkaista kielilahjoituksista, jotka tullaan 

luovuttamaan filharmonian basisteille 28. helmikuuta. 

Jospa nyt niistä kesäleireistä... Ensi kesästä on nimittäin tulossa oikein "rohvessori" kesä. Kaikkien 

korkeatasoisten kotimaisten "rohvessoreiden" kurssien lisäksi tänne tulee ainakin kolme ulkomaista. 

Suman aloittaa Todor Tošhev, joka opettaa Oriveden isolla musiikkileirillä kesäkuun loppupuolella. Jatkoa 

seuraa Mustasaaressa, jossa puolestaan opettaa Juilliard Schoolin professori David Walter, ja kesän 

ulkomaiset vierailut lopettaa František Pošta ensin Kuhmossa ja sitten Suolahdessa heinä-elokuun 

vaihteessa. 

Tämän lisäksi luultavasti heti kesäkuun alussa on Suzuki-bassokurssi Keravalla opettajana spesialisti 

George Vance Washingtonista. Näistä asioista enemmän kun kevät ihan oikeasti koittaa. 

Tapu 



Suomen kontrabassoklubi ry:n 
sääntömääräinen 

Kevätkokous 
Kouvola-talossa musiikkopiston tiloissa 

sunnuntaina 9.4.1989 klo 13-17 

Kokous — tarjoilua — tarvikkeita — konsertti 

Tervetuloa! 

SEURAAVALLE SIVULLE on kerätty junien ai-

katauluja suu-
rimmilta рaik-
kakunnilta 



H E L S I N K I SE INÄJOK I I I S A L M I IMATRA 

Meno Meno Meno Meno 
Lähtö 10.30 Lähtö 8.05 Lähtö 7.53 Lähtö 10.01 
Juna Perillä 12.33 Vaihto Riihimäellä Juna Perillä 11.42 Juna perillä 11.07 

11.16 Kouvolaan 
Pa luu Juna Perillä 12.33 Pa luu Pa luu 
Lähtö 17.35 Lähtö 19.22 Lähtö 18.29 
Perillä 19.55 Pa luu Perillä 22.50 Perillä 19.35 

Lähtö 17.35 
TURKU Vaihto Riihimäellä KUOPIO LAPPEENRANTA 

19.00 
Meno Juna Perillä 22.02 Meno Meno 
Lähtö 6.50 Lähtö 8.51 Lähtö 10.25 
Vaihto Tampere 9.55 OULU Juna Perillä 11.42 Juna Peril lä 11.07 
Vaihto Riihimäki 11.16 
Perillä 12.33 Meno Pa luu Pa luu 

Lähtö lauantaina 01.00 Lähtö 19.22 Lähtö 18.29 
Pa luu Vaihto Riihimäellä Perillä 21.55 Perillä 19.12 
Lähtö 1 7.35 11.16 Kouvolaan 
Vaihto Riihimäki 19.00 Juna Perillä 12.33 P I E K S Ä M Ä K I KOTKA 
Vaihto Tampere 20.45 
Perillä 22.52 Pa luu Meno Meno 

Lähtö 17.35 Lähtö 9.46 Lähtö 11.02 
TAMPERE Vaihto Riihimäellä Juna Perillä 11.42 Juna perillä 11.45 

20.03 
Meno Juna Perillä maanantai Pa luu Pa luu 
Lähtö 9.55 na 4.35 Lähtö 19.22 Lähtö 17.35 
Vaihto Riihimäellä Perillä 21.02 Perillä 18.18 
11.16 Kouvolaan ROVAN IEM I 
Juna Perillä 12.33 M I K K E L I SAVONLINNA 

Meno 
Pa luu Lähtö lauantaina 21.35 Meno Meno 
Lähtö 17.35 Vaihto Riihimäellä Lähtö 10.30 Lähtö 8.20 VR-l injur i 
Vaihto Riihimäellä 11.16 Kouvolaan Juna Perillä 11.42 Vaihto Parikkala 9.18 
19.00 Juna Perillä 12.33 Juna Peril lä 11.07 
Perillä 20.17 Pa luu 

Pa luu Lähtö 19.22 Pa luu 
VAASA Lähtö 17.35 Perillä 20.23 Lähtö 18.29 

Vaihto Riihimäellä Vaihto Parikkala 20.25 
Meno 20.03 JOENSUU VR- l in iur i 
Lähtö 6.45 Perillä maanantaina Perillä 21.15 
Vaihto Riihimäellä 7.35 Meno 
11.16 Kouvolaan Lähtö 08.00 

