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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.

Aineisto toimitetaan päätoimittajalle:

Henrica Fagerlund-Sippoin
Soukankuja 14 A 3
02360 Espoo
puh. 050 441 6379
kontra.c@gmail.com

Seuraavaan lehteen tarkoitettu aineisto pyydetään
toimittamaan 14.9.2010 kello 16.00 mennessä.

Kansi:  Suomen kontrabassoklubi ry toivoo kaikille
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Tämänkertainen bassolehti on hieman totuttua laihem-
pi. Totean vain, että aina kun joku kirjoittaa ja lähettää
lehteen jotain, niin on jotain luettavaakin. Bassolehden
toimittamiseen voi osallistua jokainen, niin jäsen kuin
ei-jäsenkin. Toimitus on virtuaalinen ja sen päämaja  si-
jaitsee osoitteessa kontra.c@gmail.com. Osallistuminen
on helpointa lähettämällä osoitteeseen tekstiä, kuvia tai
juttuvinkkejä.

Se alkaa sitten vihdoinkin olemaan kesä! Ja mitä olisi-
kaan kesä ilman bassoleiriä! Jos leirit tuntuvat liian kalliilta,
niin aina voi anoa apu-
rahaa esim musiikki-
opistolta tai musiikki-
opiston kannatus- tai
v a n h e m p a i n -
yhdistykseltä sekä erilai-
silta säätiöiltä, joita löy-
tyy googlettamalla run-
sain määrin.

Apurahahakemuksien
tekeminen kannattaa-
kin aloittaa mahdolli-
simman varhaisessa vai-
heessa. Ainakaan hake-
misesta ei ole mitään
haittaa, vaikkei sillä ker-
taa rahaa tulisikaan.
Päinvastoin, kun koke-
musta ja rutiinia hake-
musten tekoon kertyy,
on hakeminen kerta ker-
ran jälkeen vaivat-
tomampaa. Ja mitä use-
ammin hakee, sen suu-
rempi todennäköisyys
on joskus saadakin jo-
tain! Hakemusten teossa kannattaa jättää suomalainen
vaatimattomuus hetkeksi ja kehua itseään oikein kun-
nolla. On ihan terveellistä muutenkin välillä ajatella it-
sestään hyvää. Tai miksei kokoajan?

Kun lähdet leirille, niin ota basson ja nuottien lisäksi
mukaan myös kamerasi ja päiväkirjasi. Räpsi ja kirjoittele
kuulumisia. Lähetä sitten tuotoksesi em. osoitteeseen ja
ole tärkeä osa bassolehden toimitusta! Saadaan sitten seu-
raavaan lehteen kunnolla luettavaa :)

Kesä tulee! Sommaren kommer!

Detta nummer av kontrabastidningen är lite tunnare än
vanligt. Kan bara konstateras att då när någon skriver
och skickar in nåt så finns det nåt att läsa. Alla, både
klubbmedlemmar och icke-medlemmar kan delta i
tidningsarbetet. Redaktionen är virtuell och har sitt
högkvarter på adressen kontra.c@gmail.com. Det lättaste
sättet att delta är att skicka in texter, bilder eller artikelidéer.

Det börjar äntligen bli sommar! Och var vore sommaren
utan kontrabasläger! Ifall lägren känns för dyra, lönar det
sig att ansöka om stipendier t.e.x. från musikinstitutet
eller musikinstitutets understöds- eller föräldraförening.

Det finns även en hel
del fonder för detta
ändamål. Dem hittar
man lättast på google.

Det lönar sig att börja i
ett så tidigt skede som
möjligt. Man förlorar
inget på att söka.
Tvärtom, ju mer man
söker, desto lättare blir
det gång för gång. Och
ju oftare man söker,
desto större chans har
man att få något! Då
man skriver sin ansökan
gäller det att glömma all
anspråkslöshet och
istället prisa sig själv
riktigt ordentligt. Det är
annars också helt
hälsosamt att tänka gott
om sig själv ibland. Eller
varför inte helatiden?

När du åker på ditt
kontrabasläger, kom ihåg att förutom basen och noterna
ta med även din kamera och dagbok. Knäpp bilder och
skriv upp fiilisar. Skicka sedan dina alster till ovannämnda
adressen och bli en viktig länk i redaktionen! Så får vi
ordentligt med läsning i nästa nummer :)

Ihanaa kesän odotusta!
En skön väntan på sommaren!

