C

KONTRA
Kontrabassoklubin
vuosikokous

2/2009

TomT
om -duon
omTom
uusin levy

Mar
ko P
ennasen
arko
Pennasen
verstaalla

Kesäleirit

c

KONTRA

2
Kontra-C

Sisällysluettelo

Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenlehti

Infosivu................................................................. 2
Pääkirjoitus ........................................................... 3
Puheenjohtajan tervehdys ..................................... 4
Playing double bass in Finland .............................. 5
Bassohulinaa Pitäjänmäellä.................................... 6
Drum’n’Bass ........................................................ 10
Kardhia ............................................................... 11
Viulunrakentajan verstaalla ................................. 12
Oulun terveisiä ................................................... 14
Mette Hanskov opettaa Kodalyn inspiroimana .... 15
Pikkubassosivut – Minibasistsidorna ................... 16
Kirjaimet sekaisin - kilpailu! ................................ 18

27. vuosikerta.
Ensimmäinen lehti julkaistiin vuonna 1982
Painos 175 kpl
Päätoimittaja:
Toimituskunta:
Mainossihteeri:
Taitto:
Kopiointi ja
jakelu:

Henrica Fagerlund
Yhdistyksen hallitus
Tomi Laitamäki
Ari Mansala
Reijo Jukarainen
Kerasivu Oy
tulostus@kerasivu.fi
puh. (09) 294 8383

ISSN 1459-7527

Kansi: Aapo Juutilainen

Kontra-C on Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenlehti,
johon jokainen jäsen voi antaa myös omia artikkeleitaan
julkaistavaksi. Jutut lähetetään toimitukseen mieluiten
sähköpostitse. Suositeltavin tiedostomuoto on Microsoft
Word. Konekirjoitusliuskoja ja selviä käsinkirjoitettuja
tekstejä otetaan vastaan postitse.

Perustettu vuonna 1976
Puheenjohtaja
Juha Kleemola
040 738 4698
Varapuheenjohtaja
Ari Mansala
050 364 7848
Sihteeri
Johannes Raikas
050 380 7603

juha.kleemola@siba.fi

Aineisto (ja osoitteen muutokset) toimitetaan
päätoimittajalle:
ari.mansala@gmail.com

raikas@iki.fi

Hallituksen jäsenet
Aapo Juutilainen, KV-vastaava
044 289 2326
aapo.juutilainen@siba.fi
Tomi Laitamäki, mainosvastaava
050 401 4572
laitatom@gmail.com
Pontus Grans, nuotistonhoitaja
050 401 4572
pontus.grans@siba.fi
Varajäsenet
Juho Vikman, nettisivut
041 454 2112
juho.vikman@siba.fi
Karoliina Koivusalo
044 545 8338 karoliina.koivusalo@metropolia.fi
Taloudenhoitaja, jäsenasiat
Eila Saikkonen
050 351 3165
eila.saikkonen@gmail.com

Henrica Fagerlund
Kauppaneuvoksentie 12 A 8
00200 Hki
puh. 050 441 6379
kontra.c@gmail.com
Seuraavaan lehteen tarkoitettu aineisto pyydetään
toimittamaan 02.10.2009 kello 16.00 mennessä.

c

KONTRA

3

Mitä sinusta tulee isona?
Taas tulevat kaikenmoiset pääsykokeet ja kouluista
valmistumiset. Monilla on juuri tällä hetkellä seuraava
askel avoin. Itse yritän kovaa tahtia valmistautua ensi syksyn A-tutkintooni. Jonka jälkeen olen taas sen saman
peruskysymyksen äärellä, jota erilaisissa elämäntilanteissa
on paikallaan miettiä: Mikä minusta tulee isona? Tällä
hetkellä moni ehkä miettii pääseekö toivomaansa lukioon/opiskelupaikkaan/kesätöihin? Tai jatkaako bassonsoittoa 3/3-tasokokeen jälkeen tai sen jälkeen kun muuttaa pois kotoa? Tai lähtisikö opiskelemaan musiikkia vai
jotain muuta?
Pienenä toiveammattejani olivat taidemaalari, kirjailija ja
astronautti. Myöhemmin halusin poliisiksi tai palomieheksi. Miksi ihmeessä sitten minusta tuli basisti? No,
pituuskasvu loppui liian aikaisin päästäkseni poliisiksi tai
palomieheksi. Ja niin maalaaminen kuin
kirjoittaminenkin vain jäi kun musisoiminen otti leijonanosan ajasta ja energiasta. Ja astronautti nyt oli muuten vaan aivan liian outo ammatti. Mutta koska en missään vaiheessa malttanut lopettaa bassonsoiton
treenaamista, niin jotenkin tie vain vei ammattiopintojen
pariin. Eikä sittemmin mikään muu ala ole tuntunut
tarpeeksi kiinnostavalta, että olisi jaksanut ryhtyä opiskelemaan.
Tällä hetkellä ammattini on freelancermuusikko ja sivutoiminen tuntiopettaja. Hyvässä lykyssä sillä elättää itsensä ja melkein perheensä, mutta rikastumaan tuskin
ilman hyvää lottotuuria pääsee. Silti tuntuu, että tällainen elämä on juuri minulle sopivaa. Kun taannoin pohdin kysymystä mikä minusta tulee isona, niin totesin lopulta, että ei minun tarvitse sitä tietää. Enhän edes tiedä
missä olen ensi viikolla töissä vai olenko ollenkaan, ja se
on juuri freelancerhomman viehätys! Ei kokoajan tarvitse tietää tarkalleen mitä tekee isona. Pitkälle pääsee jo
sillä, jos tietää mitä tekee tänään.
Vad vill du bli när du blir stor?
Det är igen dags för diverse inträdesprov och
utexamineringar. Följande steget i livet är för många ännu
okänt. Själv håller jag på med att förbereda min A-kurs
inför nästa höst. Och efter det står jag igen inför samma
evighetsfråga: Vad ska jag bli som stor? Just nu är det
säkert flera som funderar på följande frågor: kommer jag
att slippa till gymnasiet/studieplatsen/sommarjobbet? Vill
jag fortsätta spela kontrabas efter 3/3-nivåprovet eller efter

