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Juhlafiilistä
Juhliin kuuluu musiikki. Hienoihin juhliin elävä
musiikki. Joulua edeltävä aika onkin basisteille
monesti melkoista hulinaa. On joulukonsertteja,
pikku- ja oikeita joulujuhlia, messuja, vaikka
minkälaisia erityisiä, arjen yläpuolella olevia tilaisuuksia. Pääsiäisen ohella joulu onkin ehkä
vuoden parasta sesonkia muusikoille. Toiset soittavat Linnassa valtion kermalle ja toiset kapakassa pikkujouluväelle, jotkut musiikkiopiston joulujuhlassa. Yhtä kaikki, musiikki tekee
juhlafiiliksen ja erilaisiin
juhliin sopivat erilaiset
fiilikset. Tuntuukin usein
mukavalta ja kiitolliselta
saada muusikkona osallistua juhlafiiliksen luomiseen ihan konkreettisesti.
Jos muusikko joskus tuntee
itsensä turhaksi yhteiskunnan loiseksi, niin tällaisissa tilaisuuksissa kyllä muusikko (ja usein myös juhlaväki) huomaa, miten tärkeää asiaa oikeastaan onkaan
tekemässä.
Pääsin itse tänä talvena
e s i int y m ään va r sin hienoon, suorastaan ”yläluokkaiseen” tilaisuuteen. Olin
pukeutunut tilaisuuden
vaatimalla tavalla ja soitin
yksin
soolokappaleen
k o n t r a b a s s o l l a
esiintymislavan valokeilassa. Koko salillinen kuunteli
haltioissaan ja hämmentävän moni tuli jälkeenpäin henkilökohtaisesti kiittämään ja ihailemaan soittoani ja soitintani, jota
eivät olleet aikaisemmin soolosoittimena
kuulleetkaan. En tiedä oliko tämä sivistynyt ”yläluokka” vain kohteliasta, mutta tuntui, että ihmiset olivat vilpittömästi innoissaan
soittamastani musiikista.
Siinä pääsin hetkeksi paistattelemaan melkeinpä
nolostumiseen asti. Kunnes juhlaväen näkymättömissä vaihtui takaisin se muusikon arki. Nopsa
vessakäynti ja juhlamekko ja kengät vaihtuivat
käytännöllisempiin roudausvaatteisiin. Sitten basso selkään ja synkkään talvi-iltaan. Melkein liian
pitkä matka lähimmälle bussipysäkille. Pientä

tihkusadetta ilmassa. Mielessä alkoi pyöriä ajatus: mitäpä jos joku yläluokan juhlavieras näkisi
minut nyt? Ähkimässä jättisoittimen alla hyvin
erilaisissa tamineissa. Silloin se juhlassa näkynyt
g l a m o u r f a s a d i ro m u t t u i s i h y v i n n o p s a a n .
Suhtautuisiko ”yläluokka” tällaiseen köyhään
muusikon renttuun ylenkatsovan paheksuvasti?
Tulin ajatelleeksi, että soittaminen ja muusikkous
ehkä oikeastaan ovatkin asia, joka ei katso
yhteiskuntaluokkaa. Uskon, että yläluokkajuhlan
vieraat olisivat kunnioittaneet minua muusikkona
yhtä lailla vaikka olisivatkin
tajunneet, että oikea elämäni onkin vähän vähemmän
ruusuista. Että oikeasti se
artisti onkin tuiki tavallinen, tai tavallistakin vaatimattomammin
elävä
pulliainen.
Yhtäkkiä tunsin riemua. En
viihtyisi sellaisessa elämässä, joka olisi kokoajan pelkkää (näennäis)glamouria.
Juuri siinä tallustellessa
lököhousut ja maihinnousukengät tuntuivat erityisen
ihanilta,
synkkä
yö
ystävälliseltä ja basso selässä kodikkaalta, tutulta,
omalta.
Mi e l l y t t ä v ä ä
tallustella hissukseen tyhjiä
katuja pitkin iloisella mielellä hienon juhlan jälkeen.
Mutta onpa aika etuoikeutettua, että on mahdollisuus välillä nousta lavalle säteilevänä taiteilijana, olla hetken valokeilassa ihmisten ihailtavana
ja silti tietää, että oikea elämä on jotain muuta.
Lämmintä ja riemullista Joulua!
Henrica
Ps. Ensi kevät saattaa osaltani sujua perheen parissa niin tiiviisti, etten ehdi vetämään
bassolehtisavottaa. Siinä tapauksessa kiitokset
kaikille ja palaan tälle paikalle viimeistään ensi
syksynä!
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Puheenjohtajan tervehdys
Loppusyksy (talveksi tätä ei
ainakaan täällä etelässä voi
hyvällä tahdollakaan kutsua) on
ollut ja tulee olemaan täynnä
bassotapahtumia. Muutamia
mainitakseni Panu Pärssisen
resitaalia oli mahdollisuus kuulla
peräti kolmella paikkakunnalla
Turussa, Imatralla ja Espoossa.
Turkuun suuntautui myös
bassoklubin syyskonsertti, jossa
oli edustettuna mm. koko Turku
Filharmonian bassosektio.
Samassa yhteydessä pidettiin
klubin hallituksen kokous.
Paikalla oli lähes koko hallitus
ja juttua olisi taas riittänyt
vaikka useammallekin päivälle.
Pyrimme kuitenkin pysyttelemään asiassa ja
nuijimaan kokouksen läpi asiallisesti, jotta
pääsimme lähtemään kukin tahoillemme
jatkamaan lauantai-illan viettoa. Kokouksesta
tulikin erittäin hedelmällinen ja saimme aikaiseksi
monta hyvää päätöstä, joilla klubiamme voidaan
luotsata eteenpäin ja pitää se virkeänä ja
elinvoimaisena. Myös Hämeenlinnassa tapahtui,
kun Petri Mäkiharju esiintyi solistina joulukuun
alussa. Tammikuussa olisi sitten tarkoitus järjestää
Helsingissä Patrick Süskindin ”Der Kontrabass” näytös Thiemo Fröhlichin esittämänä.
Puheenjohtajanne on alkanut hiljalleen
tamperelaistua viettäen siellä aluksi varovasti puolet
viikosta ja sitten hiljalleen lisäämällä annostusta.
Orkesterin bassosektio ja muut soittajat ovat
ottaneet minut hyvin vastaan ja muutenkin elo
Tampereella on tuntunut varsin leppoisalta. Myös
varapuheenjohtajamme on tulossa kevääksi
Tampereelle. Kun sihteeri ja taloudenhoitaja asuvat
Porissa, on klubimme hallinto varsin vahvasti
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tästäkin
aiheesta keskusteltiin hallituksen kokouksessa ja
pohdittiin siitä mahdollisesti aiheutuvia logistisia
ja muita ongelmia. Päätettiin korvata hallituksen
jäsenille matkakustannukset kokouksiin aina
halvimman julkisen kulkuneuvon tai todellisten
polttoainekustannuksien mukaan. Niin tämäkin
ongelma saatiin ratkaistua ja samalla ilmoitin

olevani käytettävissä puheenjohtajaksi myös ensi
vuonna.
Paljon on ollut keskustelua myös tiedonkulun
parantamisesta bassoyhteisömme sisällä. Suomi on
suuri maa, eikä puskaradio toimi edes basistien
keskuudessa tarpeeksi tehokkaasti nykyajan
tarpeisiin. Nettifoorumimme klubin nettisivuilla
www.kontrabassoklubi.fi piti olla sellainen, mutta
se ei ole saavuttanut merkittävää suosiota. Nyt on
myös Facebookiin perustettu klubille oma ryhmä,
joka on toiminut hieman paremmin. Lehteen
pyrimme luonnollisesti kokoamaan kaikki
tapahtumat, mutta usein lehden ilmestyessä ne ovat
jo menneet, koska lehden kirjoittamisesta sen
postiluukkuihin saamiseksi menee aina pari
viikkoa. Jos sinulla on hyviä ehdotuksia, jolla
voisimme tuoda klubin tiedonvälityksen 2000luvulle, ottaisin niitä mielelläni vatsaan
sähköpostiini jkleemol@siba.fi. Itseni ja Suomen
kontrabassoklubi ry:n puolesta haluan toivottaa
kaikille klubilaisille rauhallista ja leppoisaa joulun
aikaa!
Helsingissä 29.11.2009
Juha Kleemola
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Viulunrakentaja Marko Pennanen voittoon
Cremonassa
Viulunrakentaja Marko Pennanen on voittanut
12. Antonio Stradivari Triennalen
viulunrakennuskilpailun
viulusarjan
Cremonassa Italiassa. Suomalaista viulunrakentajaa ei ole aikaisemmin palkittu
kultamitalilla Cremonan kilpailussa. Pennasen
rakentama soitin on lisäksi kilpailun akustisesti
paras viulu, ja hänet palkittiin tästä sekä Centro
di Musicologia ”Walter Stauffer” että Puolan
viulunrakentajien unionin myöntämillä
kultamitaleilla. Lisäksi CremonaFiere palkitsi
Pennasen antaen vuoden 2010 Cremona
Mondomusica – messuille näyttelyosaston.
”Concorso Triennale Internazionale degli
Strumenti ad Arco Antonio Stradivari” on
merkittävin
kansainvälinen
viulunrakennuskilpailu. Tällä kertaa kilpailuun otti
osaa 323 rakentaa 34 maasta. Pennanen
työskentelee Turussa. Hän opiskeli
viulunrakennusta Englannissa Newarkin
viulunrakennuskoulussa ja on syventänyt
ammattitaitoaan työskennellen Suomen ja

