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Pääkirjoitus 

Nuottien lukeminen on orkesterisoitta
jan arkipäivää. Nuottikuva siirretään suo
raan mekaaniseksi käsien liikkeeksi 
kielillä, ja kuuntelemalla korjataan mah
dollisesti tulleet virheet. Tuntuuko tutulta? 
Toivottavasti ei; jos kahdeksan basistia 
vain siirtää käden sinne mistä tulee ala-as 
on varmaa, että lopputulos ei ole ala-as 
vaan kakofonia. 

Miten saadaan kahdeksan basistia soit
tamaan ala-as puhtaasti hakematta ääntä 
käsikopelolla etukäteen? Suurin osa luki
joista vastaa tähän: "ei ole mahdollista". 
Väitänpä, että on. 

Mistä siis on kysymys: hyvästä sävel
korvasta, tuntoaistista vai jostakin muus
ta? Vastaus puhtauspulmiin on solfa eli 
säveltapailu, jonka merkitystä monet ran
kasti aliarvoivat. 

Säveltapailutunnit ovat varmaan olleet 
melkein kaikille jossain vaiheessa opinto
ja pakkopulla. On käyty Creutleinin tai 
Raition kirjaa läpi pystymättä laulamaan 
ensimmäistäkään tehtävää kunnolla. Ääni 
jää kurkkuun eikä viheltäminenkään suju. 
Tai sitten aivot ovat olleet solmussa sol-
misaation käsimerkkien kanssa. Tutkinto 
on sitten läpäisty joten kuten. 

Monissa musiikkioppilaitoksissa kurs-
situtkinnon suorittamisen ehtona on vas
taava säveltapailusuoritus, mikä vaikuttaa 
kielteisesti oppimisprosessiin ja opiskelu
motivaatioon. Tällainen typerä ja ajattele
maton käytäntö turhauttaa etenkin nuoria 
musiikinopiskelijoita, kun vaikutuksen pi
täisi olla täysin päinvastainen. Solfatunnit 
ovat nimenomaan musiikin opiskelua, jol

loin ollaan vapaita oman soiton rajoituk
sista, ja voidaan keskittyä luontevan fra
seerauksen ja rytmiikan opettelemiseen. 

Säveltapailun tärkein tavoite on oppia 
hahmottamaan nuottikuva jo ensimmäisel
lä lukukerralla soivana kokonaisuutena. 
Toisen sanoen, tarkoituksena on oppia 
laulamaan mielessä soitettavaa kappaletta. 
Sävelkulut ja rytmit hahmotetaan tuttuina 
sointuina ja kuvioina, eikä yksittäisinä ja 
eripituisina ääninä. Tätä harjoitellaan tuot
tamalla sävelet luonnollisimmalla tavalla 
eli hyräillen, rytmit käyttämällä sopivia ta
vuja. 

Säveltapailututkintoja on kaiken kaik
kiaan seitsemän: kolme peruskurssia, jois
sa tutustutaan tonaliteettiin ja rytmiin 
helppojen harjoituslaulujen avulla. I sol-
fassa harjoitetaan perustonaliteettia. II sol
fa etenee muunnesointujen, -sävelten ja 
modulaatioiden kautta kohti vapaatonaali-
suutta, johon III solfassa keskitytään eri 
nuottiavaimien lukemisen opettelun ohel
la. IV solfaa on perinteisesti pidetty "ato
naalisena" ja hillittömän vaikeana, mikä 
kuitenkin on valitettava harhakäsitys. 
IV:ssa vain laajennetaan kolmosessa opit
tuja asioita—vapaatonaaliset säveltapailu-
tehtävät on kolmosessa rajattu sekstiä 
pienempiin hyppyihin, nelosessa rajoituk
sia ei ole. Niinikään rytmeissä edetään 
kohti vaihtuvia tahtilajeja sekä mutkik
kaampia jakoja. 

Stemman laulaminen mielessä soittaes
sa on välttämätöntä hyvän sävelpuhtauden 
saavuttamiseksi—tässä siis vastaus kah
deksan basson ala-as ongelmaan—muuten 
soitto on pelkästään mekaanista käsien lii-



kettä, ja kontrolli on auttamattomasti my
öhässä. Voihan ketuille menneen äänen 
korjata, mutta harmonia on jo pilalla... 