Henrica Fagerlund-Sippoin
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”Kontrabassoklubin hallitus voisi haastaa eri
orkesterien bassosektioita esimerkiksi jousi-
ammunnassa!” Tällaisia ideoita lenteli
kontrabassoklubin vuosikokouksessa niukasta
osanotosta huolimatta. Paikalla oli esiintyjien li-
säksi (joista kaksi oli hallituksen jäseniä) vain
minä ja Tomi. Johannes kävi auttelemassa jär-
jestelyissä ja ihailemassa
tilaamiaan herkullisia kakku-
ja, joista ei päässyt osalliseksi
koska joutui lähtemään keikal-
le. Joku ehdottikin, että ensi-
kerralla kokouskutsuun pitäi-
si  kirjoittaa: KAKKU-
TARJOILU! Ainahan meillä
on tarjoilua ollut, mutta jospa
sillä saataisiin lisää osanottajia
kokouksiin.

Tällä vähäisellä väellä kokous
saatiin kuitenkin nuijittua läpi
ja hallitukselle myönnettiin
jälleen vastuuvapaus tilinpää-
töksen osalta. Hallituksen
muokkaaman esityksen mu-
kaisesti päätettiin myös nostaa
jäsenmaksuja kymmenellä prosentilla. Suurem-
pia korotuksiakin ehdotettiin, mutta sopimuk-
seen korotuksen määrästä päästiin ilman äänes-
tystä. Ilmeisesti hallituksen toimintaan ollaan
oltu suhteellisen tyytyväisiä ja hallituskin on
viihtynyt työssään, sillä täsmälleen sama halli-
tus jatkaa. Minä kiitän omasta puolestani luot-
tamuksesta ja lupaan toimia bassoklubin par-
haaksi vastaisuudessakin.

Mutta palataanpa takaisin tuohon ensimmäiseen
lauseeseen. Ehdotus oli hauska, uusi ja herätti
keskustelua. Tarkoitus olisi, että opiskelijoiden
ja muiden aktiivien lisäksi saataisiin orkesterien
syviä rivejä ja sitä kokemusta mitä siellä on mu-
kaan bassoklubin toimintaan. Uutta tässä on siis
se, että toiminta ei liity mitenkään basson-
soittoon, vaan milloin mihinkin: keilausta Kuo-
piossa, Jalkapalloa Jyväskylässä, tai taekwondoa
Tampereella. Hallitus pitää elokuussa basso-
klubin tulevaisuutta luotaavan seminaarin, eli
sulkeudumme pariksi päiväksi samaan paikkaan

Puheenjohtajan tervehdys
miettimään toimintasuunnitelmaa vähän
pidemmällekin ajalle. Tarkoitus olisi jo ensi
vuonna järjestää jälleen pikkubassokilpailu ja
jotain uuttakin olisi kiva kehitellä.

Kirjoitan tätä nyt uuden kotimme keittiössä.
Tämän viikon olen viettänyt lähes kokonaan

vessassa erilaisissa epämukavissa asennoissa
laattoja asentaen. Siksi olen tavoistani poiketen
muutaman päivän dead-linestä myöhässä, mut-
ta kuulemma en ole ainoa. Nyt lupaan olla taas
vähän aikaa hiljaa epäergonomisesta työ-
asennosta ja työn fyysisestä vaativuudesta. Olem-
me siis vaimoni kanssa kotiutuneet hyvin
Ylöjärvelle (Tampereen naapurikaupunki) ja
odotamme jännityksellä lapsemme syntymistä.

Tätä kirjoittaessa on ulkona jo tullut pimeää,
mutta taas hiukan myöhemmin. Lumi sulaa
pihassamme kohisten ja kesä on täällä ennen
kuin huomaammekaan. Mitäs muuta kesästä
tuleekaan mieleen, kuin kesäleirit. Niille kan-
nattaa ehdottomasti osallistua, sillä paitsi että
siellä oppii hurjasti lyhyessä ajassa ja tapaa pal-
jon samanhenkisiä ihmisiä, niin siellä on myös
hurjan kivaa. Leireillä tavataan!