att jag flyttat hemifrån? Borde jag studera musik eller
något annat?
Som liten var mina favorityrken konstnär, författare och
astronaut. Senare ville jag bli polis eller brandman. Men
varför i världen blev jag då basist? Nå, längdtillväxten tog
slut innan jag hann bli tillräckligt lång för polis- och
brandmannayrket. Och såväl målandet som skrivandet
bara föll bort av sig självt då den mesta tiden gick åt till
musicerandet. Och astronaut, ja det var nu bara ett alltför
konstigt yrke. Men då jag aldrig fick för mig att sluta öva
kontrabas, så ledde vägen bara till yrkesstudierna. Sedan
dess har ingen annan bransch verkat tillräckligt lockande
för att jag skulle orka sätta igång att studera yrket.
Just nu är mitt yrke frilasmusiker och timlärare i bisyssla.
Med god tur kan man försörja sig själv och nästan sin
familj. Men rik blir man nog inte utan god tur i lotto.
Ändå känns det som att just denna livsstil passar mig. Då
jag nyss funderade över frågan vad jag ska bli, så var
slutsatsen: det behöver jag inte veta. Jag vet ju inte ens var
jag jobbar nästa vecka, eller jobbar jag över huvudtaget
och det är just det som är charmet i frilansjobbet! Man
behöver inte helatiden ha klart för sig vad man ska göra
som stor. Man kommer väl långt redan om man vet vad
man ska göra idag.
Henrica Fagerlund
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Puheenjohtajan tervehdys
Hieman sekavissa tunnelmissa kirjoitan tätä palstaa arvon
klubilaiset, sillä juuri eilen illalla kävi hyvin Tapereen
koesoitossa ja elämä meni taas kerralla sekaisin. Paikalla
oli mukavasti osanottajia ja kilpailuastelmasta huolimatta
tunnelma oli leppoisan veljellinen, kuten yleensäkin
vastaavissa tilanteissa basisteilla tuppaa olemaan. Usein
päädytään viettämään iltaa samaan ravintolaan ja
jakamaan tappoit ja voitot, onnistumiset ja
epäonnistumiset kilpakumppanien kanssa. Tämä pistää
minut suunnittelemaan sellaista tapahtumaa, joka keräisi
bassoveljet ympäri Suomea yhteen ilman vakavahenkistä
kilvoittelua. Onhan kuitenkin niin, että joitakin
kollegoitaan Suomen toiselta puolelta tapaa ihan liian
harvoin ja usein se voi olla hyvä syy lähteä koesoittoon,
vaikkei olisikaan niin hyvin valmistautunut.
Koesoitot ovat hyvin raadollisia tapahtumia, jotka monet
muusikot mieltävät ammattimme ehdottomaksi
varjopuoleksi. Koesoitossa ei mitata pelkästään
soittotaitoa, vaan taitoa soittaa mielettömän paineen alla
sekä stressinsietokykyä. Stressi voi alkaa jo useita viikkoja,
jopa kuukausia ennen H-hetkeä. Joskut sulkeutuvat
harjoituskoppeihin, eivätkä tapaa kavereitaan kuukausiin.
On siinä puolisolla kireässä kumppanissa sietämistä.
Itselläni sydämentykytys alkoi edellisenä iltana ja alkaa
nyt pikkuhiljaa tasoittua. Lautakunnan mietintätauoilla
olisi voinut kuvitella olevansa hullujenhuoneella. Ennen
esiintymistä vertailimme toistemme pulsseja ja kerroimme
huonoja vitsejä. Se helpottaa. Terveellistäkö? Enpä usko.
Ainakin hiuksia tuntuu olevan joka päivä vähemmän.
Tiedä sitten mistä se johtuu.
Klubirintamalla vietettiin kolmisen viikkoa sitten
vuosikokousta mukavissa merkeissä. Porukkaa oli paikalla
kiitettävästi (14hlö) ja ohjelmaakin oli mukavasti.
Hallituksen
kokoonpano
koki
lievän
nuorennusleikkauksen, kun hallitukseen valittiin uusina
jäseninä Ari Mansala, Pontus Grans ja Aapo Juutilainen.
Paluun hallitukseen teki Johannes Raikas, joka on taas
ankkuroitunut Suomen maaperälle. Varsinainen hallitus
uusiutui lähes täysin jättäen vanhoista kehäraakeista
jälkelle vain allekirjoittaneen ja Tomi Laitamäen, joka on
asiokkaasti hoitanut mainosvastaavan pestiä.
Allekirjoittanut jatkaa myös puheenjohtajana (mikä näkyy
mm. tämän palstan hoitovelvollisuutena) sekä kiittää
kaikkia uudelleenvalitsijoita luottamuksesta! Varajäseniksi
valittiin niin ikään uusi nimi, Karoliina Koivusalo, sekä
tunnollisesti nettivastaavan pestiä hoitanut Juho Vikman.

Uusi hallitus kokoontui heti vuosikokouksen jälkeen ja
Ari Mansala valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi. Pitkän
ansiokkaan työn hallituksessa tehnyt Eila Saikkonen, joka
on tähän mennessä toiminut mm. hallituksen
puheenjohtajana ja viimeksi varapuheenjohtajana valittiin
hallituksen ulkopuolelta hoitamaan taloudenhoitajan
pestiä, jota Tuomo Matero on tähän asti hoitanut. Tämä
menettely on täysin sääntöjen mukainen, eikä vaadi
mitään erityistoimenpiteitä. Sihteeriksi valittiin Johannes,
jolla on myös aikaisempaa kokemusta klubimme sihteerin
tehtävästä. Lisäksi allekirjoittanut pääsi eroon
kirjastonhoitajan tehtävästään, jota ei ole kovin hyvin
hoitanut, kun Pontus ilmoitti kiinnostuksensa tehtävää
kohtaan.
Maailman pienentyessä ja kansainvälistyessä, ei
bassoklubikaan pysty toimimaan pelkästään Suomen
rajojen sisäpuolella ja sen takia päätettiin valita myös KVvastaava eli henkilö, joka vastaa kansainavälisistä asioista.
Tähän tehtävään valittiin Aapo. Aapo ja Pontus
muodostivat myös työryhmän, joka alkaa pohtia ja
suunnitella virkistys- ja koulutusmatkaa Tukholmaan
lähitulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan vaikuttaisi siltä, että
onnistuimme saamaan kasaan vireän ja iskukykyisen
hallituksen, jolta ei puutu ideoita eikä
ennakkoluulottomuutta!
Helsingissä 22.4.2009,
Juha Kleemola
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Playing double bass in Finland
Ensimäisiä yllätyksiä suomessa: you don’t need a
woolen dress in the summer, people eat more icecream
than in Italy, Sibelius is everywhere, Finish language
is not arbitrary letters with some spacebars (it has
very clear rules- plenty of!) and and it is never too late
for having some coffee.
Tulin Suomeen viime elokussa, opiskelemaan vähän
suomea ja nauttiamaan kesän loppua täällä ensin.
Syyskussa, minun opinnot Akatemiassa, Kati
Harjannen kanssa alkoi.
Kiva vuosi suomessa seurasi, olen oppinut paljon ja
olen tutstunut ihmeellisiin
ihmisiin.
Naturally,
almost
everything of my life during
this ERASMUS- exchange
in Helsinki took place in
Sibelius Academy or in the
Academy’s
student’s
housing, CLAVIS.
Coming here because of the
good reputation of the Sibelius Academy and in the
hope to find a good place
for to develop musically, I
was not disappointed. I
discovered new aspects in
making music and playing
double bass and enjoyed a good working atmosphere
in the Academy. I found here a nice double bass class,
playing at a very high level, always ready to help me
with whatever problems and I turned out to be very
lucky with my teacher. In the lessons with Kati I often
got what I had somewhat been missing in Germany.
Besides there were good experiences like playing in
the Sibelius Academy Symphony Orchestra,
attending and listening to master classes (thanks to
Esko Laine; as well it was very interesting to listen to
the chamber music lessons of Menahem Pressler, for
example) and going to many more inspiring concerts
in Finlandiatalo with a impressing architecture- and
regrettably not a that profitable acoustics.

Not disappointed, I have also been by the Finish
winter that was really dark and long (I’m still longing
for flowers and green leaves) and I got to see as much
snow as never before in my life. Yet I also enjoyed the
winter from its most pleasant side on a fantastic trip
to Kuusamo, organized by the Student Union. I got
to know other points about life in Finland too, like
going to sauna as often as possible or eating Finish
food specialties I didn’t know before and I’m still
looking forward to the big Vappu.
Pleasant and important as
well were the long evenings
and many hours I spent
with the ‘CLAVIS crew’,
playing football, having
parties, sweating in the sauna and talking in the living
room. There is always to
find good company to go
out or to stay in, to laugh,
to cook, to talk to, to share
enthusiasm or to complain,
for sharing everyday’s music
student’s life.
After almost one year being
in Helsinki, I’m still happy
about my decision to have
come here, I simply liked
this city on the seaside, with
the white Tuomiokirkko
above everything, a charmful market place and lots
of trees and green areas around.
Kiitos kaikille suomalaisille kontrabasistelle ihanasta
oleskelusta, thanks to Kati Harjanne for many helpful
lessons and patient listening and correcting; as well
as thanks to my teacher in Leipzig, Frithjoff Martin
Grabner, who always gave me support for going
abroad.
Text: Bettina Schleiermacher
Photo: Kiira Siikavirta
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Bassohulinaa Pitäjänmäellä