Poikkeuksetta uudessa musiikissa sä
velkulut ja rytmiikka ovat hyvin yllätyk
sellisiä ja mielenkiintoisia, usein myös 
ensivaikutelmaltaan erittäin vaikeita, el
leivät suorastaan mahdottomia. Tällöin 
hyvin harjoitettu solfataito antaa erino
maisen pohjan uusien teosten nopeaan 
omaksumiseen. Harjoitusaikaa tarvitaan 
vain soittoteknisesti vaikeiden paikkojen 
ja uusien rytmikuvioiden opettelemiseen. 

Sibelius-Akatemiassa ja konservatori
oissa orkesterisoitinten opiskelijoiden on 
suoritettava I ja II-säveltapailut. Vaikuttaa 
kuitenkin siltä, että nykymusiikin vaati
mukset ovat huomattavasti näiden tutkin
tojen vaatimuksia kovemmat. Saattaisi 
olla aiheellista tältä osin tarkistaa opetus
suunnitelmaa kattamaan ainakin III ja 
mahdollisesti myös IV säveltapailut. 

Myydään 
Vuonna 1963 rakennettu Otto 
Rubner-kontrabasso. 

Tiedustelut Jarkko Uimonen, 
Otsonkallio 3 P 103 
02110 ESPOO 
Puh. 465 474 

Myytävänä kaksi kontrabassoa 

• Viisikielinen saksalainen, joka on rakennettu vuosisadan alussa (hp. 35.000,-) 
• 1970-luvulla rakennettu Gerhard Simon Fendin Maggini-kopio, jossa on E-

kielen koneisto (hp. 60.000,-) 

Tiedustelut: 

Turun kaupunginorkesteri 
Sibeliuksenkatu 2 A 
20110 TURKU 
tai puh. (921) 332 963 (Tuulikki Lehtinen) 



Syyskokouksen satoa 

Helsinkiin Kansallisoopperan harjoitus
sali Adloniin oli 18.11. kerääntynyt reilut 
kaksikymmentä klubin jäsentä päättämään 
sääntöjen määräämistä asioista: ensi vuo
den talousarviosta ja toimintasuunnitel
masta, jäsenmaksuista sekä hallituksen 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
sekä hallituksen uusien jäsenten valitsemi
sesta. Kokous sujui varsin ripeästi Jorma 
Katraman kokeneella johdolla. 

Klubin puheenjohtajana ensi vuonna 
jatkaa edelleen Martti Pyrhönen. 
Varapuheenjohtajana jatkaa Marjut 
Vuorento. Hallituksen uusiksi jäseniksi 
valittiin Jyrki Hiilivirta ja Lasse 
Lagecrantz. Onnittelut! Hallituksessa jat
kavat edelleen Tapio Lydecken ja Kari 
Ovaskainen. 

Henkilövalintojen ohella kokouksessa 
päätettiin ensi vuoden toiminnasta. 
Hämmästyttävää on kuitenkin se, että hal
lituksen tietoisesti typistämästä toiminta-
suunnitelmaesityksistä ei käyty 
minkäänlaista keskustelua, vaan se hyväk
syttiin sellaisenaan. Kukaan ei peräänkuu
luttanut levytysprojektia, ammatibasistien 
jatkokoulutuskurssia, mitään uusia ideoita 
ei liioin esitetty. 

Valitettavasti jälleen kerran on todetta
va, että klubin aktiivisuus on todella viime 
kädessä yksittäisistä jäsenistä kiinni. 
Hallituksen häpeä on, jos toimintasuunni
telmaa ei kyetä toteuttamaan. Monia uusia 
ideoita klubin toiminnan kehittämiseksi 
olen kyllä vuoden aikana kuullut, mutta 
milläpä niitä kaikkia ehtisi kirjaamaan 
ylös ja vielä huolehtimaan siitä, että ne tu
levat hallituksessa käsiteltyä. 

On turha syyttää ketään laiskuudesta ja 
vaatia hallitukselta toimintaa, jos tehtäviä 
ei määritellä kunnolla. 

Ensi vuoden ohjelmassa sääntömääräis
ten kokousten lisäksi on klubin 15. toi
mintavuoden kunniaksi juhlaristeily, jolle 
jokainen klubin jäsen on tervetullut. 
Lisäksi, mikäli löytyy sopiva paikka, syk
syllä pidetään viikonlopputapahtuma. 
Niin, ja tietysti julkaistaan lehteä entiseen 
tapaan. 