Englannin lisäksi Italiassa ja USAssa. Marko
Pennanen on myös opiskellut kontrabassonsoittoa Sibelius-Akatemialla ja toimii
nykyään monen ammattibasistin luottokorjaajana ja bassontrimmaajana.
www.enteriennale.com

c

KONTRA

6

Bassoklubin syyskonsertti Turussa

puhua. Järjestelyt oli kuitenkin
hoidettu hyvin, ja siitä suuri
k i i t o s L a i t a m ä e n To m i l l e !
Konsertin pianistiksi olimme
saaneet Mikael Kemppaisen,
joka
on
erinomainen
kamarimuusikko ja kysytty
pianistikumppani. Hän toimii
Tu r u n
k o n s e r va t o r i o s s a
säestyksen lehtorina ja tekee sen
ohessa omaa freelance-uraa.
Konsertin aluksi saatoimme
todeta turkulaisen bassonsoiton
olevan myös tulevaisuudessa
osaavissa käsissä. Konsertin
Hallituskvartetti: Juha Kleemola, Aapo Juutilainen, Pontus Grans ja a l o i t t i va t n i m i t t ä i n k a k s i
Tomi Laitamäki
turkulaislahjakkuutta. Tuomas
Haapalainen soitti J.S. Bachin
T ä n ä s y k s y n ä k l u b i m m e s y y s k o n s e r t t i Bourreaun svengaavasti, ja Aleksi Ruonavaara
s o i t e l t i i n Eu r o o p a n v u o d e n 2 0 1 1 tulkitsi herkästi Massenet‘n Elegian. Heidän
kulttuuripääkaupungissa – historiallisessa, pianistinaan soitti Mikael Kemppainen.
k a u n i i s s a Tu r u s s a . Ol i m m e s a a n e e t Tämän jälkeen saimme kuulla lisää Bachia
käyttöömme Turun konservatorion Crichton- k u n Me t ro p o l i a - A M K : s s a o p i s k e l e v a
salin, jossa on mitä oivallisin akustiikka Karoliina Koivusalo soitti J.S. Bachin 2.
soolosellosarjan Preludin, jonka
Bernard Salles oli editoinut
bassolle.

Gransin veljekset Jonne ja Pontus

b a s s o k o n s e r t i l l e . Ni i n p ä k l u b i m m e
aktiivijäsenistöä suuntasi Turkuun lauantaina
21.11. Yleisöä oli paikalla jonkin verran,
mutta mistään yleisöryntäyksestä ei voitane

Se u r a a v a s o i t t o e s i t y s o l i
todellista herkkua. Lavalle asteli
h a l l i t u s k va r t e t t i
Ju h a
K l e e m o l a , To m i L a i t a m ä k i ,
Po n t u s Gr a n s j a A a p o
Juutilainen -, joka soitti Peter
Gr a n s i n Mu i s t o j a Tu r u s t a .
Tähän hauskaan potpuriin on
sämplätty kevyen musiikin
klassikoita muun muassa Veikko
A h ve n a i s e l t a
ja
Un t o
Monoselta. Sen jälkeen Juha
K l e e m o l a s o i t t i He n z e n
Se re n a d i n ,
jossa
sävelmateriaalia käsitellään eri tavoin
yhdeksässä lyhyessä osassa. Juha toi hyvin
esiin teoksen fragmenttien erilaisia
karaktereja. Tulkinnassa ihastutti myös Juhan
fraseeraus, sointi ja soiton sujuvuus. Gransin
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Turku filharmonian bassosektio: Mikko Multamäki, Tomi Laitamäki, Jarmo
Eno, Pontus Grans, Olli Lehtinen ja Matti Kariluoto.

Aleksi Ruhovaara loi hienon tunnelman Massenetin Elegiaan.

veljekset Pontus ja Jonne
tulkitsivat intensiivisesti ja
musikaalisesti Baumannin
Introduction and Allegroteoksen kontrabassolle ja
kitaralle. Aapo Juutilainen,
joka muuten hyväksyttiin
ARD-kilpailuun ainoana
suomalaisbasistina, otti
yleisönsä Mikael Kemppaisen
kanssa
soittamallaan
Bottesinin Caporiccio di
Bravuralla. Aapon soitto on
sekä hyvin musikaalista että
teknisesti virtuoottista.

Konsertti päättyi mainioon
”Kaiken takana on”- kappaleeseen,
jonka Peter Grans oli sovittanut
b a s s o s e k s t e t i l l e M . Ru o h o s e n
versiosta. Biisin sanoiksi sopii muuten
loistavasti ”Kaiken takana on nainen”
sanoituksen lisäksi vaikkapa ”Kaiken
takana on Turku”. Tunnelmallisessa
kappaleessa
s o i t t i va t
Tu r u n
filharmonisen orkesterin basistit
Mikko Multamäki, Tomi Laitamäki,
Jarmo Eno, Olli Lehtinen, Matti
Kariluoto ja Pontus Grans. Jokainen
heistä piti hyvää huolta omasta
tehtävästään
musiikillisessa
kudoksessa
–
todellista
orkesterisoittajien eliittiä siis.
Teksti: Karoliina Koivusalo
Kuvat: Henrica Fagerlund

Kaikki esiintyneet taiteilijat kukitettiin upean konsertin päätteeksi.
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Historian basistein teatteriesitys tulossa!

Suomen Kontrabassoklubi ry ylpeänä esittää:
Patrick Süskind: Der Kontrabass mit Thiemo
Fröhlich
Sibelius-Akatemian Ackté-salissa (Töölönkatu 28,
4. krs)
Lauantaina 23.1.2010. klo 17.00.
Vapaa pääsy!

Monologi kertoo 35-vuotiaasta oopperan
orkesterissa soittavasta muusikosta, joka
äänieristetyssä asunnossaan harjoittelee illan
esitystä varten. Hän kertoo soittimestaan ja
siitä, kuinka hän päätyi soittamaan juuri
kontrabassoa. Soittaessa tulee hiki ja vaarana
on nestehukka. Siksi hän tarttuu
oluttuoppiin, ja alkaa sitten avautumaan.
Yksinäinen mies on turhautunut ikuiseen
paikkaansa orkesterin takarivissä, soittimeen,
jota on mahdotonta soittaa kauniisti ja
jumalaiseen sopraanoon, jonka lähelle ei
pääse, koska kontrabassolle ja sopraanolle ei
ole sävelletty käytännöllisesti katsoen mitään
yhteistä. Siispä hänen täytyy elää yksin bassonsa kanssa.
Silti mies ei voisi kuvitella soittavansa muuta kuin klassista.
Anarkia ja improvisaatio pelottavat häntä yli kaiken.
Thiemo Frölich esittää monologin alkuperäiskielellä, eli
saksaksi. Hulvatonta esitystä kannattaa silti tulla
seuraamaan, vaikkei saksankieli ihan sujuvasti
luonnistuisikaan. Kontrabassoklubi pyrkii saamaan
käsiohjelmaan myös suomennoksen.

Laita Kalenteriin!
22.1.2010 klo 21.00

10.2.2010 klo 19.00

Dubrovnik Eerikinkatu 11, Helsinki,
The Hollow: Juho Martikainen, kontrabasso;
Kalle Koo, kitara ja laulu.

Aalto-Sali, os. Väinönkatu 7, Jyväskylä
Igor Stravinsky: Sotilaan tarina
Antti Lattu, kertoja
Anu Järvela, viulu; Jani Koskela, kontrabasso;
Mikko Raasakka, klarinetti; Timo Jäntti, fagotti;
Mailis Ben Romdhane, trumpetti; Teemu Salmi,
pasuuna ja Janne Tuomi, lyömäsoittimet.

23.1.2010 klo 17.00
Sibelius-Akatemian Ackté-sali
(Töölönkatu 28, 4. krs)
Patrick Süskind: Der Kontrabass mit Thiemo
Fröhlich

Jos haluat saada lisää ja ajankohtaisempaa tietoa bassotapahtumista, liity facebookissa ryhmään ”Suomen
Kontrabassoklubi Ry”. Tiedot -sarakkeeseen kerätään kaikki mahdollinen info ja seinälläkin kirjoitellaan
niistä. Klubin omista tapahtumista lähetetään kutsut kaikille ryhmän jäsenille, mutta muuten kannattaa
itse aktiivisesti vierailla ryhmän sivuilla, jotta informaatio kulkisi. Muista myös tämä erinomainen
informaatiokanava kun itse järjestät konserttia tai tiedät jostain matineasta jne! Suomen Kontrabassoklubi
ry:n omat nettisivut löytyvät myös osoitteesta www.kontrabassoklubi.fi. Sivuilla voi mm. liittyä jäseneksi
tai lukea ja kirjoitella foorumille.
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Konsertti- ja virkistysmatka Tukholmaan
Klubin hallitus on ideoinut ensi keväälle Konserttija virkistysmatkaa Tukholmaan. Ideana olisi tehdä
yhden päivän pituinen risteilyretki sikäläiseen
bassokulttuuriin tutustumaan. Retki ajoittuu
viikonlopulle, kaksi yötä laivalla ja päivä perillä.
Päivään voisi kuulua jonkinlainen workshop tai
tutustumiskierros paikalliseen bassoelämään sekä
joko konsertti tai ooppera. Matkan ajankohta olisi
aikaisintaan maaliskuu. Selvitämme asiaa ja lisää

infoa on luvassa seuraavassa lehdessä ja bassoklubin
facebook-sivustolla. Olemme alustavasti sopineet,
että klubi kustantaisi kaikille osallistujille ainakin
matkat, mutta muut kulut jäävät matkaajien omalle
vastuulle. Jos on ideoita, toiveita, kiinostusta tai
alustavaa ilmoittautumista, kerro niistä hallituksen
KV-tiimille: aapo.juutilainen@siba.fi tai
pontus.grans@siba.fi

Myydään/Ostetaan
Myydään Andreas Zellerin valmistama kontrabasso
(alla) vuodelta 2005. Bassossa on 107cm mensuuri.
Soitin on hyvässä kunnossa ja se on nähtävissä
Helsingissä. Hintapyyntö 3700e.
Yhteydenotot numeroon: 050-4394836/Heidi
Rahkonen.