bassokvartetille kuulimme veikeät
sanaleikkinimiset osat ”Tango – H.
Moilasen elekieli” sekä ”Humppa
– Ken on Mendelssohnin alla?”
Ha l l i t u s k v a r t e t i n k o k o o n p a n o
muodostui tällä kertaa henkilöistä
Aapo Juutilainen, Juha Kleemola,
Tuomo Matero ja Tomi Laitamäki.
Tämän huikean yleisösuosion saavuttaneen avausnumeron jälkeen
lavalle nousi itseoikeutettuna esiint y j ä n ä p u h e e n j o h t a j a Ju h a
Kleemola, jonka tulkintana saimme
kuulla
Ko u s s e v i t s k y n
kontrabassokonserton
ensimmäi¾ hallituskvartetin kokoonpanosta: Aapo Juutilainen, Tuomo
sen osan. Hänen jälkeensä KaroliiMatero ja Tomi Laitamäki
na Koivusalo soitti Bottesinin
Su o m e n k o n t r a b a s s o k l u b i r y : n s ä ä n t ö - Elegian ja matinean huipennuksena Pontus
määräinen vuosikokous pidettiin sunnuntai- Grans loihti taikalaatikostaan esiin ranskalaina 5.4.2009 klo 14 Sibelius-Akatemian Pitä- sen ja Suomessa harvoin kuultavan Alfred
jänmäen toimipisteessä. Kokouksessa oli läs- Desenclosin Arian ja Rondon. Tämän häkelnä kiitettävästi osallistujia, mikä on erityisen lyttävän esityksen jälkeen ei muita uskaliaita
ilahduttavaa. Aktiivisten osallistujien myötä esiintyjiä lavalle enää ilmaantunut. Koko
klubimme pysyy toimivana jatkossakin, mikä matinean taustatukena toimi klubimme
on tietenkin hienoa ja positiivista. Täten Suo- luottopianisti Elina Saksala.
men kontrabassoklubi ry. välittää lämpimät
kiitokset kaikille kokouksen onnistumiseen Kokous
vaikuttaneille sekä mukana olleille henkilöilKontrabassoherkuttelun yhteydessä nautimle!
me tietenkin myös klubin järjestämästä
kestityksestä, joka tällä kertaa koostui erittäin
Matinea
Ennen varsinaista vuosikokouksen
a l k u a p i d e t t i i n Pi t ä j ä n m ä e n
tutkintosalissa pienimuotoinen
bassomatinea, jossa saimme kuulla
kontrabassotaiteen sykähdyttäviä
tulkintoja. Ensimmäisenä meille
esiintyi perinteisesti säännöllisesti
kerran vuodessa ennen vuosikokousta
harjoitteleva
ja
kokoonpanoltaan vuosittain vaihtuva Hallituskvartetti, joka tulkitsi kaksi Tuomo Materon sovitusta
tangon tahtiin taipuneista ikivihreistä bassoteoksista. Sarjasta
”Bottesinus
f i n n i c u s”

Juha Kleemola ja Elina Saksala Koussevitskyn tunnelmissa
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maukkaasta kahvitarjoilusta
oheisherkkuineen. Näin ravituksi
tulleena oli hyvä avata varsinaisen
vuosikokouksen osuus ajassa
14:38, joka eteni sutjakkaasti rutiinilla sääntömääräisten asioiden
käsittelyn osalta. Puheenjohtajana
kokouksessa toimi yhdistyksemme
puheenjohtaja Juha Kleemola, jonka vierellä kokouksen sihteeri Ari
Mansala kirjasi ylös tehdyt päätökset.
Tilinpäätös
Puheenjohtajan istahtaessa alas kokous voi alkaa
Suomen kontrabassoklubi ry:n tilinpäätöksen esitteli taloudenhoitaja Tuomo Matero. Klubimme taloustilanne p a i n o k k a a s s a l a u s u n n o s s a t u l i e s i i n
vaikuttaa kohtuullisen vakaalta –kiitos kaik- kirjanpidollinen epäkohta koskien aina vuokien jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten denvaihteessa tapahtuvia laskujen maksuja/
sekä mainosrahoituksen. Varsinaisia taloudel- saamisia, mikä vääristää kirjanpitoa sen verlisia esteitä ei toiminnallemme ole ainakaan ran, että tilintarkastajien toiveiden mukaisesti
tällä hetkellä näkyvissä. Tosin suuret tapah- tällaisia epäkohtia ei tulisi tulevaisuudessa sutumat vaativat yhä jatkossakin apurahojen ha- vaita kirjanpidossamme.
kemista ja saamista. KontraC-lehden ilmestyminen, mikä on toimintamme näkyvin Toimintavuosi 2008
osuus, on kuitenkin taattu jatkossakin
mainosrahoituksen turvin. Tilintarkastajien Vuosikertomuksen osuuden esitteli Juha
Kleemola ja siinä esiintyneitä puutteita
paikkailtiin kokoukseen osallistujien kesken
yhteisvoimin. Tärkeimpinä kuluneen
toimintavuotemme tapahtumina mieleen jäivät ainakin Anna Rinta-Rahkon organisoima
k o n s e r t t i L a h d e s s a t a m m i k u u s s a , Ja n i
Pensolan konsertti Sibelius-Akatemialla toukokuussa, Esko Laineen mestarikurssi alkusyksystä Hyvinkäällä sekä marraskuinen klubin Syyskonsertti Porissa. Näiden tapahtumien välissä on toimitettu neljä numero a
KontraC-lehteä ja hallitus on kokoontunut
säännöllisesti suunnittelemaan ja valmistelemaan tapahtumia. Kaikkiaan siis varsin aktiivista toimintaa!

Karoliina Koivusalo ja Bottesinin Elegia

Tässä yhteydessä muistutettakoon, että koko
klubimme toiminta perustuu täysin aktiivijäsenten vapaaehtoisuuteen tapahtuen heidän
täysin palkattomasti heidän vapaa-ajallaan.
Mo n e t
henkilöt
ov a t
uhranneet
pyynteettömästi jo vuosikymmenten aikaansa sekä omia tietoja ja taitojaan yhteisen toiÎ
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mintamme hyväksi. Ajoittainen kiitos palkitsee tekijänsä ja rakentavasta kritiikistäkin
voivat aktiiviset toimijat ottaa opikseen, mutta juuri Sinä olet se toimintamme ratkaiseva
linkki, joka halutessaan voi vaikuttaa toimintamme suuntaan ja muotoutumiseen tulevaisuudessa. Halutessasi voit ottaa meihin yhteyttä joko sähköpostitse tai soittamalla.
Kaikki osallistuminen on suotavaa ja jopa toivottavaa.
Te r ve t u l o a
mukaan
aktiivijoukkoomme!

koontui perinteisesti välittömästi vuosikokouksen jälkeen järjestyäkseen seuraavanlaisesti:
Vuoden 2009 hallituksen jäsenet ovat Juha
Kleemola puheenjohtaja, Ari Mansala varapuheenjohtaja, Johannes Raikas sihteeri,
To m i L a i t a m ä k i m a i n o s va s t a a va , A a p o
Juutilainen kansainvälisten asioiden vastaava,
Pontus Grans nuotistonhoitaja & virkistysvastaava. Varajäseniksi valittiin Juho Vikman
nettisivujen ylläpito sekä Karoliina Koivusalo. Informaatiokatkosten välttämiseksi on hallituksen kokouksiin ollut tapana
kutsua myös KontraC-lehden päätoimittaja. Tässä tehtävässä vuonna 2009 jatkaa edelleen Henrica Fagerlund.