Juna Perillä 12.33 KAJAANI Juna perillä 11.07 

Pa luu Meno Pa luu 
Lähtö 17.35 Lähtö 6.41 Lähtö 18.29 
Vaihto Riihimäellä Juna Perillä 11.42 Perillä 21.36 
19.00 
Juna Peril lä 23.15 Pa luu 

Lähtö 16.35 
Perillä 21.25 



TAPIO L . - kb-klubin pj 

Tapaamme kotoisasti Suomen Kansallisoop
peran tiloissa tasan kaksi tuntia ennen 
Paavo Heinisen Silkkirummun pääharjoituk-
sen alkua. Samaan aikaan kun orkesterin 
järjestäjät koettavat kuumeisesti sovit
taa pienen pieneen monttuun Silkkirummun 
massiivista lyömäsoitinkalustoa, me istah
damme hätäilemättä kahvikupposten äären 
ja vaihdamme kuulumiset. "Paljonko sä 
Tapu maksoit, että pääsit haastateltavak
si?" joku näsäviisas kysyy ohi juostes
saan. 

Suomen Kontrabassoklubin nykyinen puheen
johtaja Tapio Lydecken (Tapu) on 28 vuo
tias kahden lapsen isä. Hän asuu Vantaalla, 
hankkii elantonsa oopperaorkesterin bas-
sonsoittajana ja harrastaa purjehtimisen 
lisäksi kaikenkarvaista kirjallisuutta. 
Vapaa-aikojen musiikintarpeen tyydyttä
vät lähinnä lastenlaulut ja Hindemithin 
sonaatti kontrabassolle ja pianolle, 
jonka Tapio mainitsee "suosikki basso-
biisikseen". 

Tapion ensimmäinen soitin oli klarinetti. 
Lupaavasti alkanut ura päättyi kuitenkin 
pian siihen, että yksi etuhammas otti 
ja häipyi eräässä mystisessä onnettomuu
dessa. Pian tämän jälkeen Tapion isä 
kuitenkin raahasi kotiin tuttavaltaan 
ostamansa kontrabasson ja kyseli noin 
niinkuin kautta rantain, että "kukahan 
tätä peliä mahtaisi ruveta soittamaan?" 
Kuuliaisena poikana Tapio päätti uhrautua, 

ja etuhampaan menetys ei enää kauan harmit
tanut. Tapio aikoo ostaa itselleen vielä 
joskus ihan oman klarinetin, kun rahaa 
vain jostakin löytyy riittävästi. Eli 
että vanha rakkaus ei ruostu, kuten todet
tiin jo muinoin Euripideen näytelmässä 
Troijan naiset. 

Kontrabassonsoittoa Tapio opiskeli aluksi 
Mikkelissä Onni Virolaisen johdolla. Hän 
sai myös yksityistunteja Oiva Nummelinilta 



ja kävi hänen opissaan Oriveden kesäkurs
seilla. Sibelius-Akatemiassa Tapion opetta
jana toimi Olli Kosonen, ja diplomitutkinto 
valmistui keväällä 1987. Ennen oopperaor
kesteriin tuloaan Tapio soitti Kouvolan 
kaupunginorkesterissa vuosina 1983-85. 

Bassoklubin toimintaa analysoidessaan Tapio 
jakaa varauksettomasti kiitosta hallituksen 
jäsenille: "Töitä on jaettu, ja hyvin pal
jon toiminta 
on ollut 
sitä, että 
muut ovat 
tehneet ja 
mä olen vain 
laittanut 
nimeni alle." 
Tapio kiittää 
myös uutta 
hallitustaan 
"erittäin 
aktiiviseksi". 

Tapion puheen-
johtajakaudel-
la on mm. 
syys- ja 
kevätkokouk
sien ohjelmia 
pyritty mo
nipuolista
maan , Kallio-
Kuninkalassa 
järjestettiin onnistunut opetusperiodi ja 
varsinkin professori Toshevin mestarikurs
si täytti kaikki odotukset. Tapio on eri
tyisen iloinen siitä, että mestarikurssin 
järjestämistä varten saatiin useita apura
hoja, mikä osoittaa sen, että kontrabasso-

klubin toimintaa arvostetaan yleisestikin. 

Klubin uusi hallitus on jo kokoontunut 
useita kertoja ja asettanut itselleen 
vaativia tavoitteita. Suunnitelmissa 
on ammattiorkestereiden kontrabassoryh-
mille järjestettävä jatkokoulutusperiodi, 
bassomusiikin levytysprojekti ja uuden 
mestarikurssin järjestäminen. Myös edul
listen bassopussien valmistuksesta neuvo

tellaan, ja ensi kesäksi on luvassa basso-
klubin oma kesäpaita. 