Kontrabasso ”Georg Günther, Halle 1884” (yllä),
4-kielinen
saksaainen
soolotai
kamarimuusiikibasso, 104cm D-mensuuri. Pohja
ja sivut vaahteraa, tumma lakka. Peruskorjaus F.
Wilfer 2008. Soitin on loistavassa kunnossa ja
sijaitsee Helsingissä. Hintapyyntö 15.000e.
Yhteydenotot:
Hannes
Biermann,
045-2781321, hannes.biermann@web.de
Ostan puisen saksalaisen soolojousen, joka sopii ammattimaiseen käyttöön. Jousessa tulisi olla
fokusoitu soundi, ja se saa olla painavahko.
tied. Karoliina Koivusalo karoliina.koivusalo@metropolia.fi, 044-5458338
Osta ja myy bassolehden kautta! Bassolehti julkaisee yksityishenkilöiden bassoaiheisia osto- ja myyntiilmoituksia ilmaiseksi. Lähetä ilmoituksesi sekä mahdolliset kuvat kontra.c@gmail.comiin.
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Bassoja yllin kyllin!
4.10.2009 pidettiin Double Bass Workshop Wells Cathedral Schoolissa (Somerset, UK). Sinne saapui 25
basistia eri puolelta Britanniaa. Wellsin musiikkiopisto
on herättänyt kiinnostusta opiskelijoissa ympäri maailmaa
positiivisella suhtautumisellaan kontrabassoihin ja
kontrabassonsoittoon. Opisto on järjestänyt
workshoppeja ja mestarikursseja jo 12 vuoden ajan, sekä
tilannut paljon uutta musiikkia opiskelijoilleen, mm.
Teppo Hauta-aholta.
Bassolehtori David Heyes järjesti tämänkertaisen
workshopin yhdessä Ben Groeneveltin ja vierailija-solisti
Teppo Hauta-ahon kanssa. Tämä oli Hauta-ahon kolmas
vierailu opistolla ja hän toi mukanaan tapahtumaan tutun
sekoituksensa hauskanpitoa, asiantuntemusta ja anarkiaa.
Hänen teoksiaan soitetiin paljon, kuultiin jopa kaksi
kantaesitystäkin! Tapahtuma kiinnosti monen ikäisiä ja
tasoisia soittajia. Aloitettiin tekniikkasessiolla, jossa
keskityttiin erilaisiin jousilajeihin ja -taitoihin sekä
vasemman käden sormiharjoituksiin, tarkoituksena
syventää tietämystä soittimen suuresta laajuudesta.
Seuraavaksi valtava basso-orkesteri, Massed Bass Orchestra, kokoontui soittamaan Davis Hayesin uutta sovitusta
Gustav Laskan Scherzo-Polkasta. Kappale on sovitettu
niin, että kaikentasoiset basistit pääsivät mukaan
musisoimaan. Se olikin menestys, sillä myös kaikkein
pienimmille basisteille oli tarjolla soolopaikkoja. Ben
Groenevelt johti seuraavaksi orkesterin improvisoimaan
ohjaamalla soittajia luomaan omaa musiikkia, pysyen silti
organisoituneiden raamien sisällä. Tällä tavalla saatiin
orkesteriin valtavasti bassovoimaa ja energiaa. Sitten seurasi
lisää tekniikkaharjoitusta ja soittajat jaettiin kahteen
ryhmään.
Ennen lounasta pidettiin epävirallinen konsertti,
jossa opettajat ja erityisvieraat esiintyivät. Samalla
konsertti toimi muistokonserttina Frantisek
Postalle (1919-1991), kunnioitetulle ja rakastetulle
tsekkiläiselle basistille ja opettajalle. Hän toimi
Tsekin tasavallan filharmonisen orkesterin
äänenjohtajana yli 40 vuotta ja olisi tänä vuonna
juhlistanut 90. syntymäpäiväänsä. Teppo Hautaaho opiskeli professori Postan oppilaana 60-luvulla
ja David Heyes 80-luvulla. Hauta-ahon
kantaesitetty kontrabassoduo on kirjoitettu Postan
muistolle.

Epävirallinen konsertti klo 12.15
Vojta Kuchynka: Desire
Martini (arr. Nanny): Plaisir d’Amour
David Heyes, kontrabasso
Kodo Osada, piano

Jean Sibelius: Romance / Rondino
Teppo Hauta-aho: Pieni Elegia (in memory of Frantisek
Posta)
Teppo Hauta-aho, kontrabasso
Antonin Dvorak: Songs my MotherTaught Me / Dobrou
Noc
Sarah Poole, sopraano
Kodo Osada, piano
Teppo Hauta-aho: Duo Poem Basso II [ke]
David Heyes, kontrabasso
Teppo Hauta-aho, kontrabasso
James D’Angelo: Ode to St. Kilda [ke]
David Heyes, Ben Groenevelt, Myles
Nadarajah, Nicholas Lum: kontrabasso
Giovanni Bottesini: Gran Duo Concertant
Catherine Lord, viulu
David Heyes, kontrabasso
Kodo Osada, piano
Teos Duo Poem Basso II on David Heyes on tilaama
”Foundation for the Promotion of Finnish Musicin”
kautta. Se on kymmenen minuutin mittainen sävelruno
kahdelle bassolle ja rakentuu Frantisek Postan
nimikirjaimille: F-A-E-Eb. Tämä ylväs, majesteetillinen
ja tunnelmallinen teos on täynnä hienoa tekstuuria ja
monenlaisia sointeja, sisältäen runsaasti Hauta-ahon
musiikille tyypillisiä erikoista väriskaalaa. Mielikuvia
herättävä, henkevä ja intohimoinen teos ansaitsee päästä
kuuluviin enemmänkin!
Lounaan jälkeen päivä jatkui mestarikurssilla, johon
osallistui kolme nuorta basistia. Paul Wheatley, Chetham’s
School of Musicistä soitti ensimmäisenä tyylikkään
esityksen Hauta-ahon Kadenzasta, joka on kaikkein
eniten esitetty nykyteos kontrabassolla. Säveltäjä antoi
monia näkökulmia teokseen ja näytti myös muutamia
”kikkoja” teoksen esittämiseen. Hänen jälkeen 10-vuotias
Robin Stallard soitti Rossinin Une Larme sellaisella
tyylitajulla ja taidolla, mitä harvoin tapaa niin nuorella
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soittajalla. Lopuksi Elen Roberts soitti
kaksi osaa Vivaldin Sonaatista nro 5
varsin eloisasti ja rytmikkäästi.
Tämän jälkeen seurasi harjoittelua ja illan
loppukonserttiin valmistautumista.
Konserttiin saapunut yleisö sai nauttia
hienoista soolo- ja kamariteoksista. Yksi
konsertin maininnanarvoisimmista
teoksista oli Hauta-ahon Double Bass
Dances -teoksen kantaesitys, joka on
omistettu 9-vuotiaalle Robin Stallardille.
Kolme pientä soolokappaletta
kontrabassolle osoittaa, mihin kaikkeen
pystyy pienemmälläkin määrällä säveliä
ja oli varsinainen voimannäyte sekä
soittajalta että säveltäjältä.
Loppukonsertti klo 16.30
Teppo Hauta-aho: Duettino Basso II
Ben Groenevelt, kontrabasso
David Heyes, kontrabasso
James D’Angelo: Ode to St Kilda (sekä
säveltäjän esitelmä kappaleesta)
David Heyes, Ben Groenevelt,
Myles
Nadarajah, Nicholas
Lum: kontrabasso
Gustav Laska: Scherzo Polka
Trad: Pavane
Improvisation - directed by Ben Groenevelt
Massed Bass Orchestra
Tony Osborne: Kick-Start (from ‘All in a Day’s Work)
Paul Wheatley, Myles Nadarajah, Nicholas
Lum, James Browning, kontrabasso
Teppo Hauta-aho: Double Bass Dances [ke]
Robin Stallard, kontrabasso
Teppo Hauta-aho: Kadenza
Teppo Hauta-aho, kontrabasso
Teppo Hauta-aho on koululla kovin pidetty
vieras. Nerokas huumorinsa, suuri intohimonsa
ja erityislaatuinen esiintymisensä inspiroi
basisteja ja näin tämän suomalaisen
bassosäveltäjän musiikki tälläkin kertaa laajeni