Kokouksen päätyttyä nautittiin virvok
keita ja vaihdettiin kuulumisia, jonka jäl
keen siirryttiin Pikkubasisti-kirjan 
esittelyyn. Alkuperäisenä ideana ja toivo
muksena oli demonstraatiotunnin seuraa
minen; työryhmän mielestä on kuitenkin 
parempi seurata opetusta todellisissa olo
suhteissa kuin lavastetussa tilanteessa. 
Niinpä kaikki kiinnostuneet toivotettiin 
tervetulleiksi Keravan musiikkiopistolle 
seuraamaan nuorten basistien tunteja. 

Teppo Hauta-Aho oli tehnyt hurjan 
työn valmistaessaan lukuisan määrän 
Family Album-kirjan kappaleista esittely-
ään varten. Yleisölle Kalmisto tarjosi huu
morin säestämänä koko joukon 
varteenotettavaa uutta ohjelmistoa. 

Lopuksi Petja Bakovska esitelmöi kon
trabasson historian eri vaiheista tuoden 
esille monia uusia näkökohtia. Petja on 
muuten Bulgariassa kirjoittanut aiheesta 
kokonaisen kirjan; suomentajaa ei vain 
taida helposti löytyä. 



Ihmeellistä kyllä ennen luentoa paikal
ta oli poistunut kuka milläkin verukkeella 
käsittämättömän paljon porukkaa, ilmei
sesti kaikkia basisteja ei kiinnosta oman 
soittimen historia lainkaan. Vai olisiko 
syynä ollut usko oman kielitaidon puut
teellisuuteen? Mene ja tiedä. Ikävä temp
pu joka tapauksessa, kun tietää miten 
paljon vaivaa Petja oli nähnyt tekstinsä 
työstämisessä. 

Miika Asunta 

Syyskokouksen pöytäkirja sekä 
ensi vuoden talousarvio ja toi-
mintasuunnelma julkaistaan 
seuraavassa Basisti-lehdessä. 

ERIKOISTARJOUS 
KONTRABASSOKLUBIN 

JÄSENILLE 

Musiikki Fazerin kanssa on sovittu, että kontrabassoklubi voi 
ostaa Jorma Katraman uusia levyjä edullisesti myytäväksi edel
leen jäsenille. Jäsenhinta on 70,- +postikulut eli huomattavasti 
ovh. hintaa pienempi. 

Tilaukset osoitteella: 

Miika Asunta 
Mechelininkatu 2 A 15 
00100 HELSINKI 
Tai puhelimitse (90) 494 093 

Toimitus vuoden vaihteessa. 



Jorma Katraina: 
Geneve 1990 

Me elämme kilpailuyhteiskunnassa ja 
kilpailumaailmassa. Kaikilla aloilla, kai
kissa yhteiskuntaluokissa ja kaikkina ih
misen ikäkausina on kilpailu läsnä. Toiset 
ihmiset ovat kilpailuhenkisempiä toisten 
kavahtaessa koko kilpailu-sanaa. Paljon 
on keskusteltu musiikkikilpailujen mielek
kyydestä ja siitä, voiko jotain niin ab
straktia elementtiä kuin musiikki edes 
luotettavasti arvioida, ja voiko sen esittä
jiä panna minkäänlaiseen paremmuusjär
jestykseen. 

Tähän iäisyyskysymykseen on yhtä 
paljon vastauksia kuin on vastaväitteitä
kin. Kilpailut musiikin alueella ovat kui
tenkin yleisiä ja varsin suosittuja, ja ne 
ovat viime vuosikymmeninä ottaneet hel
lään syliinsä tai kuristavaan otteeseensa 
myös harvinaisemmat soolosoittimet. 
Niihin kuuluu myös meidän oma kontra
bassomme, joka on vähitellen tulemassa 
esiin hämärästä, soolosoittimena konsertti
lavoille. Yleisesti tunnustettu soolosoitin 
se ei vielä ole, vaikka myönteistä suhtau
tumista basson tulemiseen on ollut havait
tavissa. Basson tunnetuksitekemiseen on 
tehtävä lujasti työtä ja mitä laajemmalla 
sektorilla, sen parempi. Tässä mielessä 
kilpailut ja niiden mukanaan tuoma julki
suus on myönteinen asia. Kilpailujen jär
jestäminen on jonkinlainen tae suurelle 
yleisölle siitä, että kilpailun kohde on ar
vostettu. 

Basson puolesta siis oravanpyörään... 