Kesällä Tapio "varsin todennäköisesti" 
suunnistaa bassoineen Mustasaareen David 
Walterin oppeja tutkailemaan ja viettää 

"Olen viihtynyt työssäni, mutta kai sitä jokainen joskus miettii 
alan vaintoakin." 



lomaansa tietenkin purjehtimalla. Haastat
telun lopuksi hän kehottaa nuoria basisteja 
harkitsemaan myös ulkomailla opiskelu
mahdollisuutta. Vieraissa olosuhteissa 
eläminen on kaikin puolin avartavaa, ja 
uusien ystävyyssuhteiden solmiminen on 
hyvä tehdä mahdollisimman varhain. "Miksi 
ei lähtisi silloin kun vielä pääsee?" 
Tapio kyselee. 

haastattelu: Juha Pesonen 
valokuvat: Heikki Pesonen 

KONTRABASSOJA 
Markneukirchenistä 

300 v. käsityöperinteitä 
jatkaa bassontekijämestari 

Johannes Rubner. 
Bassontekijä parhaasta 
päästä. 

•Pfretzschner 
jouset 

•Pirastro (myös suoni), 
La Bella ja Corelli 
-kielet 

•Pops hartsi 
•Underwood ja 
Shadow mikrofonit 

•Topatut basson-
suojukset 

•Jousikoteloita ja 
kaikkea bassoille. 

•Myös 1/4 bassoja 



Jorma Koivulehto in memoriam 

Kontrabasisti Jorma Koivulehto poistui keskuudestamme 1.2.1989. 
Jorma oli syntynyt Helsingissä 22.2.1952. 

Jorma opiskeli usean vuoden ajan Oiva Nummeliinin johdolla Helsingin Konserva
toriossa ja siirtyi sittemmin Olli Kososen oppilaaksi Sibelius-Akatemiaan. Täällä 
hän suoritti kontrabassonsoiton II-kurssitutkinnon hyvin lyhyen opiskelunsa jäl
keen ja sai tästä suorituksestaan arvosanan "Erinomainen" 24/25 pistettä. 

Jorma Koivulehto oli erittäin lahjakas, musikaalinen ja monipuolinen muusikko. 
Hän oli maamme parhaita jazz-kontrabasisteja 1970-luvulla. Hän soitti useissa huip
puluokan jazz-kokoonpanoissa, joista mainittakoon mm. Linkolan-oktetti, Piirpauke, 
Taurus, Oton-kvartetti ja Punainenlanka. Useimmat mainituista yhtyeistä ovat tunnet
tuja myös maamme rajojen ulkopuolella. Muistamme näiden laadukkaiden ja omaperäisten 
kokoonpanojen lukuisat erinomaiset televisio- ja radioesiintymiset. Tuskin erehdyn 
kun sanon, että näissä yhtyeissä olleiden huippumuusikoiden kanssa soittaessaan Jor
ma sai ehkä parhaiten toteuttaa omaa musiikillista sisintään. 

Samanaikaisesti Jorma kehitteli omaa soittotaitoaan myös klassisen musiikin suun
taan, viimeistellen tuolloin Sibelius-Akatemiassa diplomitutkintoaan. Samoihin aikoi
hin Jorman perheeseen syntyi tytär. Tämä merkitsi Jormalle kaikkein suurinta ja rak
kainta maailmassa. Diplomisuoritus sai nyt jäädä, sillä Jorma tunsi, että hänen suu
rin velvollisuutensa oli ensisijaisesti hoitaa omaa tytärtään. Jorma koki myös suurta 
vastuuta ja huolta perheensä toimeentulosta. Niinpä hän jo tuolloin oli hakeutunut 
Radion Sinfoniaorkesterin vakaamman ansiotason piiriin. Jorma valittiin julkisen koe
soiton perusteella RSO:hon vakituiseksi avustajaksi,ja sittemmin Yleisradion hallin
toneuvoston päätöksellä hänet nimitettiin vakituiseksi RSO:n muusikoksi. Jorma suh
tautui työhönsä vakavasti ja innostuneesti. Mainittakoon, että Jorma teki myös solis-
tinauhoituksia Yleisradion musiikkiohjelmiin. Tällä tavoin hän halusi jatkuvasti ke
hittää soittotaitoaan ja musiikillista ilmaisukykyään. 

Jorman omaiset ja hänen lähimmät työtoverinsa ymmärsivät hyvin, että Jorman elämä 
ei ollut helppoa. Kun me nyt surullisina muistelemme Jormaa ja hänen poistumistaan 
täältä keskuudestamme, on meillä kuitenkin lohduntunne. Jorman tuskat ovat päättyneet. 
Jorma on päässyt lepoon. 