Teppo Hauta-aho

maailmalle. Ympäri maailmaa eri-ikäiset
soittajat soittavat hänen musiikkiaan ja mitä
enemmän hänen nuottejaan julkaistaan, sitä
enemmän hän profiloituu myös bassohistoriassa
tärkeänä ja inspiroivana persoonana.
[Kolmipäiväinen Teppo-Fest on suunnitteilla
Britanniaan vuonna 2011 Teppo Hauta-ahon
70-vuotisjuhlapäivän kunniaksi!]
Workshoppia sponsoroi Recital Music, joka on
julkaissut runsaasti Teppo Hauta-ahon
bassoteoksia.
Teksti ja kuvat: David Heyes
suom: Henrica Fagerlund

c

KONTRA

12

Uutta kamarimusiikkia kontrabassolle
Edellisessä bassolehdessä peräänkuulutettiin uutta
kamarimusiikkia kontrabassolle. Sitä on
kiitettävissä määrin ainakin Teppo Hauta-ahon
säveltämänä. Alla olevan listan teokset löytyvät
FIMICi (Finnish Music Information Center)
kirjastosta Helsingin Lauttasaaresta, osoitteessa
Lauttasaarentie 1. Listassa näkyy teoksen lopussa
FIMIC-numero, jonka perusteella nuotit voi
kirjastosta löytää. Kannattaa olla etukäteen
yhteydessä info@fimic.fi ja sopia käyntiaika, niin
avulias henkilökunta tulee apuun. Ja mikä parasta,
Fimicin palvelu on täysin ilmaista! Siispä ei kun
lainaamaan.
Almost a Serious Duo, vln, db,
FIMIC 15674, Published by: Recital Music
Ansioittensa johdosta, 2asax, trp, trb, dr, db,
FIMIC 1817
Ballade (1974) dur. 16', str, FIMIC 2527
Bass-Fest Duettino (2008) dur. 3', 2db, FIMIC 20516
Bert’s Valse II (2008) dur. 6', fl, db, FIMIC 20683
Concertino piccola No. II (1980), db solo, 2vl, vla, vlc,
FIMIC 4479
Concertino piccolo IV “jazz” (1984), db, 2vl, vla, vlc,
FIMIC 7758
Concertino piccolo no. III (1981) dur. 15', 2vl, vla, vlc, db,
FIMIC 5660
Concertino “piccola” No.1 (1978) dur. 8', 2vl, vla, vlc, db,
FIMIC 3384
David’s Serenade (2006) dur. 10', cl /vlc, db, FIMIC 19433
Déja-vu? (1997) dur. 6', str, cl solo, dbsolo, FIMIC 14255
Double Concerto Basso (2004) dur. 16', str, 2db solo,
FIMIC 14827
Double fantasy (2004) dur. 15', vln, db, FIMIC 19088
Double Poem Basso I (2008) dur. 8', 2db, FIMIC 20534
Duettino (1988) dur. 10', vln, db, FIMIC 9776
Duettino basso (1989) dur. 4', 2db, FIMIC 10180
Duettino Basso II dur. 6', 2db, FIMIC 13827,
Published by: Recital Music
Duettino Basso III (2000), 2db, FIMIC 15611
Duettino Claba (2006) dur. 6', cl, db, FIMIC 19562
Duettino encore (1989) dur. 2', vln, db, FIMIC 10220
Duo-ASTA (1997) dur. 6', db, pno, FIMIC 14356
Duo basso dur. 10', 2db, FIMIC 11118
Duo Basso II (2004) dur. 12', 2db, FIMIC 20511
Duo Basso VI (2008) dur. 14', 2db, FIMIC 20722
Duo Poem Basso (2008) dur. 10', 2db, FIMIC 20944
Edyytti-arietta (1986), db/vlc/bsn solo, 2vln, vla, vlc,
FIMIC 8617
Ei täst’ tair’ tulla mittään (1980) dur. 12', 111 4 4 pno, elg,
dr, cl+ssax+fl, ssax+fl, db solo, FIMIC 5257

Eleginen fantasia David Walterin muistolle (2003) dur. 10',
4db, FIMIC 17987, Published by: Recital Music
For Charles M.(ingus) (1980), trp, asax, trb, db, dr,
FIMIC 5238
for Eli (2000), vln, vlc, db, FIMIC 15140
Gunthorpe Phantasy III dur. 6', vla, db, FIMIC 10557
Hippo Viikari (1981) dur. 2', str, db solo, FIMIC 6251
Hippo Viikari II (1982) dur. 6', str, db solo, FIMIC 6736
Hippo Viikari III (1983) dur. 5', 4vln, 2vla, 2vlc, db solo,
FIMIC 7353
Hippo Viikari IV (1983), 4vln, 2vla, 2vlc, db solo,
FIMIC 7455
The Hippofantasy of Trio Basso Köln (1988) dur. 12', vla,
vlc, db, FIMIC 9915
Hippominiatyyri No 1 (1977 - 1977) dur. 15', 5db,
FIMIC 3369
Hippominiatyyri nro 2 viidelle kontrabassolle (1978), 5db,
FIMIC 3116
Hippominiatyyri nro 3 (1978) dur. 10', 5db, FIMIC 3481,
Published by: Recital Music
Hippoviikari (1980) dur. 2', 3vln, vlc, db, FIMIC 14940
Hippoviikari V (1989) dur. 9', str, db solo, FIMIC 9835
Hippoviikari VI (1990) dur. 11', 4vln, 2vla, 2vlc, 2db solo,
FIMIC 11162
Homage a G. Rossini (1980) dur. 15', vlc, db, FIMIC 4481
Homage a Rossini (1980) dur. 15', vla, db, FIMIC 13928
Ilves (1992) dur. 4', 3db, FIMIC 12424
Isaoko vaiko susivai?! (2004) dur. 10', 2db, FIMIC 13829
Jukan “pallaati” (2004) dur. 6', str, db solo, FIMIC 10630
Kamaribasistin aapinen n:o I (1991) dur. 13', fl/cl/vln/vla
vlc/db, bsn/vlc/db, FIMIC 12598
Konserttitango (1992) dur. 4', vln/cl, 2db/2vlc/2bsn,
FIMIC 12425
Koraliaana-miniature (1985) dur. 10', 4db, FIMIC 8618
Kvartettiino V (1997) dur. 7', 2vln, vlc, db, FIMIC 14354
Käpytrio (1995), fl/ob/vln, cl/vln/vla, vlc/db, FIMIC 13430
Laiska Maija II, 7db, FIMIC 10167
Laura’s lullaby dur. 5', db solo, 2vln, vla, vlc, db,
FIMIC 8615
Laura’s Lullaby dur. 5', db/vlc, pno, FIMIC 8616
Meemen Menuetto dur. 5', 2db, FIMIC 17277
Mietteitä No.2 (1980), fl, db, FIMIC 5234
Mietteitä no.I/2 (1986) dur. 8', fl, db, FIMIC 9223
Mietteitä n:o I (1983), fl, db, FIMIC 7346
Mikon Menuetti kontrabassolle ja triangelillen (1993)
dur. 3', db, perc, FIMIC 12935,
Published by: Recital Music
The mini-bass symphony (1986) dur. 11', 1-10db,
FIMIC 8551
The Mini bass Quartet I (1991) dur. 2', 4db,
FIMIC 12344, Published by: Recital Music
The Mini bass Quartet II (1991) dur. 3', 4db,
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FIMIC 12345, Published by: Recital Music
Minibass Quartet III (2000) dur. 4', 4db,
FIMIC 15608, Published by: Recital Music
The Multi Bass fid’dle story (2000) dur. 10', db,
FIMIC 15502, Published by: Recital Music

Quartettino Basso 5/4 (2005) dur. 8', 4db, FIMIC 18984,
Published by: Recital Music

Neljä pientä duettoa (1990) dur. 6', 2db/2vlc, FIMIC 11158
Neljä pientä kuvaa Japanista (1992) dur. 8', fl/vln/vla/ob/cl/
rec, vlc/bsn/db/vln, FIMIC 12460

Septetto (1970) dur. 16', cl, bsn, hn, vln, vla, vlc, db,
FIMIC 633
Serious Joke II (1992) dur. 12', trb, db, FIMIC 12706
Skarabeus (1977), 5db, FIMIC 3113
Sonatita (1977), cl, bsn, hn, vlc, db, FIMIC 3112

Octetto Basso D’opera II (2009) dur. 20', 8db, FIMIC 21111
Octoballade (1982), 3vln, vla, 2vlc, 2db, FIMIC 6917
ODE to Ray Brown for two basses and guests (2003)
dur. 10', 2db, FIMIC 18077
Oiva Nummelinin muistolle (1981), 5db, FIMIC 7685
Peters Coda to For Eli (2001), vln, vlc, db, FIMIC 19084
Pianokvintet I (1985), vln, vla, vlc, db, pno, FIMIC 15430
Pieni leikki neljälle (1991) dur. 2', vln, vla/vln, vlc, db,
FIMIC 12326
Pieniä kuvia putkessa (1982) dur. 18', fl, ob, cl, bsn,
timp+perc, 2vln, vlc, db, FIMIC 6562

Rossiniana (1981 - 1981) dur. 15', vlc, db, FIMIC 5190
Rossiniana II (2002) dur. 20', vlc, db, FIMIC 17276

Tangofantasia I (1996) dur. 7', vln, 2db, FIMIC 14190
Trio (1974) dur. 15', cl+bcl, db, perc, FIMIC 2526
Trio (1980), vln, vlc, db, FIMIC 5191
Trio, trp, db, dr, FIMIC 1814
Trio Basso (1992) dur. 14', 3db, FIMIC 12423
Two Dances, 4db, FIMIC 18678,
Published by: Recital Music