Varsinaisina tilintarkastajina jatkavat edelleenkin pitkäaikaiset
luottohenkilöt Jouni Nieminen
Suomen Muusikkojen liitosta ja
Tapio Lydecken Kansallisoopperan
kontrabassoryhmästä.
Varatilintarkastajiksi, joihin bassoklubi ei ole vielä kertaakaan yli
kolmikymmenvuotisen historiansa
aikana joutunut turvautumaan, valittiin Sami Koivukangas ja Tuomo
Pontus Grans kertoo Desenclosin sävellyksestä
Matero. Kovin suurta vastuualuetJäsenmaksut
ta ei siis näille henkilöille langennut, mutta
hienoa silti, että he ovat yhdistyksemme käyJäsenmaksujen päätettiin pysyvän ennallaan tettävissä.
seuraavan kalenterivuoden ajan ja ne ovat: 10
• alle 18-vuotias, 20 • täysi-ikäisiltä ja 30 • Taloudenhoitajan tilinkäyttöoikeus päätettiin
kannatusjäseniltä. Kokouksessa tuli esiin alle peruuttaa Tuomo Materolta, joka on jo pit18-vuotiaiden
vähäinen
m ä ä r ä kään toivonut vapautusta tehtävästään. Uujäsenistössämme, minkä johdosta päätettiin deksi taloudenhoitajaksi nimitettiin Eila Saikyrittää helpottaa lasten klubiin liittymistä vie- konen, joka arvioi pystyvänsä hoitamaan tehlä siten, että nettilomakkeiden ohella tehdään tävää etätyönä Porista käsinkin.
jaettavaksi paperisia liittymislomakkeita
tilisiirtoineen, joita esim. opettajat voisivat Kontrabassoklubille on osoitettu kritiikkiä
jakaa oppilailleen liittymisen helpottamisek- siitä, että toiminta pyörii lähinnä nuorten amsi ja tehostamiseksi.
mattilaisten sekä kontrabassonsoitonopiskelijoiden käsissä, eikä ns. ”vanhempaa
Uusi hallitus ja muut aktiivihenkilöt
k a a r t i a” e s i i n n y e s i m . h a l l i t u k s e n
kokoonpanossa. Totta on, että hallitus koosSuomen kontrabassoklubi ry:n uusi hallitus tuu nuorimmista bassosukupolven edustajiskoostuu sääntöjen mukaisesti puheenjohtajas- ta, mutta ainakaan toistaiseksi ei kukaan vanta, viidestä jäsenestä sekä kahdesta varajäsen- hemman kaartin edustajista ole ilmoittautuestä. Vuosikokouksessa valittu hallitus ko- n u t h a l u k k a a k s i p a l a a m a a n m u k a a n
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Ti e d o k s i k a i k i l l e m a t k a a n s a
suunnitteleville, että puheenjohtaja Kleemola on mahdollisesti lähdössä sinne yhdeksän hengen bussilla, joten kaikki kyytiin haluavat
varatkaa paikkanne Juhalta ensi tilassa! Kokouksen päätteeksi keskusteltiin klubin perinteikkään
Syyskonsertin pitopaikasta, jonka
jatkoselvitykset lankesivat Aapo
Juutilaisen huolehdittavaksi. Tämän klubimme perinteikkään konsertin tarkoitushan on viedä vuosittain kontrabassoklubin toimintaa pääkaupunkiseudun ulkopuoViime vuotiseen verrattuna kokous oli yleisömenestys
l e l l e , m i n k ä j o h d o s t a Sy y s konsertin 2009 paikkakunnaksi
klubimme aktiiviseksi toimijaksi. Lienee
kaavailtiin tällä kertaa alustavasti Kuopiota
luontaista siirtymää, että kukin sukupolven
sen keskeisen sijainnin takia. Toivottavasti
edustaja on aikanaan kantanut kortensa kekokoonnumme ja tapaamme taas viimeistään
koon ja valtikkaa luovutetaan jatkossa aina
syksyllä
siellä
mahdollisimman
eteenpäin? Näin ollen hallitus on valmis jatrunsaslukuisena. Sitä ennen antakaamme suokossakin ottamaan vastaan rakentavaa kritiikmalaisen bassonsoiton loistaa ja kukoistaa
kiä koskien klubin toimintaa ja ottamaan siitä
näin kesän kynnyksellä!
opikseen. Aika lienee tässä tilanteessa se ainoa lääke, jolla on mahdollisuus vaikuttaa
hallituksen kokoonpanon ”nuoruusongelmaan”, mutta mukaan toimintaan ovat
tervetulleita kaikki –ikään katsomatta.
Tulevaisuudensuunnitelmia
Kontrabassoklubin hallitus jatkaa ja kehittää
sinnikkäästi toimintaamme edelleen. Ensimmäisenä asiana todettiin nettisivujen puutteellinen tila, mitä pyritään jatkossa parantamaan. Avainasemassa tässä asiassa ovat
nettisivujen ylläpidosta vastaava Juho Vikman, jonka avuksi lupautui Ari Mansala. Hallitus on valmis antamaan kaksikolle vapaat
kädet nettisivujen toiminnan parantamiseksi
sekä uudistamiseksi. Suunnitteilla on myös
virkistymis- ja kouluttautumismatka Tukholmaan kevääksi 2010, jonka suunnittelua ja
toteutumista jatketaan mm. mahdollisia apurahoja anomalla.
Edessä olevan kesän heinäkuun loppuun
ajoittuvalle Baden-Badenin Janne Saksalan
mestarikurssille tuntuu halukkaita lähtijöitä
olevan tänä vuonna erityisen runsaslukuisesti.

Eila Saikkonen ja Juana Järvo nauttivat kokouksen
kulinarisesta ja musiikillisesta annista

Teksti: Eila Saikkonen
Kuvat: Anna-Liisa Järvo ja Ari Mansala
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Drum’n’Bass
TomTom on suosittu hollantilainen
GPS-navigointilaite mutta myös Suomen kansallisoopperan soolokontrabasisti Juha Pesosen ja samaisen
orkesterin lyömäsoitinryhmän äänenjohtaja Keijo Puumalaisen energinen
duo. Juhlistaakseen 20-vuotista taivaltaan TomTom -duo on järjestänyt pitkin kevättä erilaisia konsertteja, joista
erään tunnelmista voi lukea tältä sivulta.
Lämpiögaala
Lauantai iltapäivällä 14.3. klo 15 Suomen kansallisoopperan ylälämpiö täyttyi lukuisista kontrabasso- ja
lyömäsoitinmusiikin ystävistä. Yleisöä oli sen verran, etteivät istumapaikat meinanneet riittää. Konserttiväen lisäksi esityksen alkua odottivat kärsimättöminä myös Pesosen kaunis soitin sekä kateutta aiheuttava
"perkussiokioski", jota kannattaisi lähteä määrittelemään
sen perusteella, mitä siihen EI kuulunut.
Lopulta TomTom -duo saapui lavalle mukanaan laulaja
Johanna Iivanainen sekä Kemu-kvartetti (Tiina Aho-Erola
ja Terhi Kojo, viulu; Aili Sillaste, alttoviulu; Eero Forstén,
sello). Aloituskappaleena oli Raimo Ahosen neliosainen
”Jos tanssit”, joka on saanut sanansa muutamasta Arto
Mellerin runosta. Kitaristi/pedagogi/säveltäjä Ahonen on
basisteille tuttu ensisijaisesti yhtenä Pikkubasisti alkeisvihkojen laatijoista Jussi Javaksen ja Marjut
Vuorennon ohella. Monet vihkojen hauskimmista alkuperäisistä sävellyksistä kuten ”Saarella on palatsi” ovat
hänen käsialaansa.
Jos tanssit -laulujen avara soundi, vaihteleva rytmiikka ja
Iivanaisen mikrofoniin laulamat arkipäiväiset sanat loivat Ahosen muistakin sävellyksista tutun huolettoman ja
abstraktin tunnelman. Poppis/klasari -asettelun rajamailla
liikkuva teos on hyvä esimerkki musiikista, jota
teoreetikkoystävämme kutsuisivat postmodernismiksi.
Kyseessä oli siis teoksen kantaesitys tällä kokoonpanolla.
Seuraavaksi TomTom -duo soitti keskenään useita erilaisia Kimmo Hakolan heille säveltämiä lyhyitä kappaleita,
joidenka lomassa saimme nauttia ystävyksien omalaatuisella huumorilla höystetyistä spiikkauksista. Jossain
välissä julkistettiin myös duon uusin levy Kardhia, josta