Olli Kosonen 



S I B E L I U S - A K A T E M I A N 

K O N T R A B A S S O L U O K A L L A 

T A P A H T U U : 

MATINEAT: 

4.3. klo 13.30 R-talon pikkusali 
18.3. 
6.5. " R-talon konserttisali 
20.5. " - paikka ei vielä tiedossa -

PEDAGOGIIKKALUENNOT: 

7.3. klo 15 Kontrabassoluokka (F-talo) 
21.3. 
11.4. 
25.4. 
2.5. 

Tilaisuuksiin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. 
Pedagogiikkaluennoilla käsitellään kontrabassonsoiton alku
opetusta Jussi Javaksen johdolla. 



T A P A H T U M A K A L E N T E R I T A P A H T U M A K A L E N T E R I 

KONSERTIT: 

1 5 . 3 . Helsinki biennalen kon
sertti Suomen Kansallisoop
perassa 
Jokinen: Pilars sellolle ja 
kontrabassolle - Panu Saari 
ja Tapio Lydecken 
Meriläinen: Konsertto kont
rabassolle ja lyömäsoitti-
mille - Juha Pesonen ja Kei
jo Puumalainen 

3 0 . 3 . Lappeenrannan kaupunginorkes
terin konsertti 
Mozart: Kontrabassokonsertto -
Jorma Katrama 

6.5. "Lastenkamarikonsertti" Fin-
landiatalossa 

Kari Lindsted ja Jorma Katrama 

KURSSIT: 

9 - 1 1 . 2 . kontrabassokurssi Norrköpingissä 
Olli Kosonen 

3 1 . 3 . - 8 . 4 . kamarimusiikkikurssi 
Norfolkissa - Teppo Hauta-aho 

2 - 5 . 6 . bassonsoiton alkupedagogiikka-
kurssi Keravalla - George Vance 

KURSSITuTKINNOT: 

1 3 . 4 . A-tutkinto - Panu Pärssinen 
(Sibelius-Akatemia, O. Kosonen) 

2 2 . 4 . A-tutkinto - Jukka Nuuttila 
(Sibelius-Akatemia, O.Kosonen) 

Huhtikuun viimeisellä viikolla: 
Peruskurssi 1 /3 - Antti Penttilä 
(Espoon musiikkiopisto, K.Kää
riäinen) 
Peruskurssi 1 /3 - Pasi Kallio 
(Espoon musiikkiopisto, K. Kää
riäinen) 
Peruskurssi 1 /3 - Sami Torvinen 
(Hämeenlinnan musiikkiopisto, 
K. Kääriäinen) 

Toukokuussa: 
II-tutkinto - Pentti Huhtinen 
(Helsingin konservatorio, J. Kat
rama) 

1 5 . 5 . Musiikkikasvatuksen sivuinstru-
menttitutkinto - Juha Korkeamäki 
(Sibelius-Akatemia, J. Pesonen) 

KOESOITTOTULOKSET: 

1 1 . 1 1 . 1 9 8 8 RSO:n kontrabassonsoittajaksi 
Jukka Räikkönen 

1 3 . 1 . 1 9 8 9 RSO:n kontrabassonsoittajaksi 
Pekka Saarinen 



Emanuel Wilfer 
kontrabassot 

Seifert 
basson jouset 

Länsisaksalaisten 
mestareiden käsityötä 

Kieliä: 
Pirastro ja Thomast ik 

Hartseja: 
Kolstein, Petz ja 
Thomast ik 

Jousikoteloita: 
Gewa ja Sinfonia 

Tervetuloa asian-
tuntijaliikkeeseen 

Akustiset soittimet Aleksi 11, Helsinki 
p. 611104 avoinna ma-pe 9-18, la 9-15 

FAZER 



PIENI 

KONTRABASSO 
7 - 1 6 vuotiaille 

lapsille 

Kuvassa o leva ty t tö on 
7-vuot ias ja 126 c m pi tkä. 

Kont rabasso on 150 c m kor
kea ja 56 c m leveä, er ikoisval-

misteisetkielet . Ote lauta on 
85 c m . To imi tukseen sisältyy 

jous i , kielet ja puss i . 

MYYMÄLÄSSÄMME NYT 1/4, 1/8 ja 1/10 BASSOJA 
VARASTOSSA MYÖS VANHOJA SOOLOBASSOJA 

Maahantuonti ja yksinmyynti 

HUOM. O S O I T E : A L B E R T I N K A T U 17, 00120 HELSINKI 12 
P U H . 90-666 785 

HUOM! OLEMME MYÖS AVANNEET UUDEN LYÖMÄSOITINMYYMÄLÄN: PUH:666 796 