Sävellyskilpailu
S
Recital Music järjestää sävellyskilpailun edistämään kontrabassomusiikkia, The 2010 Composition Competition for
Double Bass. Meillähän on täällä Suomessa erinomaisia bassomusiikin säveltäjiä, joten tilaisuuten on tarttuminen!
The 2010 Recital Music Composition Competition for Double Bass is open to composers of any age or nationality. The theme of the
competition is the discovery of Jupiter’s four largest moons in January 1610 by Galileo Galilei, now called the Galilean or ‘Medician’
satellites, in honour of their Florentine heritage.
CATEGORY 1
A work for one or more double basses, or double bass and piano, duration: 3-6 minutes. Theme: Io is the most active volcanic body in the
solar system and is continually being resurfaced by its volcanic activity. The surface is very colourful, mottled with red, yellow, white and
orange black markings. It is relatively hot, lacking in meteoric craters and its eruptive material is probably liquid sulphur. Prize: £100 donated by Fuller Music.
CATEGORY 2
A work for one or more double basses, or double bass and piano, duration: 3-6 minutes. Theme: Europa is the sixth largest moon in the
solar system and is completely wrapped in ice. It is fascinating because of its possible subsurface ocean of water. In 1979 the Voyager
spacecraft sent pictures to earth showing pale yellow icy plains with red and brown mottled regions. All the evidence hints at a unique
geological history. Prize: £100 - donated by AR Distribution.
CATEGORY 3
A work for one or more double basses, or double bass and piano, duration: 3-6 minutes. Theme: Ganymede is the largest moon in the
solar system and is likely to be composed of a rocky core with a water/ice mantle and a crust of rock and ice. Larger than Mercury or Pluto,
Ganymede is three-quarters the size of Mars. Prize: £100 - donated by Recital Music.
CATEGORY 4
A work for one or more double basses, or double bass and piano, duration: 3-6 minutes.Theme: Callisto is the third largest satellite

in the solar system - almost the size of Mercury. It is the outermost of the Galilean satellites and is the most heavily
cratered of the four moons. With a surface of about 4 billion years old, Callisto has the oldest landscape in the solar
system. Prize: £100 - donated by Martin Penning.
CATEGORY 5 - OPEN
A work for one or more double basses, or double bass and any other instrument(s). Chamber works are acceptable but the double bass
must play a prominent role in the ensemble. Duration: Any duration. Theme: None. Prize: £100 - donated by Recital Music.
Motr infotmation: www.recitalmusic.net
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Panu Pärssisen resitaalikonsertti
Omat ja Varastetut Sellosalissa 26.11.2009
Panu Pärssinen kirjoittaa konsertin käsiohjelman CV:ssä
kuuluvansa Tapiola Sinoniettan takarivin muusikoihin.
Omat ja Varastetut - kontrabassoresitaali kuitenkin
todisti Pärssisen kuuluvan ehdottomasti eturivin
kontrabasisteihin - kansainvälisestikin. Soitosta huokui
varmuus ja täydellinen tekninen hallinta.
Konsertti alkoi Zoltán Kodályn (1882-1967)
Epigrammeilla, jotka sävellettiin alun perin

nukahtaa. Seitsemäs Epigrammi on Panun mielessä
unkarilaisen historiallisen TV-draamasarjan
tunnusmusiikki, jossa magyaarijoukko ratsastaa
tuulispäänä pustalla.
Epigrammit olivat todella kaunista kuultavaa ja tunnelmat
välittyivät jokaisessa osassa. Maarit Peltoniemen ja Panu
Pärssisen kamarimusisointi on kuin yksi yhteinen ajatus.
Sellosali oli solisteja lukuun ottamatta pimennetty täysin
ja näin yleisössä oli helppo
herkistää aistit enemmänkin
kuuntelulle.

Toisena teoksena konsertissa
kuultiin Rainer Lischkan
Konzertante Kammermusik.
Tämä itäsaksalainen teosharvinaisuus vuodelta 1970
perustuu kaksitoistasäveltekniikkaan, mutta kuulija ei tätä
olisi välttämättä keksinyt.
Konzertante Kammermusik soi
suorastaan kauniina, basso soittaa
uljaita melodioita ja piano
komppaa – kolmisoinnuilla.
Usein kauniin melodialinjan tosin
keskeyttää raju sävelryöppy, mutta
Panu Pärssinen ja Maarit Peltoniemi
rauha palaa aina takaisin. Panu
tunnusti lisänneensä teokseen
pedagogiseksi säveltapailumateriaaliksi sooloäänelle/ runsaasti legato – ja dynamiikkamerkintöjä, näitä kun ei
äänille ja pianosäestykselle. Panu oli kuvannut alun perin nuotista juuri löytynyt. Kaikki lisäykset toimivat
Epigrammeja seuraavasti: ensimmäinen Epigrammi soi hyvin, teos vaikutti ehdottomasti tutustumisen arvoiselta.
mielessäni pienen lapsen huoneena, jossa ei pientä
vatsankipristystä suurempia murheita ole. Toinen Alberto Ginasteran pianoteos Danza de la Moza Donosa,
Epigrammi on kylän nuorten kokoontuminen ”Suloisen neidon tanssi” antoi sitä makeutta mahan
sunnuntai-aamuna. Pientä uhoamistakin on ilmassa. täydeltä, jota käsiohjelmassakin jo kuvattiin. Maarit
Kolmas Epigrammi muistuttaa Panua 80-luvun Peltoniemi tulkitsi taidokkaasti tämän lempeän tanssin.
kuoromatkasta Unkariin, missä erään kyläkirkon
jumalanpalveluksessa heidän kuoronsa esiintyi. Reinhold Gliéren sarja oli sitä mitä Panulta saattoi
Mustahuiviset mummot, joita kirkko oli täynnä, odottaakin, virtuoottista, erinomaisesti fraseerattua ja
veisatessaan virsiä säikäyttivät lujalla ja teräksisellä täydellistä heittäytymistä etenkin tarantellassa. Tässä
äänellään nuoret. Neljäs Epigrammi kuvaa Panun kohtaa menee kuka tahansa sanattomaksi!
mielessä kirkonkellojen soittoa ja helpotusta siitä, että
pitkä messu on ohi. Viides Epigrammi on tietysti Panu Pärssisen oma sävellys Chaconne (2005) toi mitä
kylänjuhlat. Kuudes Epigrammi tuo mieleen pálinka- moninaisimmin esille kontrabasson soundikirjon.
pullon tyhjentäneen vanhan miehen, joka alkaa tilittää Pizzicatoavaus hämärässä valaistuksessa herkisti vieläkin
elämäänsä ja virittää aitounkarilaisen bluesin, kunnes enemmän kuuntelemaan noita matalia kumahduksia.

c

KONTRA
Monipuoliset variaatiot olivat erinomaisesti sävelletty, alun
teema kuului vaikeiden variaatioiden alta upeasti.
Konsertin jälkimmäisellä puoliskolla kuulimme Panu
Pärssisen omat sovitukset kahdesta alunperin klarinetille
sävelletystä teoksesta. Sovitukset oli tehty taidolla
musiikillista tehoista ja tempoista tinkimättä. Kumpikin
teoksista on virtuoottisen vaikea myös alkuperäissoittimella, joten kontrabassolle teokset ovat varmasti
teknisesti lähes mahdottomat. Onneksi Panu Pärssinen
ei näyttänyt tätä tietävän, mahdottomimmatkin kuviot
tulivat kirkkaana ulos. Ja kaikesta vaikeudesta huolimatta
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teosten musiikillinen sisältö välittyi täysipainoisena salin
täyttämille kuulijoille. Esimerkillisen kekseliästä ja
uraauurtava sovitustyötä Panulta, tämä sovitustyö ei
varmasti ollut syntiä!
Panu Pärssinen opettaa orkesterityönsä ohella tällä hetkellä
varsin suurta kontrabassoluokkaa Sibelius-Akatemiassa.
On erityisen kunnioitettavaa, että todella kiireinen
muusikko pystyy valmistelemaan näin upean
kontrabassokonsertin.
Teksti ja kuva:
Tomi Laitamäki ja Aapo Juutilainen

Konserttimatkalla Hämeenlinnassa
Märkänä ja pimeänä joulukuun ensimmäisenä päivänä
lähdin iltapäivällä ajelemaan Tampereelta kohti
Hämeenlinnaa. Syitä oli monia: En ollut koskaan käynyt
tässä Sibeliuksen syntymäkaupungissa, joten olihan se
nähtävä. En myöskään ollut koskaan kuullut
Hämeenlinnan kaupunginorkesteria, joka tosin ei ole
mikään kiinteä ammattiorkesteri, vaan soittajat vaihtelevat
ja ainakin viulusektiot olivat täynnä Sibelius-Akatemian
opiskelijoita. Muistaakseni en ole koskaan kuullut Petri
Mäkiharjun soittavan solistina ja kappaletta, Jarmo
Sermilän Counterbassia, sitä ei ollut kuullut vielä kukaan!
Ai niin, ja yksi syy oli tietysti vielä se, että tulin hallituksen
kokouksessa luvanneeksi hoitaa Peten kukituksen...
Saavuin Hämeenlinnaan pimeässä, mutta keskusta löytyi
silti helposti. Siinähän se oli ihan moottoritien kupeessa!
Myös vanha palolaitos, jossa konsertti oli, löytyi helposti.
Se oli suoraan linja-autoasemaa vastapäätä. Vaikeampaa
oli löytää sisäänkäynti kyseiseen rakennukseen. Rakennus
oli nimittäin täynnä samannäköisiä ovia, joista kaikki
näyttivät vievän autotalliin. Lopulta löysin hyvin
vaatimattoman näköinen oven, jonka yläpuolella oli vain
himmeä kyltti: TANSSIT. Se ei ollut päällä, joten uskalsin
mennä sisään. Sisällä väkeä oli ihan mukavasti jo hyvissä
ajoin ennen konserttia ja konsertin alkaessa pieni sali
täyttyi lähes kokonaan. Vain pari penkkiä jäi täyttämättä.
Ensimmäisellä puoliskolla orkesteri soitti Pjotor
Tsaikovskin Serenadin jousille. Orkesteri soitti
nuorekkaasti ja tempot olivat reippaat. Sali auttoi
artikulaatiossa, mutta pianissimot kuulostivat työläiltä.
Toisella puoliskolla oli kolme kantaesitystä. Sampsa
Ertamo oli säveltänyt kunnianosoituksen Sermilälle. Se