enemmän viereisellä sivulla. Väliajalla oli normaali kahvitarjoilu ja homma jatkui taas vauhdikkaasti Puumalaisen
marssiessa lavalle pärisyttäen samalla pikkurumpua.
Mielestäni konsertin hienoin kappale (Jarmo Sermilän
L'avventura kontrabassolle, lyömäsoittimille ja kamarikuorolle) oli säästetty ohjelman viimeiseksi numeroksi.
Teoksen mielenkiintoinen kokoonpano toimi äärimmäisen hyvin, samoin kappaleen rakenne. Aluksi päästiin
koko ensemblen voimin reichmaisiin minimalistisiin
sävyihin. Hetken kuluttua marimba ja kuoro jättäytyivät
pois tehden tilaa pitkähkölle kontrabasson kadenssille,
joka osoitti säveltäjän tietävän, miten käyttää kontrabassoa
modernin musiikin soolosoittimena.
Myöhemmin kontrabasso sai puhetoverin
lyömäsoittimista ja lopulta kuorokin liittyi mukaan kappaleen viimeisille minuuteille. Teoksen esitys päättyi mielenkiintoisesti ikään kuin liudentuen todellisuuten. Tämä
saatiin aikaan siten, että kuorolaiset kaikkosivat eri suuntiin pois lavalta sanellen erinäisiä tavuja. Kamarikuoro
Quattro Vocia johti Marjaana Turunen.
Olihan konsertissa tietenkin myös ylimääräinen teos.
Täysin vokaalinen Markus Fageruddin kappale, jonka
nimeä en valitettavasti kuullut, asetti TomTomin pojat
sekä kuoron tytöt haastelemaan keskenään. Ei voinut
muuta kuin taas ihailla sitä energiaa, esiintymistaitoa ja
hyväntahtoista huumoria, jota duon esityksissä on totuttu kuulemaan. TomTom -duo on todellakin näkemisen
arvoinen liveyhtye!
Teksti & kuva: Ari Mansala
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Kardhia
Kardhia on TomTom -duon kolmas ja tuorein levy, joka
julkistettiin tänä keväänä osana duon 20wee juhlavuotta. Juha Pesonen mainitsi kerran heillä olleen alunperinkin tavoitteena julkaista juuri kolme levyä - nyt tavoite
on täytetty! Levy on nimetty antiikinaikaisen kreikkalaisen kaupungin mukaan ja se on äänitetty toukokuussa
2008 viidessä eri kirkossa mm. Keravalla ja Hyvinkäällä.
Live-esityksissä TomTom -duon soitto tunnetaan ennen
kaikkea vauhdikkuudesta ja huumorista. Kardhia-levyllä kuultu musiikki tuo esiin heidän meditatiiviset
ominaisuutensa. Levyn sisältö liittyy duon pari vuotta
sitten syntyneeseen kirkkokonserttiohjelmaan nimeltä
“Enkelisoitto”. 40-minuuttinen ohjelma on koostettu
suomalaisilta nykysäveltäjiltä tilatuista teoksista, joista suurin osa on sävelletty vuosina 2003-2004.
Kardhia-levy sopii hyvin tunnelmointiin ja mietiskelyyn.
Mitään kovinkaan rytmistä ei tältä levyltä löydy. Yhtäkaikki äänitys on onnistunut ja balanssi kohdillaan. Soitto
on taatua TomTom -duon laatua. Levyn EAN-koodi
on JASECD0049 ja sen voi ostaa mm. Fugasta
(www.fuga.fi).
1. Ennen yötä (2003)
Kalevi Aho, 1949 2. D#AbTER (2004)
Timo Hietala, 1960 -

6. Ciel etoilé (1999)
Kaija Saariaho, 1952 7. Koraali (2001)
Tapani Länsiö, 1953 8. Amoi (2003)
Keijo Puumalainen, 1959 9. Oshumare (2003)
Ilari Laakso, 1952 10. Beyond (2003)
Tim Ferchen, 1947 Teksti: Ari Mansala

3. Bagatelli (1971)
Leonid Bashmakov, 1927 4. Minuuttimarssi (2003)
Joonas Ahonen, 1984 5. Waves (2003)
Erkki Palola, 1957 -

OSALLISTU KILPAILUUN SIVULLA 18 JA VOITA TOMTOM -DUON TUOREIN LEVY:
KARDHIA!

Basso Myytävänä
Pienikokoinen 3/4-kontrabasso on vailla innostunutta soittajaa. Pyöreäpohjaisen basson mensuuri on 102,5 cm, se
on hartioista kapeneva ja kevyt soittaa; tämä on siis unelmien basso myös pienikokoiselle soittajalle. Basso on rakennettu Vilnassa vuonna 1967, ja se on väriltään iloisen punainen.
Bassolla on soitettu konservatorion C-resitaali, se on ollut Orkester Nordenissa, ja onpa sitä voinut kuulla myös
bluesbändissä. Bassossa on kaunis, tummahko ääni. Se on nähtävänä Helsingissä; saa viedä kokeiltavaksi.
Hp. 5 500e/tarjous

tied. Karoliina Koivusalo, 044-5458338 , karoliina.koivusalo@metropolia.fi
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Viulunrakentajan vverstaalla
erstaalla
Vanhan kerrostalon pohjakerroksessa Turun
Mäntymäessä on joskus sijainnut pieni lähikauppa. Nykyään tila on viulunrakentaja
Marko Pennasen verstaana. Leipähyllyjen
tilalle on tullut iso ruuvipenkki, ja lihatiskin paikalla nököttää vannesaha. Lisäksi
seinänvierillä on pari muuta työskentelytasoa, joista yhdellä lepää kontrabasson otelauta, basso itse seisoo nurkassa. Seinillä
roikkuu jos jonkinlaista työkalua: on
talttaa, viilaa, sikliä ja ties mitä.