Juha Kleemola
Ylöjärvellä 3.4.2010
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Myydään/Ostetaan
Myytävänä hyvä  ¾ kontrabasso (kuvassa).
Basson on tehnyt viulunrakentaja Terttu
Nordfors Turussa 1995. Sen mensuuri on
D 107 cm. Hinta 5000e. Se on nähtävänä
ja kokeiltavana Raumalla. Kannattaa
tutustua. Tiedustelut Juha Ellmén  p.050-
593 3306 tai juha.ellmen@dnainternet.net

Myytävänä 7/8 kontrabasso Matthias
Heinicke 1919. Erittäin syvä ja kantava ääni.
Pärjätty koesoitoissa. Erinomainen kunto.
Hinta 10 500 e. Tiedustelut Aapo
Juutilainen 0442892326 tai aajuutil@siba.fi

Etsin oppilaalleni käyttökelpoista 3/4-
bassoa (+edullista saks. jousta ja bassopussia)
hintaluokkaan 1500-2000e. Henrica
Fagerlund-Sippoin, 050-4416379,
hefagerl@siba.fi
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Vuosikokous 2010
Bassoklubin vuosikokousta päästiin viettämään
väljissä olosuhteissa Sibelius-Akatemian Ackté-sa-
lissa sunnuntaina 28.03. Väkeä paikalla oli enim-
millään hurjat 6 henkilöä: kolmen esiintyjän li-
säksi klubin puheenjohtaja Juha Kleemola, Tomi
Laitamäki sekä pianisti Paavo Maijala.

Tilaisuus avattiin pienellä  konsertilla, esiintyjinä
olivat allekirjoittaneen lisäksi Karoliina Koivusalo
sekä Sami Koivukangas. Pianistiksi olimme saaneet
vastikään Sibelius-Akatemiasta valmistuneen Paa-
vo Maijalan. Ensimmäiseksi esiintyi Kansallisoop-
peran bassosektion sisäiseen koesoittoon
valmistautuva Sami Koivukangas. Sami soitti
Koussevitsky-Bottesini-yhdistelmäkonserton: en-
simmäisen osan Koussevitskyn konsertosta sekä
toisen osan Bottesinin konsertosta. Toimiva yhdis-
telmä! Soittokin oli upeaa, oopperalla on jännittä-
vä koesoitto odotettavissa.

Toisena esiintyjänä oli Karoliina Koivusalo, joka
tulkitsi Hindemithin sonaatin kolmannen osan.
Hienossa esityksessä huomiota herätti myös pia-
nisti Paavo Maijalan upea tulkinta haastavasta
pianostemmasta. Päätin itse konsertin soittamalla
islantilais-syntyisen Arni Egilssonin sooloteoksen
An Olde Fashioned Basspiece. Pienestä yleisöstä
huolimatta koin ainakin itse ihan aitoa
esiintymisjännitystä – kollegoille esiintyminen on
aina yllättävän jännittävää.

Esitysten jälkeen siirryttiin tärkeimpään osuuteen:
ruokailuun. Klubin sihteeri Johannes raikas oli ti-
lannut kahvila Ekbergistä aivan uskomattoman
hyvät kahvitteluherkut: monen sorttisia pasteijoi-
ta sekä juhlavat pääsiäis- ja Sacher-kakut. Hyvältä
maittoi ja ainakin sai syödä kyllikseen! Kahvinkeit-
timen pienuuskaan ei koitunut ongelmaksi kun
kokoustajia ei ilmestynyt paikalle odotettua mää-
rää.

Vuosikokous eteni konsertin ja kahvittelun jälkeen
vilkkaan keskustelun merkeissä. Tärkeimpänä kaik-
kia klubilaisia koskettavana asiana oli jäsenmak-
sujen korottaminen nykyisestä kymmenellä pro-
sentilla. Uudet jäsenmaksut ovat näin ollen nuo-
rilta jäsenilta 11e, jäseniltä 22e sekä kannatus-
jäseniltä 33e. Klubin talous on nykyisellään ihan
hyvässä tilassa, mutta nykyiset jäsenmaksut riittä-
vät lähinnä lehden kulujen kattamiseen. Uusista
jäsenmaksuista riittää toivottavasti jotain itse
toimintaankin.

Toinen tärkeä aihe kokouksessa olikin, miten klu-
bin toimintaa saataisiin kehitettyä enemmän ny-
kyisiä jäseniä koskettavaksi ja toisaalta miten jäse-
niä saataisiin aktivoitua toimintaan. Klubin enti-
nen hallitus jatkaa klubin johdossa myös tänä
vuonna.

Aapo Juutilainen

Hyvä bassoklubilainen!

Alamme täydentää jäsenrekisterin tietoja lisäämällä sinne jäsenten sähköpostiosoitteet.
Tarkoituksena on siirtää jäsenpostitusta osittain sähköiseen muotoon. Lähinnä tämä

koskee kokouskutsuja ja jäsenmaksulaskuja. Muu tiedotus hoidetaan edelleen lehden ja
internet-sivujen kautta, joten valtavaa postitulvaa ei tarvitse pelätä.

Sähköpostiosoitteiden käsittelyssä noudatetaan huolellista tietoturvallisuutta.