oli lyhyt, fanfaarinomainen teos, jossa näkyi selviä
vaikutteita Sermilältä. Toisena kappaleena oli Jarmo
Sermilän Counterbass kontrabassolle ja jousille. Kappale
on sävelletty 1977, kun Teppo Hauta-aho pyysi Sermilän
kylään ja esitteli kontrabasson uusia soittoteknisiä
mahdollisuuksia. Vuonna 1996 Sermilä yksinkertaisti
teosta ja varsinkin sen jousiorkesteriosuutta. Teoksessa on
paljon temposta vapaata tekstuuria ja glissandovingutuksia. Counterbassin solistina toiminut Petri
Mäkiharju toimii Tampere Filharmonian vuorottelevana
äänenjohtajana. Hän ryhtyi harjoittelemaan teosta omasta
kiinnostuksestaan ja kysyi Jarmolta, voisiko sen esittää
kvartetin kanssa. Se ei kuitenkaan onnistu, sillä teoksessa
on esimerkiksi sellaisia pizzicatokenttiä, joita ei voi siirtää
kvartetille. Niinpä Petri päätettiin kutsua Hämeenlinnaan
esittämään teos orkesterin kanssa.
Itse kappale on kyllä hyvin sävelletty ja siitä löytyy monia
ulottuvuuksia matalasta ja pehmeästä bassosoundista
korkeisiin ”vingutuksiin”. Myös pizzicatoja oli paljon. Ne
myös jazzia soittanut Mäkiharju hoiti hienosti.
Ponticelloja ja tremoloja on viljelty paljon, mikä illan
viimeisen kappaleen, Sermilän Palapelin, perusteella
näyttäisi olevan Sermilän tavaramerkki yhdessä ja erikseen
käytettynä. Pete soitti kappaleen vakuuttavasti ja pitkän
kadenssin musikaalistesti. Kaikki kuului hyvin, eikä
kaikuisa salikaan syönyt basson ääntä. Kiinnostuin
kappaleesta sen erilaisuuden vuoksi ja tilasinkin nuotit
bassoklubin kirjastoon, jotta halukkaat voivat sitä sieltä
lanata ja esittää. Myös Petri aikoo esittää kappaleen
toistamiseen, jos vain siihen tulee mahdollisuus.
Teksti: Juha Kleemola
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Orkesteripomon toimistossa
Kontrabasisti uusissa hommissa
Aivan Porin keskustassa sijaitsee liike- ja
toimistotalo Teljäntori. Hissi vie viidenteen
kerrokseen, jossa ovat Pori Sinfoniettan
toimistotilat. Käytävän varrella on muutama
ov i , j o i s t a n ä k y y k i i re i s i ä t o i m i s t o työntekijöitä tietokoneiden ja puhelinten
ä ä re s s ä . K i i r e i s t ä ä n h u o l i m a t t a k a i k k i
huikkaavat iloisen tervehdyksen ohikulkijalle.
Viimeisenä käytävän
varrella on intendentin
t o i m i s t o. O v i o n
muiden ovien tapaan
a vo i n n a .
Ku i n k a
ollakaan, kirjoituspöydän takana istuva
hahmo on sangen
tutun oloinen, ja
tuttuhan hän onkin:
Po r i
Sinfoniettan
intendentin tehtäviä
hoitelee tällä hetkellä
orkesterin kontrabasisti ja kontrabassoklubin entinen
p u h e e n j o h t a j a Ei l a
Saikkonen.

pääseminen silkalla muusikon koulutuksella
onkin mahdollista vain Porin kaltaisessa
pienehkössä kaupungissa. Saikkonen päätti
yrittää suoriutua hommasta nöyrästi, vaan ei
nöyristellen, ja niin hyvin kuin suinkin
k y k e n e e . Ke s ä m e n i k i n s i t t e n u u s i i n
työtehtäviin totutellessa ja niiden perusteisiin
tutustuessa. Kuntahallinnon kuvioihin piti
perehtyä ja taloushallintoa opiskella.
Toimistokin tuli siinä samalla siivottua.
Su u r i a l i n j o j a j a
tarkkaa viilaamista

Intendentin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu
o r k e s t e r i n t u l e va i suuden suunnittelu.
S i i h e n l i i t t ye n o n
huolehdittava vierailevien kapellimestarien
ja solistien sopimuksista ja laadittava
suunnitelmia ja luonnoksia tulevien konser ttikausien varalle.
Taloushallinto asettaa
omat haasteensa: siinä,
missä orkesterisoittajan
Orkesterin vakinainen
ei ylensä tarvitse osata
intendentti Leena
laskea neljää pidemmälle,
Harmaala jäi kesäon intendentin hallittava
kuussa äitiyslomalle, ja
numeroita noin kahteen
Intendentin hommiin kuuluu myös paljon
virkaan
tarvittiin
miljoonaan asti. Lisäksi
edustamista.
Tässä
Eila
Saikkonen
on
matkalla
siksi aikaa sijaista.
intendentti pitää yhteyttä
erään orkesterin soittajan 50-vuotis
Sa i k k o n e n t u u m a s i ,
kaupungin muuhun
syntymäpäiville.
että tilaisuuteen on
hallintokoneistoon ja
tartuttava, kun se
raportoi
orkesterin
kerran on tarjolla. Häntä kiinnosti saada toiminnasta säännöllisesti. Erityisesti tämänh a l l i n t o p u o l e n n ä k ö k u l m a a o rk e s t e r i n hetkisessä taloustilanteessa jokaisen euron käyttöä
toimintaan, ja olisihan joka tapauksessa syynätään tarkasti.
arvokas ja antoisa kokemus johtaa koko
putiikkia hetken aikaa.
Pori Sinfoniettassa toimistohenkilökuntaa on
erittäin vähän, ja niinpä intendentin on
Näistä mietteistä huolimatta Saikkoselle tuli osallistuttava myös orkesterin käytännön arjen
melkoisena yllätyksenä, että hänet tosiaan pyörittämiseen muullakin tavoin kuin
valittiin viransijaisuutta hoitamaan. Niin huolehtimalla vierailevien artistien isännän – tai
i s o o n j a v a i k e a a n h a l l i n t o t e h t ä v ä ä n emännän – roolista.
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Monesti intendentti joutuu tekemään melko
ympäripyöreitä työpäiviä. Virka-aikana on
usein osallistuttava erilaisiin kokouksiin ja
palavereihin, edustustilaisuuksia saattaa olla
milloin hyvänsä, orkesterilla on konserttinsa
yleensä ilta-aikaan, ja jossakin välissä olisi
vielä hoidettava ne varsinaiset toimistotyötkin. Ylityötunteja kertyy.
Hallintohommat ja soittotyöt
Jos intendentin työ on rankkaa, niin on se
palkitsevaakin. Saikkonen toteaa vastuun
tehtävässään olevan todella suuren, mutta sen
vastapainona on mahdollisuus konkreettisesti
ja näkyvästi vaikuttaa orkesterin asioihin.
Soittajan penkillähän ainut asia, johon
oikeastaan voi vaikuttaa, on soiva lopputulos
konserteissa. Onnistuminen isoja asioita
koskevissa neuvotteluissa ja päätöksissä on
hallintotyön paras palkinto. Pitemmällä
aikajänteellä tulevat päätösten hedelmätkin
tietysti näkyviin ja kuuluviin, mikä
todennäköisesti lisää työn palkitsevuutta,
mutta sitä ei vielä muutaman kuukauden
aikana ehdi suuremmin kokea.
Ve r r a t e s s a a n t ä m ä n h e t k i s t ä t y ö t ä ä n
orkesterimuusikon työhön Saikkonen toteaa,
että muusikot ovat todella etuoikeutetussa
asemassa saadessaan tehdä työkseen jotakin
niin ihanaa asiaa kuin soittaminen.
Muusikolla harvoin on kovin monenlaisia eri
työasioita stressiä aiheuttamassa, ja useimpina
aamuina soittaja lähtee mielellään kotoaan
töihin. Harvalla alalla taitavat asiat olla näin
onnellisesti.
Työstä toiseen – ja takaisin
Omaa pulttiin palaamistaan Saikkonen ei ole
vielä erityisemmin ehtinyt ajatella,
ajankohtakaan ei toistaiseksi ole täysin varma.
Päivittäiseen harjoitteluun ei intendentin
töiltä liikene aikaa; joskus harvoin Saikkonen
ehtii ennen harjoitusten alkua napata
orkesterin tämänhetkiseltä kontrabasistilta
soittimen ja vetäistä aamuasteikot samalla,
kun hänellä on tiedotettavia asioita
orkesterille. Kerran viikossa hänen tulee joka
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tapauksessa varmasti koskettua bassoon, kun
h ä n p i t ä ä Pa l m g r e n - k o n s e r v a t o r i o l l a
soittotunnit oppilailleen.
Täysin syrjään bassonsoitto ei Saikkoselta
kuitenkaan ole jäänyt: intendenttinä ollessa
on toteutunut jokaisen basistin haave, keikka
kuussa. Hän tarkentaa kuitenkin, ettei ole
vielä kuuhun asti lentänyt, vaan on vain
tuppautunut noin kerran kuukaudessa
joihinkin kissanristiäisiin soittamaan.
Kulttuuritoimen johtajan jäädessä eläkkeelle
saatiin
läksiäisissä
kuulla
ihan
kontrabassosooloa, ja muuten syyskauden
ohjelmassa on ollut Schuber tin kamarimusiikkia, Händel-kirkkokonserttia ja
Laivaston Soittokunnan avustamista. Jos
paluu toimistosta bassojakkaralle siirtyy ensi
syyskauteen asti, niin kesä on pyhitettävä
kokonaan bassonsoitolle. Kova työ siinäkin on
joka tapauksessa edessä.
Jos joku muu kontrabasisti sattuu haaveilemaan
intendentin urasta, Saikkonen antaa neuvoksi,
että koulutus ei tässäkään asiassa ole pahitteeksi.
Työ toki neuvoo tekijäänsä, mutta on sangen
rasittavaa ottaa jokaisesta pikku asiasta selvää sen
tullessa ensi kertaa eteen. Jonkinlaisesta
hallinnon alan koulutuksesta Saikkosellakin olisi
mielestään saattanut olla apua ja hyötyä jo
monissa erilaisissa tähänastisissa tilanteissa.
Homman opetteleminen suoraan käytännössä
tuskin on se helpoin tapa.
Musiikin alan ja orkesterimaailman asiantuntemus ja valmiit verkostot muusikoihin ovat
olleet Saikkosen vahvuuksia uudessa työssä. Ne
ovatkin auttaneet hänet hyvään alkuun ja ovat
tietysti vain vahvistuneet entisestään. Kokemus
hallintotehtävistä antaa aivan uudenlaisia eväitä
tulevaisuuteen. Jäämme jännittäen odottamaan,
minkälaisena musiikkielämän vaikuttajana me
tämän naisen vielä tulevaisuudessa näemme.
Teksti: Johannes Raikas
Kuva: Ari Mansala
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Basistin kainalossa
Tapio Sippoin, kehoeetikko, KTM, Sippoin
terveysliikunnan, Kehoäly-harjoittelun ja
Ratkaisukeskeisen meditaation kehittäjä
sekä meridiaanihieronnan ja akupainannan
ammattiopettaja on Sibelius-Akatemialla
opiskelevan ja bassolehden päätoimittajana
toimivan Henrica Fagerlundin aviomies.
Ensimmäistä kertaa soitin bassoa omissa häissäni,
ja silloinkin kyseessä oli sähköbasso, eli pseudobasso. Näin varmaan pienenä
poikana jonkun basson jossain
koulun musiikkiluokassa, mutta
tarkempaa muistikuvaa ei ole.
Muistan, että Straycatsissa oli
ainakin oikea basso. Se on aika
hieno soitin, sellainen vähän
isompi. Koska se on niin kookas
soitin, ajattelin että sitä on
varmasti vaikeampaa soittaa kuin
viulua, se viulu kun on niin
pikkusoitin tuossa olalla, että sitä
on varmaan helppo soittaa. Vaatii
kyllä paljon taitoa, että saa noin
isosta ja matalaäänisestä
soittimesta, kontrabassosta,
seksikkään kuuloista. Kun olen
sen verran machomies, niin
basson matala machoääni menee
kyllä meikäläisen kanssa hyvin
yksiin.
Henricaan tutustuin siihen aikaan kuin aloin
muutenkin kiinnostumaan enemmän klassisesta
musiikista. Taisi minulla olla jopa jonkin sortin
alitajuinen toive etsiä muusikkovaimo, tai ainakin
kultturelli älykkö. Ajattelin, että se ehkä jotenkin
nostaa myös minun statusta. Kyllä rakkaassa,
suloisessa pikkuvaimossani on tietysti runsaasti
muitakin hyviä puolia, kuin pelkkä bassonsoiton
taito. Soittaahan Henrica myös pianoa, laulaa
upeasti, ja suustaan se on väliin muutenkin hiukan
liiankin hyvä. ; )
Henrican mukana sain suvullisen muusikoita
naimakaupan päälle, virsikirjoja keräilevästä
appiukosta alkaen. Siinä tuli samalla sukellettua