Takahuoneen komerossa on monta pakettia ultraviolettiputkia. Entisestä kylmiöstä
on tulossa uv-kaappi soitinten lakkapinnan
kuivattamista varten. Ja takatilassa on puita. Niitä on paljon ja erikokoisia. On pienempiä puunkappaleita pikkuviuluja varten ja isompia selloihin. Ensimmäisenä katse kuitenkin osuu kaikkein isoimpiin puihin; bassojakin tältä verstaalta siis lienee
vielä joskus tulossa. Pennanen näyttää viulun kokoluokan kappaletta serbialaista
vaahteraa, jonka loimut kuultavat kerrasMarko Pennanen työntouhussa Silvio Levaggin verstaalla
saan valloittavasti. ”Tähän nyt ei oikeastaan
Cremonassa
olisi ollut rahaa, mutta oli pakko ostaa, kun
se tuli vastaan”, hän sanoo ja selventää, että Trimmaustyöhön kuuluu lähtökohtaisesti se,
niin hienoja puita ei aina ole saatavilla. Sen- että niin soittimeen kuin sen soittajaan on
kaltaiset löydöt on heti poimittava talteen. ensin tutustuttava. Trimmaajan on tiedettäKaikkiaan puita on kymmeniin soittimiin.
vä, minkälainen soittotapa ja sointi-ihanne
soittajalla on. Soittimelle ei myöskään voi
Viulunrakennusta ja bassontrimmausta
tehdä asoita väkisin minkään valmiin muotin mukaan, vaan siltäkin on kysyttävä, miMuutama viulu Pennasella on työn alla, mutta ten se tahtoo itseään laitettavan. Pennasen pusuurin osa työajasta kuluu soitinten huollos- heessa toistuu kerta toisensa perään sana
sa. Erityisesti kontrabassoja kiikutetaan soitettavuus tärkeänä ihanteena.
paljonlaisesti verstaalle, monet muut viulunrakentajat kun eivät niin mielellään tähän Pennanen näkee mielellään samoja soittimia
isoon ja työlääseen soittimeen kajoa. Tulee verstaallaan uudelleen. Kun soitinta on kertoki muitakin jousisoittimia. Korjattavaa ja ran trimmannut, siihen on jo kunnolla tutustrimmattavaahan niissä aina riittää. Ja siihen- tunut, ja seuraavalla kerralla tarvitaan yleenkin työhön Pennanen suhtautuu samalla har- s ä va i n p i e n t ä s ä ä t ö ä . Ni i n p ä h ä n
taudella kuin rakentamiseen. Liukuhihna- suositteleekin soittimen säännöllistä huoltoa
hommia ei tällä verstaalla tehdä. Olipa ky- yhdellä ja samalla viulunrakentajalla. Näin
seessä Musima, Wilfer tai vanha antiikkibasso, silloinkin, jos soittaja ei ole tulokseen tyytyPennanen tahtoo kaivaa siitä esiin sen parhaan väinen. Silloin kannattaa viedä soitin takaimahdollisen soitettavuuden.
sin samalle pajalle ja keskustella toiveista soit-
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timen suhteen. Sama rakentaja tietää, mitä on
soittimelle tehnyt, ja osaa yleensä tehdä muutoksia kohti toivottua tulosta. Jos tulos ei
toisenkaan kerran jälkeen tyydytä, niin vieläkin olisi käännyttävä takaisin. Vasta sen jälkeen Pennanen suosittelee tarvittaessa kääntymään toisen rakentajan puoleen.
Opintomatkoja
Aika ajoin työskentely vie Pennasta ulkomaille. Materiaalejakin on käytävä etsiskelemässä,
mutta soitinrakentajana kehittymistä auttaa
myös suurten viulunrakennusmestarien luona käynti. Alkuvuodesta hän oli Lontoossa
Dawsonin pajalla apulaisena. Siellä näkee valtavan hienoja soittimia ja voi seurata, miten
siellä pitkällä kokemuksella niiden kanssa
työskennellään. Syksyllä hän on taas menossa sinne pariin otteeseen. Vakituistakin paikkaa on tarjottu, mutta mieluummin hän pitää omaa verstasta. Silloin hän voi mestarien
työstä omaksua sen, mikä häntä miellyttää,
mutta kaikkia asioita ei tarvi tehdä toisten
sanelun mukaan.
Kevään korvalla Pennanen oli parisen viikkoa
Italian Cremonassa maisemanvaihdossa. Oli
antoisaa seurata työskentelyä Levaggin verstaalla. Ja kunnollinen tummapaahtoinen
espresso maistui. Kesällä Pennasella on vuorossa reissu Ohioon Clevelandin lähistölle.
Hänet on kutsuttu mukaan yhteisverstaalle,
jonne tulee useita rakentajia eri puolilta maailmaa. Siellä tehdään kaksi viikkoa tiiviisti
töitä yhdessä ja vaihdetaan ajatuksia.
Soitinostoksilla
Soittimen hankkijalle Pennasella on kosolti
neuvoja. Käytettävissä olevat varat tietysti
yleensä asettavat valinnalle jonkinlaiset rajat.
Seuraavana tekijänä pitäisikin sitten olla laatu. Kategorisesti ei kannata rajata pois sen
enempää uusia kuin vanhojakaan soittimia.
Sen sijaan kannattaisi kiinnittää huomiota
soittimen laatuun ja soitettavuteen.
Järkiperäisesti tarkasteltavien asioiden on oltava kohdallaan. Soitettavuuteen vaikuttaa
soittimen koko ja muoto suhteessa soittajan
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kokoon, äänen on oltava soittajaa miellyttävä, eikä soittimen tulisi olla tarpeettoman
hankala soitettava. Mutta sen lisäksi soittaja
saa ehdottomasti luottaa intuitioonsa. Jokin
soitin saattaa synnyttää soittajassa kokemuksen, jota voi verrata jopa rakastumiseen. Englanniksi tätä ominaisuutta kutsutaan nimellä
wow-factory, ja jos muut asiat soittimessa ovat
kohdallaan, niin silloin sopii antaa sen ratkaista.
Tärkeänä asiana Pennanen muistuttaa, että
soitinostoksille ei koskaan pidä lähteä yksin.
Soittimen ääni on jo muutaman metrin päässä aivan toinen kuin soittajan omissa korvissa, ja niinpä olisi hyvä ottaa mukaan toveri,
jolla on samankaltainen maku soitinten ja
erityisesti soinnin suhteen kuin ostajalla itsellään. Eikä mielellään omaa lusikkaa siinä
sopassa eli esimerkiksi ”juuri sopivaa” soitinta myytävänä. Yhdessä voidaan sitten vuorotellen soittaa ja kuunnella erilaisia soittimia
ja pohtia niiden ominaisuuksia.
Rakentamaan!
Tähän mennessä Pennanen on rakentanut parisenkymmentä viulua ja alttoa, joista suurinta osaa soitetaan Englannissa, Suomessa on
vain pari kappaletta. Kun soitinten huoltotöitä on niin paljon, ei uusia synny kovin
nopeaan tahtiin.Verstaan koko rajoittaa rakennus- ja huoltotöiden samanaikaista tekemistä, etenkin jos huollettavana on bassoja.
Kesällä Pennanen aikookin pitää taukoa
trimmaushommista ja keskittyä enemmän rakentamiseen. Tänä vuonna ei vielä ole uusia
kontrabassoja luvassa, mutta isot puut takahuoneessa odottavat...
Teksti: Johannes Raikas
Kuva: Marko Pennanen
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Oulun terveisiä
Bassolehden lukijat ovat saaneet parin viime vuoden
aikana lukea useamman kerran kuulumisiani Sveitsin
Winterthurista, jossa opiskelin Duncan McTierin
johdolla vuodet 2006–2008. Nyt Winterthur on
vaihtunut Helsingistä katsottuna vähintään yhtä
kaukaiseen paikkaan; Ouluun. Voitin nimittäin viime
syksynä Oulu Sinfonian kontrabasson äänenjohtajan
koesoiton. Opiskelin itseni vielä syksyn ja alkukevään
aikana kandiksi Sibelius-Akatemiassa ja aloitin työni
Oulussa helmikuun alkupuolella.
Ennen koesoittoa en ollut käynyt Oulussa keikalla
enkä juuri muutenkaan, joten kevät on mennyt
orkesteriin ja kaupunkiin tutustuessa. Ensimmäinen
työviikko oli tietysti jännittävä, koska en tuntenut
bassosektiosta ketään ja ylipäänsä koko orkesterissa
ei juuri ollut tuttuja. Lisäksi tulin Ouluun lähes
suoraan Sibelius-Akatemian sinfiksen Abu-Dhabin
matkalta, joten en ollut ehtinyt liikaa tutustua
ensimmäisen työviikon stemmoihin. Minut otettiin
kuitenkin erittäin lämpimästi vastaan ja heti
ensimmäisen työviikon päätyttyä tuntui, että olen
oikeasti tervetullut orkesteriin.
Orkesterin tilat Oulussa ovat mainiot.
Harjoittelutiloja on riittävästi ja ne ovat kohtuullisen
hyvin varustettuja. Sibelius-Akatemialla luokkatilanne
on ollut koko opiskeluaikani huono, joten on helppo
arvostaa kunnollisia harjoittelutiloja Madetoja-salilla.
On oikeasti mukavaa että pääsee harjoittelemaan
silloin kun haluaa eikä silloin kun sattuu löytämään
harjoitteluluokan. Salin akustiikka on ainakin lavalla
oikein hyvä, en ole vielä päässyt kuulemaan
orkesteriamme yleisön puolelta, mutta kuulemma
salin akustiikka on myös yleisölle erinomainen.
Orkesterillamme ei ole tällä hetkellä ylikapellimestaria
eikä taiteellista johtajaa. Joka viikolla on siten eri
kapellimestari, joten olemme nähneet kevään aikana
orkesterin edessä monenlaista vispaajaa. Mukaan on
mahtunut monta hyvää viikkoa, jolloin on päässyt
aidosti tekemään musiikkia mutta myös muutama
työltä maistuva viikko. Itse toivoisin, että saisimme
kuitenkin kiinnitettyä osaavan ylikapellimestarin
mahdollisimman pian. On tietysti tavallaan mukavaa
saada joka viikko orkesterin eteen eri kapu, ei ehdi
kyllästymään kenenkään naamaan (ainakaan niin
pahasti). Orkesterille olisi kuitenkin hyväksi saada