Pyydämme siis, että ilmoitatte sähköpostiosoitteenne klubin sihteerille osoitteeseen
raikas@iki.fi, ellei se jo ole rekisterissämme. Muistutamme myös, että pidätte muutkin

yhteystietonne aina ajan tasalla.
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Suomen kontrabassoklubin vuosikokous.

Sibelius-akatemian Ackte-salissa 28.3.2010 klo 15.00.

Läsnä: Puheenjohtaja Juha Kleemola, hallituksen jäsen Aapo Juutilainen (joka poistui klo
16.38), hallituksen jäsen Tomi Laitamäki, hallituksen varajäsen Karoliina Koivusalo sekä
varatilintarkastaja Sami Koivukangas.

1§ Kokous avattiin klo 16.00.

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Kleemola ja sihteeriksi Karoliina Koivusalo,
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tomi Laitamäki ja Sami Koivukangas.

3§ Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Hyväksyimme kokouksen työjärjestyksen ja lisäsimme sinne kohdan META.

5§ Tilinpäätös oli n. 2900 euroa alijäämäinen. Tähän syynä on ensinnäkin se, että 2008
saatuja apurahoja on tilitetty eteenpäin vuonna 2009 ja vuoden 2008 viimeinen lehti on
maksettu vuoden 2009 puolella. Myös mainostulot ovat vähän alentuneet, koska Soitin Lai-
neelle annettiin alennusta yhden mainoksen ollessa puutteellinen. Tilintarkastaja Sami Koivu-
kangas esitteli tilinpäätöksen, ja hyväksyimme sen Samin korjattu alijäämän summan oike-
aksi. Vahvistimme myös toimintakertomuksen.

6§Vahvistimme tilinpäätöksen ja myönsimme vastuuvapauden hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.

7§ Päätimme nostaa jäsenmaksuja 10 %, koska jäsenmaksuja ei ole nostettu sitten euroon
siirtymisen. Uudet jäsenmaksut ovat: alle 18-vuotiaat 11e, jäsen 22e ja kannatusjäsen 33e.
Keskustelimme hallituksen tulevasta tulevaisuusriihestä.

8§ Valitsimme vanhan hallituksen jatkamaan tehtävässään.

9§Valitsimme tilintarkastajat Tapio Lydeckenin ja Jouni Niemisen ja varatilintarkastajat Sami
Koivukankaan ja Tuomo Materon jatkamaan tehtävissään.

10§ Keskustelimme mahdollisuuksista aktivoida jäsenistöä. Pohdimme, miten rivijäseniä saisi
houkuteltua mukaan klubin toimintaan, joka voisi olla myös muuta kuin bassonsoittoa. Kes-
kustelimme vähän myös tulevasta pikkubassokilpailusta.

Puheenjohtaja Juha Kleemola päätti kokouksen klo 16.47.

Kokouksen pöytäkirja
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Sinfonia Lahden basisti Petri Lehto on päättänyt
valmistua musiikin tohtoriksi Sibelius-Akatemias-
ta. “On kai sitä huonompiakin tapoja hoitaa kes-
ki-iän kriisiä” hän virnuilee.

Jatkotutkinto koostuu viidestä kamarimusiikki-
konsertista sekä kirjallisesta työstä. Tutkinnon
aiheekseen Lehto on valinnut basson
instrumentillisten ja soinnillisten roo-
lien tarkastelun kamariyhtyeissä.  “Mie-
lestäni kontrabasson luonnollisin teh-
tävä orkesterityön ohella on kamarimu-
siikki. Työssäni haluan esitellä soitti-
men monipuolista käyttöä erilaisissa
yhtyeissä eri aikakausina sekä kontra-
basson vaikutusta erilaisten soitin-
yhdistelmien kokonaissointiin.”

Konserttisarjassa tullaan kuulemaan
kamarimusiikkia eri aikakausilta. Lu-
vassa on mm. Schubertin Oktetto,
Hindemithin Sonaatti, Mozartin Per
questa bella mano ja Ilkka Pällin sovi-
tus Musorgskin Näyttelykuvista kuu-
delle sellolle ja neljälle kontrabassolle.
Erityisen hienoa on kuitenkin se, että
konserttisarjan myötä saadaan uusia
kamarimusiikkiteoksia bassolle. Sarjan
kahteen viimeiseen konserttiin Petri on
tilannut uudet teokset Harri
Ahmakselta ja Jaakko Kuusistolta. Jaak-
ko Kuusiston teos on viululle ja
kontrabassolle,  Ahmaksen jousi-
puhallinkvintetille.