Geneven kansainväliseen kontrabasso-
kilpailuun 3.9.—11.9.1990 oli saapunut 
47 basistia eri maista. Juryn 9 jäsentä oliv
at Ion Cheptea (Romania), Pierre Helloin 

(Ranska), JK (Suomi), Barbara Sanderling 
(Saksa), André Zumbach, puheenjohtaja 
(Sveitsi), Enrique Garcia-Asencio 
(Espanja), Manuel Ivo-Cruz (Portugali), 
Andreas Pflüger (Sveitsi) ja David Walter 
(USA). 

Osanottajat in cognito... 

Juryn jäsenet olivatkin ainoat joilla kil
pailun alkuerissä oli nimet. Kaikki kilpai
lijat alkuerissä olivat ainoastaan 
numeroita—ei kansallisuutta, ei nimeä. 
Tuomariston työskentely saadaan ehkä 
näin neutraalimmaksi, mutta läpileikkaus 
siitä mitä maailmalla eri maissa tapahtuu 
jäi arvailujen varaan. Juryn jäsenelle täl
laisen kilpailun seuraaminen on mitä par
hain opintomatka ja minulle oli pettymys, 
että edes alkuerien jälkeen ei nimiä eikä 
kansallisuuksia ilmoitettu. Kilpailijoiden 
kannalta on kuitenkin kyse varsin hyväk
syttävästä intimiteettisuojasta. Tieto alku
erissä putoamisesta ei muodostu 
mahdolliseksi rasitteeksi seuraavissa kil
pailuissa. Kilpailijoiden numerointi ei ol
lut suoritusjärjestys, vaan numerot olivat 
jotain 0—500 väliltä. Kaikilla oli toisena 
pakollisena Zbindenin "Hommage à 
Bach", jonka ihailijaksi en vieläkään 47 
kuulemisen jälkeen tullut. Ensimmäisen 
tahdin rytmin kuulin soitettavan lähes yhtä 
monta kertaa niin taiteellisesti, että hyväl
lä tahdollakaan ei enää löytynyt Zbindenin 
alkuperäistä ajatusta. Jury ei keskustellut 
kandidaateista vaan päivän lopussa suori
tettiin aina suljettu lippuäänestys kustakin 
osanottajasta (kyllä, ei, mahdollisesti). 
Tietokone laski äänet ja pani osanottajat 
numerojärjestykseen. 



Vaikeaa, pelottavaa, tuskaista... 

Juryn tehtävä ei ollut helppo, kuten on 
tavallista tällaisessa kilpailussa. Kun tie
tää millaisen valtavan työn vaatii kansain
väliseen kilpailuun valmentautuminen, 
mielessä kouristaa aina pelko siitä, että 
jollekin hienolle muusikolle tehdään vää
ryyttä vain kahden lyhyehkön kappaleen 
kuulemisen perusteella. Tältä tuskin voi 
välttyä vaikka jokainen juryn jäsen koet
taa tehdä niin tarkkaa työtä kuin inhimilli
sesti on mahdollista. Sääntöjen mukaan 
toiselle kierrokselle maksimi oli 10 osa
nottajaa! Jokainen tuomariston jäsen arvi
oi oman sisäisen suodattimensa läpi 
suorituksia, ja ihmetellä täytyy, kuinka 
yksimielisiksi kannanotot muodostuivat 
ensimmäisen aamupäivän lievän hapuilun 
jälkeen. Juryn jäseninä oli kaksi kapelli
mestaria, jotka eivät olleet basisteja. Idea 
oli mielestäni hyvä, sillä he olivat varmas
ti meitä muita vapaampia arvioimaan pel
kästään soivaa lopputulosta ja taiteellista. 

Suomalaiset joukolla mukana... 

Kilpailun taso oli hyvä ja asia josta 
olin iloinen ja ylpeä oli neljän suomalai
sen basistin mukanaolo (207, 210, 145, 
299). Heitä oli ilo kuunnella, jos kohta on 
sanottava, että myyntitekniikan peruskurs
si olisi mitä pikimmin lisättävä musiikki-
oppilaitostemme opetusohjelmaan. Monia 
hienoja hetkiä ja hyvää osaamista mutta... 
meidän suomalaisten on ponnistauduttava 
ulos kuorestamme jotta vakuuttaisimme 
ulkomaailmassa. Oli hienoa, että nyt oli 
mukana jo neljä suomalaista basistia. 
Kiitos niistä lukemattomista yksinäisistä 
harjoitustunneista jotka olette suomalai