joku orkesterin kehittämiseen sitoutunut
ylikapellimestari.
Bassosektiomme on Oulussa nelihenkinen. Olen siis
itse äänenjohtajana ja vieressäni istuu varaäänenjohtaja
Anne Seppänen ja takapultissa rautainen kaksikko
Juha Nääppä ja Harri Sarkkinen. Äänenjohtajan
paikka on orkesterissamme sikäli helppo, että
sektiossamme on neljä vahvaa soittajaa, joten soitto
ei todellakaan ole pelkästään minun varassani.
Sektiossamme on sellainen tekemisen meininki, että
välillä hätkähdän kesken pitkän työpäivän: miten
bassonsoitto voikaan kuulostaa näin hyvältä! (minusta
huolimatta…)
Bassosaundille tekee myös hyvää uusien soittimien
saaminen sektioon. Juhalla on käytössään uusi
Heinisen basso ja viime viikosta lähtien myös Harrilla
on ollut kokeillussa samanmoinen. Soitin itsekin
yhden harjoituksen uudella Heinisellä, ja se on kyllä
ehdoton parannus Harrin edelliseen sottimeen! Ääni
on viisikieliseksi erittäin selkeä ja varsinkin voimakas
e-kieli hymyilyttää. Kauppoja ei ole vielä tehty, mutta
uskoisin että saamme talouden taantumasta
huolimatta kummallekin osapuolelle sopivan kaupan
aikaan.
Kaiken kaikkiaan Oulussa on ollut hyvä olla, onhan
bassoryhmämme ehdottomasti maailman paras
pohjoispohjanmaalainen nelihenkinen bassosektio!
Teksti: Aapo Juutilainen
Kuva: Henrica Fagerlund
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Mette Hanskov opettaa Kodalyn inspiroimana
Tässäpä ainutlaatuinen tilaisuus osallistua mestarikurssin
tasoiseen bassonopetukseen ja samalla tutustua
Kodalymetodin pohjalta kehitettyyn
soiton-opetusmenetelmään. Tanskan
kuninkaallisen
oopperan
äänenjohtaja Mette Hanskov opettaa
kesällä bassonsoittoa sekä johtaa
orkesteria Martin Wegelius
Instituutin musiikkikurssilla
Yttermarkussa Pohjanmaalla.
Ennakkoluulottomalle avautuu
myös tilaisuus kielikylpyyn toisen
kotimaisen parissa. Tosin Mette
opettaa myös englanniksi...
Kurssin ajankohta on 26.6.-5.7. ja
puitteet tarjoaa Svenska Österbottens folkakademi i
Yttermark. Mestarikurssi on 1.-5.7. Leirillä on myös
kamarimusiikkikurssi, jonka opettajana on John
Storgårds. Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on
29.4., mutta ilmoittautumisia otetaan vastaan vielä
toukokuussakin. Katso tarkemmin leiriesittelystä!
Mette siis työskentelee suurten harrastajaorkestereiden
kanssa Kodalymetodin pohjalta kehittämällään
tekniikalla. Sen mukaan samassa orkesterissa soittavat niin

aloittelijat kuin pitkälle ehtineet. Tätä varten Mette tekee
sovituksia, jotka sopivat kaiken tasoisille soittajille. Näin
kaikki pääsevät mukaan
tekemään musiikkia.
Mette Hanskov syntyi
vuonna 1958 ja aloitti
kontrabassonsoiton 13vuotiaana. Opiskeltuaan
Wienin Hochschule fur
Musik und darstellende
Kunstissa hän pääsi Tanskan
Radion sinfoniaorkesteriin ja
Radion kamariorkesteriin.
Vuonna 1985 Mette aloitti
Tanskan kuninkaallisen
oopperan (Kungliga Operan i Köpenhamn)
äänenjohtajana.
Mette opettaa bassonsoittoa Carl Nielsen Akademissä
Odensessa. Hän opettaa säännöllisesti myös
kansainvälisillä kursseilla ja on myös Salzbourg Soloistin
jäsenä niin kamarimuusikkona kuin solistinakin.
Teksti: Hanna Karlsson
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Pikkubassosivut – Minibasistsidorna
Ihan kohta loppuu koulut ja kesäloma
alkaa! Jee!!! Kesällä toiseksi parasta
heti jätskin jälkeen on bassoleirit.
Muistan kun olin pikkuinen bassotyttö,
niin leireillä oli paljon hauskempaa kuin
musiikkiopistossa, koska sai soittaa
kivojen tyyppien kanssa, pääsi uimaan
joka päivä ja oli tosi hyvää ruokaa
(kokoajan!). Vanhana bassotätinäkin
leireillä on kivaa ja oppii paljon uusia
juttuja. Tässä tulee pitkä bassoleirilista. Hinnat sisältävät majoituksen ja
ruoan ellei toisin mainita. Jos hakuaika on ehtinyt mennä umpeen
toivomallesi leirille, niin kannattaa siitä huolimatta ottaa yhteyttä leirijärjestäjiin, sillä useimmiten basisteja
mahtuu aina mukaan. Siispä kaikki
pikkubasistit ja isommatkin bassotädit
ja -sedät leireilemään!

Skolorna slutar riktigt snart och
sommarlovet börjar! Jes!!! Det nästbästa
på sommaren är kontrabaslägren, genast
efter glass. När jag var en liten
kontrabasflicka så var det mycket
roligare på kontrabaslägren än i
musikskolan. För på lägren fick man spela
med roliga typer, man fick simma varje
dag och där var jättegod mat
(helatiden!). Som gammal kontrabastant
är det ännu också roligt att gå på läger
och lära sig nya saker. Här kommer en
lång lista på kontrabasläger. I priset
ingår mat och logi om inte annat nämns.
Om anmälningstiden till ditt favoritläger
redan gått så lönar det sig i varje fall
att kontakta arrangörerna, för allt som
oftast ryms det mera basister. Härmed
alltså alla minibasister och även större
kontrabastanter och -gubbar på läger!