musiikin ihmettelyn kenttään. Ja onhan siinä olut
ihmettelyä, kun lapsena en ollut paljoakaan
musiikin kanssa tekemisissä. Teini-idioottina
kuuntelin punkkia ja heviä, mutta niistäkin sitä
melodisempaa ja musiikillisesti parempilaatuisempaa. Siitä on varmaan perua, etten pysty
edelleenkään ymmärtämään tätä nykyajan älämölymörinä mustaa ns. hevimusiikkia, eihän sillä ole
mitään tekemistä oikean musiikin kanssa, vaan se
menee samaan ”roskapönttöön” räpin kanssa.
Vaimon ansiosta rupesin käymään enemmän
konserteissa ja oopperassa, baleteista olen tykännyt
jo aikaisemmin.

Henrica on kehittänyt mainion bassorentoutusterapian. Meikä köllöttää lattialla ja
vaimo vinguttaa bassoa. Nukahdan melkein aina.
Siitä huomaa, että basso on kyllä hieno soitin, jopa
suomalainen jässikkäkin rentoutuu kun sitä
kuuntelee. Keksin Henrican terapialle virallisen
nimenkin: audiofyysinen resonanssirentoutus. Siitä
hienosta nimestä voin kyllä ottaa sulan hattuun.
;D
Elämä Henrican kanssa on varmaan samanlaista,
kuin minkä tahansa muusikon kanssa, muusikoilla
on ne omat kotkotuksensa ja sen kanssa on vain
elettävä. Muusikon, etenkin klassisen muusikon
kanssa eläminen tuo tietysti myös sen kaiken
hienon kulttuurin aivan käden ulottuville.
Toisaalta, onhan se selvää, etten voinut ottaa
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vaimoksi jotain viulistia tai pianistia tai huilistia,
eihän sellainen kestäisi tällaisen fyysisesti
orientoituneen miehen kanssa edes parisuhteen
alun happotestissä eli petitestissä. Nehän menis
rikki käytössä. ;D Jos muija jaksaa kantaa bassoa
itse, niin se ei voi olla ainakaan aivan avuton.
Laiskana miehenä en jaksaisi hyysätä sellaista liian
avutonta naista. Juuri nyt kun Henrica on raskaana,
joudun välillä tietysti auttamaan bassomöhkäleen
kantamisessa, mutta kunhan pienokainen on tullut
maailmaan, niin kyllä vaimo saa taas kantaa
bassonsa itse. ; ) Onhan se hiukan omituinen soitin,
kun se on niin iso, kyllä se basso vaatii soittajaltaan
tietynlaista luonnetta.
Kun vaimo roudaa basson himaan, niin viehän se
törkeästi tilaa ja silloin saattaa välillä ruveta
pännimään, kun se möhkäle pyörii jaloissa.
Tilanpuutteen takia on hyvä, että Henrica treenaa
enimmäkseen muualla kuin kotona. Kotisoitossa
”Diggeriduu” (=Dittersdorf, toim.huom.) on
mahtava biisi, ja yritänkin kannustaa Henricaa

soittamaan sitä päivittäin. Jostain kumman syystä
hän ei kuitenkaan halua sitä päivittäin veivata.
”Diggeriduu” taitaakin olla ainoa biisi, jonka olen
ajatellut voivani vielä joku päivä itsekin bassolla
opetella (tässä ei ole hymiötä, koska testaan ovatko
basistit yhtä tyhmiä kuin väitetään).
Henrica on bassolehden päätoimittaja, enkä aina
jaksa ymmärtää sen läpyskän tekemiseen käytettyä
aikaa. Sen ajan voisi käyttää paremmin, esimerkiksi
kodin siivoamiseen, tiskaamiseen, pyykin pesuun
ja niskojeni hieromiseen. ;D Vaikka tykkäänkin
musiikista, rajansa kaikella. Kun tekee bassovaimon
kanssa lapsia, on vaarana, että muija käskyttää
viemään penskaa vauvamuskariin, eikä se oikein
ajatuksen tasolla ainakaan napsahda meikäläisen
pirtaan. Henrica tosin väittää, että joudun vielä
syömään sanani...
Teksti: Tapio Sippoin
Kuva: Satunnainen turisti

Krattenmacher vieraili Suomessa
Saksalainen bassonrakentaja Stefan Krattenmacher
vieraili Suomessa Sibelius-Akatemialla 16. –
17.10.2009. Hänellä oli mukana rakentamansa
upouusi nelikielinen orkesteribasso, jota halukkaat
saivat kokeilla. Kävijöitä ja kokeilijoita riittikin
mukavasti molempina päivinä. Basso ja
Krattenmacher olivat läpikulkumatkalla – basso oli
menossa Ruotsiin tulevan omistajansa luo.
Lisätietoja: www.krattenmacher.com
Teksti ja kuvat: Marja-Helena Ojanperä

a

Vuonna 2005 valmistunut basso ja sen rakentaja
Stefan Krattenmacher kokivat iloisen
jälleennäkemisen Sibelius-Akatemian bassoluokassa.

Lauantaina bassoluokkaan ilmestyivät mm. Janne
_ Saksala, Kati Harjanne, Stefan Krattenmacher, Pontus
Grans ja Eila Saikkonen.
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Pikkubassosivut
Bassotäti valmistautuu joulun viettoon. Piparkakkuja
tulee vaikka minkä mallisia, nuotteja, bassoja, tonttuja,
talojakin... Sitten bassotäti on koonnut muutaman
hyvän jouluherkkureseptin. Nämä ovat niin helpot, että
pienempikin pikkubasistinkinpystyy niihin! Mutta
muista aina pyytää isompaa apuun, varsinkin jos olet
epävarma!

Bassotontun myslikonvehdit
150 g (tummaa) suklaata
2 tl raastettua appelsiininkuorta
1,5 dl suosikkimysliä tai mitä kaikkea kivaa keksitkään
pikkuvuokia

Sulata suklaa vesihauteessa (paloittele suklaa pieneen
rasiaan ja laita rasia kattilaan, jossa on kuumaa vettä)
tai mikrossa (30-40sek). Sekoita muut ainekset
suklaasulan joukkoon ja annostele
pikkuvuokiin. Anna jäähtyä
jääkaapissa ainakin tunnin.