sen kontrabassonsoiton hyväksi tehneet. 
Toivottavasti teidän esimerkkinne kannus
taa seuraaviin kilpailuihin, missä lienevät
kin, yhä lisää Pohjolan miehiä ja tai 
naisia. Kyllä maailmalta palkinnotkin vie
lä Pohjolaan tiensä löytävät. Olisi mielen
kiintoista tietää kuinka moni lähtee 
kilpailuun todella voiton hakuun. Toiset 
tietenkin lähtevät, toiset taas haastavat it
sensä työhön, rikkomaan omia rajojaan ja 
hakemaan huikaisevia, avartavia koke
muksia. Itsensä alttiiksi paneminen antaa 
aina jotakin, ja jopa pettymyskin on ener
giaa antavaa jos sen osaa oikein käyttää. 
Onhan käteen jäänyt ainakin hyvä lapio 
jolla jatkaa kaivamista. 

Tapaus nimeltä Ovidiu Badila... 

Kaikissa kilpailuissa joiden tuomaris
tossa olen työskennellyt, Geneve järjes
tyksessä viides, olen pannut merkille 
kilpailijoiden välillä vallitsevan harvinai
sen lämpimän, toverillisen ja kannustavan 
ilmapiirin. Jatkoon päässeille sekä voitta
jille sataa onnitteluja ja olalle taputuksia. 
Toki joukkoon on mahtunut silloin tällöin 
joku ikävä poikkeuskin. Tällä kertaa ikävä 
poikkeus oli Romanialainen Ovidiu 
Badila, Reimsin kilpailujen ylivoimainen 
voittaja. Badila on Reimsin jälkeen peri
nyt Streicherin managerin ja lukuisasti 
sooloesiintymisiä. Näiden myötä lienee 
Badilaan pesiytynyt usko omaan erino
maisuuteen. Hyvä soittaja hän onkin, mut
ta niillä sirkustempuilla millä hän ehkä 
lumoaa yleisönsä ei hämätä kilpailuissa. 
Loppukilpailupaikka ei auennut ja tilai
suudessa missä finalistit julkistettiin, 
Badila julkisesti haukkui koko juryn epä
musikaalisiksi tolloiksi. Usein vaikeudet 



henkilötasolla alkavat kun huomaa ole
vansa parempi kuin kaikki toiset. Sääli! 

Ja sitten Grande Finale... 

Finaaliin selviytyivät Bruno Suys 
(Belgia), Boguslav Furtok (Puola), sekä 
Slavomir Grenda (Puola) jolla muuten oli 
mukanaan koko kilpailun paras säestäjä/ 
nainen. Sellaista säestystyötä harvoin kuu
lee missään. Finaali tapahtui parin tunnin 
junamatkan päässä Genevestä, Biennessä. 
Orkesterin säestyksellä kuultiin 
Koussevitskyn (Suys) ja Bottesinin kon
sertto nro 1 fis-molli (Furtok ja Grenda). 
Tuomariston järjestys lippuäänestyksen 
jälkeen oli Grenda, Suys ja Furtok. Ennen 
kilpailijoista äänestämistä oli jo äänestetty 
kilpailun tasosta, eli annetaanko ensipal
kinto vai ei. Koska vastaus oli ei saivat 
sekä Grenda että Suys molemmat toisen 
palkinnon ja Furtok pronssia. Kilpailu oli 
ratkennut. Yleisö vaikutti tyytyväiseltä tu
lokseen, eikä vihellyksiä kuulunut eikä to
maatteja heitelty. 

Kilpailu oli kestänyt viikon ja oli ollut 
antoisa kaikin puolin. Geneve palasi nor
maalielämään yhtä kokemusta rikkaampa
na aivan kuin me kaikki, jotka olimme 
olleet mukana kokemassa, näkemässä ja 
kuulemassa. 

Kilpailijat 210, 145, 299 tauolla. Kuvasta puuttuu no 207 

joka kuuleman mukaan opiskelee Saksassa, nimikin on 

jotain sinne päin. 



Basso lentokoneessa—perillä päreitä? 

Kontrabasistit suhtautuvat len
tomatkustamiseen varsin ennak
koluuloisesti, mitä tulee 
mielipiteisiin siitä, onko instru
mentti mahdollista saada ehjänä 
perille. Lokakuussa minulle 
tarjoutui tilaisuus korjata omia 
käsityksiäni asiasta, kun 
Rovaniemeltä tarjottiin keikkaa. 