Nähdään leireillä!
Bassotäti

Vi ses på lägren!
Kontrabastanten

Nuorison orkesterikurssi
3.-14.6.2009
Paikka: Orivesi, Oriveden Opisto
Opettaja: Panu Pärssinen
Hinta: 470e tai 580e
Ilmoittautuminen
8.5.
mennessä
www.klemettiopisto.fi
Naantalin musiikkileiri
5.-12.6.2009
Paikka: Naantali, Naksolan koulukeskus
Opettaja: Niek de Groot
Hinta: 350e +majoitus 60e +ruokailu 150e
Ilmoittautuminen 30.4. mennessä
www.naantalinmusiikkijuhlat.fi
Kälviän 40. kansainvälinen musiikkija orkesterileiri
5.-14.6.2009
Pa i k k a : K ä l v i ä , K e s k i - Po h j a n m a a n
kulttuuriopisto
Opettaja: Mikko Multamäki
Hinta: 398e

Ilmoittautuminen
www.musiikkileiri.fi

9.4.

mennessä

Iitin 6. kansainväinen nuorison
musiikkikurssi
5.-14.6.2009
Paikka: Iitti, Perheniemen opisto
Opettaja: Petri Mäkiharju
Hinta: 210e +täysihoito 185e
Ilmoittautuminen 15.5. mennessä
www.iitinmusiikkijuhlat.net/musiikkikurssit
XXXVII valtakunnallinen Lapinlahden
musiikkileiri
7.-14.6.2009
Paikka: Lapinlahti, Portaanpään kristillinen
opisto
Opettaja: Juho Martikainen
Hinta: 215e +täysihoito 145e
Ilmoittautuminen 22.5. mennessä
www.lapinlahti.fi/musiikkiyhdistys
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35. Lohjan musiikkileiri
7.-17.6.2009
Paikka: Lohja, Kanneljärven opisto
Opettaja: Peter grans
Hinta: 440e
Ilmoittautuminen 3.5. mennessä http://
soli.sulasol.fi/leirilohja
Orkester- och kammarmusikläger för
barn och nybörjare
8.-14.6.2009
Plats: Esbo, Finns folkhögskola Axxell
Lärare: Henrica Fagerlund
Pris: 200e
Anmälning senast 29.4 www.mwi.fi
Jousiorkesterileiri
23.-28.6.2009
Paikka: Ilmajoki, EteläPohjanmaan opisto
Opettaja: Juha Kleemola
Hinta: 290e (ilman majoitusta 220e)
Ilmoittautuminen
4.5.
mennessä
www.epopisto.fi/kurssit
43. Limingan musiikkileiri
23.6.-4.7.2009
Paikka: Liminka
Opettaja: Marko Mikkola
Hinta: 260e-310e + majoitus 45/120e
+ruokailu 160e
Ilmoittautuminen
8.5.
mennessä
www.liminganmusiikkiviikot.fi
Läntisen Keski-Suomen musiikkileiri
23.6.-2.7.2009
Paikka: Keuruu, Keuruun koulukeskus
Opettaja: Jani Koskela (myös sähköbasso)
Hinta: 350e tai 315e
Ilmoittautuminen 15.5. mennessä
www.keuruu.fi/vapaa-aika/musiikkileiri
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Martin Wegelius-institutets
sommarmusikkurser
26.6-5.7.2009
P l a t s : N ä r p e s , Sve n s k a Ö s t e r b o t t e n s
folkakademi
Lärare: Mette Hanskov
Pris: 350e eller 450e
Anmälningar senast i maj www.mwi.fi
Savonlinnan valtakunnallinen
musiikkileiri
27.6.-5.7.2009
Paikka: Savonlinnan kristillinen opisto
Opettajat: Jiri Parviainen, Eila Saikkonen
Hinta: 340e +täysihoito 240e
Ilmoittautuminen 15.5. mennessä
www.savonlinnankesayliopisto.net
Kangasniemen 30. musiikkikurssi
12.-19.7.2009
Paikka: Kangasniemi, Kangasniemen koulutuskeskus
Opettaja: Lasse Lagercrantz
Hinta: 250e + majoitus 30e + ruokailu
72,50-104e
Ilmoittautuminen
4.6.
mennessä
w w w. k a n g a s n i e m e n m u s i i k k i v i i k o t . f i /
musiikkikurssi
Kuhmon musiikkikurssit
12.-24.7.2009
Paikka: Kuhmo
Opettaja: Niek de Groot
Hinta: 505e
Ilmoittautuminen 16.4. mennessä 09493867
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Kirjaimet sekaisin - kilpailu!
Kontrabasistit keskustelivat orkesteritauolla.
Keksi kuka basisti luuraa anagrammeissa:
-Tänään meitä johtaakin vieraileva
kapellimestari Juhani Merikanto, hurja
kotimainen puikkohirmu, jota
hurjinkaan moite ei hetkauta.
-Taitaa luulla olevansa aurinkojen
mahti kun on hermojaan mitä tiukin.
-Kehtasi väittää että ollaan istuttu kera
harkinta juomien kun kerran pizzicatot
pumppaili.
-No onhan ne tietty olleet hermoni
tukijana parikin kertaa.

-No mitä?
-Tämänpäiväisen kuoron nimi on
Harmonian keijut.
-No onpas osuva... Hei, mennääs
jatkamaan niin kuullaan solistiJorman huikeinta osaamista.
-No mennään mennään, oi te
Ihannoitu Jermak.
-Höpö höpö. Jätä hajurako, nyt
mentiin.

Kirjaimet sekoitti ko. basistin luvalla:
Viivi Valtonen

-Kyllä minä kehotin majurina ollessani
Heikin torjumaan sellaiset aineet.
-No ovat ne ainakin toimineet Markun
hoitajina.
-Joo joo.. Onhan sitä turhiakin menoja,
muitakin. Hei katsos, ohjelma on
muuttunut. Se johtikin Rameaun.
-Kappas. Kuullaankohan tänään
Juhanin kertomia vitsejä ranskalaisista?
-Toivottavasti ei, viime kerralla
jokainen lähinnä murahti.
-Joo, verrattuna kertojana muihin, hän
on kyllä surkea.
-Heh, heh..

Joko keksit kuka basisti on tarinan
kursivoitujen anagrammien takana? Lähetä vastauksesi sekä yhteystietosi osoitteeseen
kontra.c@gmail.com - arvomme oikein vastanneiden kesken yhden kappaleen
TomTom -duon Kardhia-levyjä! Lue lisää
levystä sivulta 11.
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Tiesithän, että Soitin Laineelta
saat myös bassokitarat ja tarvikkeet!
Meiltä mm. seuraavat merkit:

Washburn, Danelectro, Fender, Höfner,
G&L, Music Man, Aria, Godin, Squier,
Ibanez, Neuser, Epiphone, Carvin,
Jackson, Ken Smith…
Katso
www.soitinlaine.fi
tai
soita suoraan
bändiosastollemme
02-2761620
Muista myös musiikkiohjelmat
ja nuotinnusohjelmistot!
Katso
www.slsx.com
tai soita
02-2761628

Soitin Laine Oy / Turku
Maariankatu 10
20100 Turku
02-2761 636

Soitin Laine Oy / Helsinki
Pohjoinen Rautatiekatu 11
00100 Helsinki
09-4366 840

katri.pajala@soitinlaine.fi

antti.untamala@soitinlaine.fi

www.soitinlaine.fi

...on myös jousisoitinliike

Pikkubassopaketit
(1/10, 1/8 & 1/4) alk. 1800 €
Unkarilainen 3/4 paketti 2250 €
Liikkeessämme aina tarjolla useita eri
kokoisia bassoja, myös vanhoja soittimia
Runsas ja laadukas valikoima tarvikkeita:
jousia, kieliä, stakkeleita, kielenpitimiä,
talloja, pinnapuita, otelautoja,
viritysmekanismeja ym...

Albertinkatu 17, 00120 Helsinki

p. 09 6812 150
fax. 09 6812 1555
matti.helin@woodwin.pp.fi
WWW.WOODWINDS.FI

Avoinna
Talvisin: TI – PE 10.00 – 17.00 LA 10.00 – 14.00
Kesäisin: MA – PE 10.00 – 17.00 LA SULJETTU