Pikkubasistin kauralastut
(n. 30 kpl)
75 g voita
1dl kaurahiutaleita
1 dl vehnäjauhoja
1 dl sokeria
2 rkl kermaa
2 rkl siirappia
1/4 tl leivinjauhetta

Sulata rasva kattilassa ja ota sitten
kattila pois levyltä. Sekoita joukkoon
kaikki loput ainekset. Nostele
taikinasta lusikalla kokkareita leivinpaperille. Jätä
kokkareiden väliin reilusti tilaa, koska ne leviävät
uunissa paistuessaan! Paista lastuja uunin keskiosassa
200 °C:ssa n. 5 min. Anna niiden jäähtyä hetki, ennen
kuin nostat valmiit lastut pelliltä.

Lumipallotryffelit
1 dl vispikermaa
200 g valkosuklaata
1 tl vaniljasokeria
Koristeluun valkosuklaata tai tomusokeria
Kuumenna kerma kattilassa ja nosta sitten kattila levyltä.
Lisää vaniljasokeri ja suklaa pilkottuna kerman sekaan ja
anna sulaa samalla sekoittaen. Pyörittele sopivasti
jäähtyneestä massasta pikkuisia palloja ja kuorruta sulatetulla

valkosuklaalla tai kierittele tomusokerissa. Kasaa pallot esim.
lumilyhdyksi (ilman kynttilää...) tai tee vaikka
kokonainenlumilinna! Anna jäähtyä jääkaapissa n. tunnin.

Bassotädin joulunamuset (noin 10 kpl)
Noin 60g (1/4 pkt) kookosrasvaa
1 dl tomusokeria
1/2 dl kaakaojauhetta
1/2 tl vaniljasokeria
4 dl riisimuroja
pikkuvuokia

Sulata kookosrasva lattilassa ja nosta sitten kattila pois
levyltä. Sekoita sokeri, kaakauojauhe ja vaniljasokeri
keskenään ja kaada sulan rasvan joukkoon. Lisää sitten
joukkoon vielä riisimurot ja sekoittele. Lusikoi
kokkareita vuokiin ja siirrä jääkaappiin jäähtymään
ainakin tunniksi.

Ja sitten vielä se pipariohje:
4½ dl sokeria
3 munaa
400 g voita
1 dl siirappia
2 tl kardemummaa
2 tl neilikkaa
2 tl kanelia
3 tl soodaa
3 dl perunajauhoja
10 dl vehnäjauhoja

Vatkaa sähkö-vatkaimella munat
ja sokeri vaahdoksi. Sulata voi
kattilassa ja anna jäähtyä niin, että
se pysyy vielä juoksevana. Lisää
vaahtoon sulatettu voi, siirappi, ja
kaikki mausteet ja sekoita
kunnolla. Sekoita vehnäjauhot, sooda ja perunajauho
keskenään ja kaada sitten vähän kerrallaan voi-vaahtomössön sekaan samalla sekoittaen ja lopuksi käsillä
vaivaten. Ja eikun leipomaan. Anna mielikuvituksen
laukata ja loihdi mitä ihmeellisimmät piparimaailmat!
Paista uunissa 200 asteessa 8-10 minuuttia. Voit
koristella valmiit ja jäähtyneet piparit pursottamalla
kuorrutusta (=sekoitetaan tomusokeria ja pikkusen
vettä, sekä mahdollisesti elintarvikeväriä)
neliönmuotoisesta muovipussista, jonka yhteen
kulmaan olet leikannut pikkuisen reiän.

Bassotäti toivottaa
erittäin riemukasta joulua kaikille!
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Minibasistsidorna
Kontrabastanten gör sig beredd inför julen. Det blir
pepparkakor av alla de slag, noter, basar, tomtar, hus...
Sen har kontrabastanten också samlat ihop några lätta
julgodisrecept. Dom är så lätta ett också en liten
minibasist kan göra dem! Men kom ihåg att alltid be
om hjälp av någon större, i synnerhet om du är osäker.

Bastomtens myslikonfeker
150 g (mörk) choklad
2 tsk rivet appelsinskal
1,5 dl av din favoritmysli, eller något annat smått o gott
små karamellformer

Smält chokladen i vattenbad (sätt chokladen i bitar i
en liten burk och sätt burken i en kastrull med hett
vatten) eller i mikron (30-40sek). Blanda resten av
ingredienserna i den smälta
chokladen och fördela och
karamellformerna. Låt kallna i
kylskåpet åtminstone en
timme.

Minibasistens havreflarn
(ca 30 kpl)
75 g smör
1dl havreflingor
1 dl vetemjöl
1 dl socker
2 msk grädde
2 msk sirap
1/4 ts bakpulver

Smält smöret i en kastrull och lyft sedan bort kastrullen
från plattan. Blanda i resten av ingredienserna. Lyft
små klickar på bakplåtspapper med en sked. Lämna
tillräckligt utrymme mellan klickarna, för dom breder
ut sig i ugnen! Stek flarnen i ugnen 200 °C:ssa ca 5
min. Låt kallna en stund innan du lyfter de färdiga
flarnen från plåten.

Snöbollstryffel
1 dl vispgrädde
200 g vit choklad
1 tsk vaniljsocker
Vitchoklad eller pudersocker till glasyr

Värm upp grädden i en kastrull och lyft sedan bort
från plattan. Tillsätt vaniljsockret och chokladen (i
bitar) och låt dem smälta till en jämn massa medan du
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sakta rör om. Rulla till små bollar när massan kallnat
tillräckligt. Glasera med smält vitchoklad eller rulla i
pudersocker. Plocka ihop t.ex. till en snölykta (utan
ljus!) eller gör fast en hel snöfästning! Låt kallna i
kylskåpet ca en timme.

Kontrabastantens julgodis (ca 10 st)
Ca 60g (1/4 pkt) kokosfett
1 dl pudersocker
1/2 dl kakaomjöl
1/2 tsk vaniljsocker
4 dl riscrisp
små karamellformer

Smält kokosfettet i en kastrull och lyft sedan bort
kastrullen från plattan. Blanda sockret, kakaomjölet
och vaniljsockret sinsemellan och häll sedan i det smälta
kokosfettet. Häll i ännu riscrispen och blanda. Fördela
i små former (t.ex. med en sked) och låt dem kallna i
kylskåpet åtminstone en timme.

Och sen ännu
pepparkaksreceptet:
4½ dl socker
3 ägg
400 g smör
1 dl sirap
2 tsk kardemumma
2 tsk nejlika
2 tsk kanel
3 tsk soda
3 dl potatismjöl
10 dl vetemjöl

Vispa äggen och sockret med en elvispel tills det blir
till ett skum. Smält smöret i en kastrull och låt svalna
så att det ännu är rinnande. Tillsätt smöret, sirapen
och alla kryddor i skummet och blanda ordentligt.
Blanda vetemjölet, sodan och potatismjölet sinsemellan
och häll sedan lite i gången i smör-skum-blandningen.
Rör om med samma och byt om till att knåda med
händerna när degen blir såpass tjock. Sen är det bara
att sätta i gång med bakningen. Låt fantasin flöda och
skapa de mest vidunderliga pepparkaksvärldar! Grädda
i ungen 8-10min i 200 grader. När kakorna är färdiga
och har kallnat kan du dekorera dem med glasyr
(=pudersocker och lite vatten, samt hushållsfärg om
du vill). Häll glasyren i en fyrkantig påse och klipp ett
litet hål i ena hörnet och pressa ut glasyren.

Kontrabastanten önskar en härlig jul åt alla!
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Huhkintaa ja ärrää vol.3
Aloitetaan vitsillä tällä kertaa:
mikä on maailman tylsin
sananmuunnos? Tietysti sana,
jota ei voi muutella! Tästä
maailman
huterimmasta
aasinsillasta päästäänkin taas
seuraamaan mun jännittävää
koulupäivää. Orkesteriperiodin
ensimmäiset harjoitukset olivat
alkamassa konserttisalissa, ja
meitä basisteja ahtautui neljä
s a m a a n h i s s i i n . Hi s s i e i
kuitenkaan liikkunut. Viiviä
käskettiin painamaan nuppeja.
-Ai hissinkö nuppeja?
-No niin niin!
Harjoituksissa soittelimme
valittuja paloja suosituista
oopperoista, muutama tahti
Carmenia, pari Toscaa. Hyvin
meni. Tarmo pani menemään
kovaa, hänellä oli sellainen outo
jatkettu alin kieli ja basson päässä
vipuhärveli. Ja jos se minusta
riippuu, niin se härveli tulee
kulumaan vastakin.
Harjoituksen jälkeen menin
bassoluokkaan. Jussi oli tulossa kovalla
kiireellä hakemaan bassoaan keikalle ja oli
pyytänyt meitä virittämään sen valmiiksi.
Viivi lupasi virittää, ja muistutimme häntä
vääntelemään nuppeja pian.
-Ai Jussinko nuppeja?
-No niin niin!
Soitonopiskelu on ihan mukavaa, mutta
joskus kyllä käy kateeksi niitä onnellisia, jotka
hartsaavat virallaan. Heille on tietysti hieman
vakavampaa, jos he sattuvat sairastumaan
sikainfluenssaan, koska töistä ei noin vain olla
pois. Tässä siis heille muutamia vinkkejä
lenssun varalta: Ensinnäkään ei kannata pissiä
nuhassa! Eikä kauheasti tallustella pihallaan.
Ja ehkä tärkeimpänä: muista hana! Jos flunssa
on hyvin lievä, siihen tepsii tuima napsu.

Sellaisen voi ottaa vaikka onnistuneen keikan
jälkeen. Itse olen yleensä siinä vaiheessa iltaa
aika räjähtäneen näköinen, joten muutaman
kerran on pitänyt panna pakkelia naamaan
Ur k i s s a , m u t t a o n n e k s i s i e l l ä o n h y v ä
valaistus.
Tässä teille vielä piirustus sumpista.

Hyvää talvea toivottaa
- Kiira -
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...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