Seuraavassa lyhyt ja yksinker
tainen raportti suuren ja kunnioi
tusta herättävän esineen 
kuljettamisesta Helsingistä 
Rovaniemelle ja takaisin. 

1. Vakuutusyhtiö. Vakuutuksenotto bas
solle. 

2. Sibelius-Akatemia. Laatikko lainaksi. 
Basso pussissaan lasikuituiseen kote
loon. Farmari taksin tilaaminen. 
Odotus. uusi tilaaminen. Lopulta ta
vallinen mersu, josta takapenkki alas. 
Bassolaatikon kaula ylettyy vaihde-
tangon yläpuolelle. "Kyllä tällä hyvin 
mahtuu ajamaan." 

4. Lentokenttä. Kannettuani laatikon ja 
muut matkatavarat yhdellä siirrolla 
lähtöselvitykseen, virkailija ottaa ystä
vällisesti muut matkatavarat, ja toteaa, 
että tuo ei taida mahtua tästä liukuhih
naa pitkin. Yksi kerros alas portaita 
laatikon kanssa ja luovutus henkilö
kunnalle suullisesti sanotun matkakoh
teen ja lennon lähtöajan kera. 

5. Turvatarkastuksen läpi laittamatta jou-
sikoteloa läpivalaisuun. Terroristi? 

6. Tunti lentokoneessa. 

7. Bassokotelo ja muut matkatavarat kan
taen itse linja-autolle. 

8. Laatikko linja-auton "alas". 

9. Laatikko keskustan lentoterminaalilta 
hotellihuoneeseen itse kantaen. 

10. Keikkailua ja hotellielämää. 

11. Laatikko ja matkatavarat hotellihuo
neesta keskustan lentoterminaalille itse 
kantaen -1°C pakkasessa ja 2 mm lu
mihangessa. "Hyytävässä säässä lumi
hangessa hän yksin raahasi..." 

12. Laatikko linja-auton "alas". 

13. Lähtöselvityksestä kaksi miestä kantaa 
laatikon pois, ilmeisesti koneeseen. 

14. Poliisisedän käskystä tällä kertaa jou-
sikotelo kiltisti läpivalaisuun. Ei terro
risti! 

15. Tunti lentokoneessa. 

16. Matkatavaroiden odottelua, laatikko 
yksin eri hihnalta kuin laukku. 

Matkan rasitusten jälkeen saatoin jälleen 
kerran todeta ruokkineeni kasinotaloutta 
turhalla vakuutuksenotolla. 

MA 



Jäsenluettelo 1990 

Nimi Katuosoite Postinro ja -toimipaikka puhelin 

S U O M E N 
KONTRABASSOKLUBI 

Jäsenluettelo sensuroitu 
Suomen kontrabassoklubi ry:n 

hallituksen päätöksellä. 
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S U O M E N 
KONTRABASSOKLUBI 

Jäsenluettelo sensuroitu 
Suomen kontrabassoklubi ry:n 
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Vapaajäsenet 

S U O M E N 
KONTRABASSOKLUBI 

Jäsenluettelo sensuroitu 
Suomen kontrabassoklubi ry:n 

hallituksen päätöksellä. 

Kunniajäsenet 

Lisäksi lehti jaetaan seuraaville kirjastoille: 

Helsingin pääkirjasto ja Rikhardinkadun Kirjasto 
Joensuun Kaupunginkirjasto 
Jyväskylän kaupunginkirjasto 
Kouvolan kaupunginkirjasto 
Kuopion Kaupunginkirjasto 
Porin kaupunginkirjasto 
Rovaniemen kaupunginkirjasto 
Sibelius-Akatemian kirjasto 
Tampereen Pääkirjasto 
Turun kaupunginkirjasto 
Varkauden kaupunginkirjasto 



Emanuel Wilfer 

Länsisaksalainen mestari verstas, 
jonka bassoilla on vuosikymmenien 
takainen hyvä maine kautta koko 
maailman. 
Tilauksesta myös 1/4, 1/2, 4/4 

- viulumallisia 
- 5-kielisiä 

Wilfer 

Schicker 
Seifert 

- jousia 

Tarvikkeita: 
Pirastro 
Thomastik 
Gon Pops 
Nyman 
Kolstein 
Petz 
Gewa 

Tervetuloa tutustumaan tai 
soita ja sovi henkilökohtainen 
esittelyaika puh. (90)611 104 

Akustiset soittimet Aleksi 11 , Helsinki 
p. 611 104, avoinna ma-pe 10-19, la 9-15 

FAZER 