Kirjallisessa työssään Lehto aikoo tar-
kastella ja vertailla perinteisen ja aikam-
me musiikin stemmankirjoitustapoja:
“Haluan tutkia esimerkkien avulla miten realisti-
sesti aikamme säveltäjät kirjoittavat kontrabassolle
eli kuinka sävelletty musiikki toteutuu käytännös-
sä.”

Konserttisarjan ensimmäinen konsertti on lauan-
taina 8.5. klo 15 Korjaamon Vaunusalissa Helsin-
gissä. Ohjelmassa on Stravinskin Sotilaan Tarina
ja Esa-Pekka Salosen Catch and Release. Lavalla
Petrin lisäksi ovat: Eeva Mäenluoma (klarinetti),

Jussi Särkkä (fagotti), Miikka Saarinen (trumpet-
ti), Vesa Lehtinen (pasuuna), Heikki Parviainen
(lyömäsoittimet) ja Jaakko Kuusisto (viulu). Yh-
tyettä konsertissa johtaa kapellimestari Hannu Lin-
tu. Sotilaan Tarinassa kertojana toimii näyttelijä
Pekka Huotari.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, reilun
neljän vuoden päästä Suomessa on ensimmäinen
bassotohtori!

Teksti: Marja-Helena Ojanperä
Kuva: Seppo JJ Sirkka/Eastpress,

Sinfonia Lahden luvalla

Petri Lehdon tohtorintutkinto
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* 30.4.2010 klo 14.30
Sibelius-Akatemian konserttisali
Aapo Juutilainen, kontrabasson A-tutkinto
Arni Egilsson: An Olde Fashioned Bass Piece (2005)
Claude Debussy: Petite Suite (sov. Duncan McTier)
Giovanni Bottesini: Konsertto nro 2 h-molli
Pianistina Elina Saksala ja alttoviulistina (Debussy)
Lauri Savolainen

* 8.5.2010 klo 15.00
Korjaamon Vaunusalissa Helsingissä.
Petri Lehto ja ystävät, Stravinsky: Sotilaan Tarina,
Salonen: Catch and Release
(lue lisää viereinen sivu)

* 11.5.2010  klo16.00
Metropolia, kamarimusiikkisali
Malla Lounasheimo, kontrabasson B-kurssi
R.Gliere: Intermezzo & Tarantella
Frank Proto: Carmen Fantasy for doublebass and piano
J.B.Barriere: Sonate á deux

* 11.5.2010   klo17.00
Metropolia, kamarimusiikkisali
Karoliina Koivusalo,  kontrabasson I-resitaali (C-kurssi)
J.S.Bach: Soolosellosarja nro. 2 Preludi
Paul Hindemith: Sonaatti kontrabassolle ja pianolle
D. Shostakovits: Adagio

Laita Kalenteriin!

Dominic Seldis Suomessa

Amsterdamin Royal Concertgebouw Orchestran bassosektion äänenjohtaja Dominic Seldis vierailee
Suomessa toukokuun ensimmäisellä viikolla. Hän soittaa Sinfonia Lahden kanssa Beethovenin ysiä

(kapellimestarina Jukka-Pekka Saraste, konsertit to 6.5. ja pe 7.5.) sekä pitää mestarikurssin Sibelius-
Akatemialla ma 3.5. ja ke 5.5.

Orkesterityönsä lisäksi Seldis on esiintynyt mm. London Symphony Orchestran, Philharmonia
Orchestran ja BBC National Orchestra of Walesin solistina sekä konsertoinut mm. Wigmore Hallissa
ja lukuisissa tapahtumissa ympäri Britanniaa ja Eurooppaa yhdessä pianisti James Pearsonin kanssa.

lisää Dominicista:

http://dominicseldis.com/

Lisää infoa bassotapahtumista facebook-ryhmässä ”Suomen Kontrabassoklubi Ry” sekä klubin
internetsivuilla  www.kontrabassoklubi.fi.  Muista myös ilmoittaa meillekin (esim. kontra.c@gmail.com),
kun itse järjestät konserttia tai tiedät jostain matineasta jne!

Niek de Groot (kontrabasso) esiintyy Naantalin
musiikkijuhlilla 8.-20.6.2010:

* 11.6.2010 klo 19.00
Naantalin kirkko
Max Bruch: Septetto Es-duuri

*12.6.2010 klo 19.00
Naantalin kirkko
J.S. Bach: Brandenburgilainen konsertto nro 3 G-duuri

* 13.6.2010 klo 13.00
Merimaskun kirkko
Giaccomo Rossini: Kvartetto

* 15.6.2010 klo19.00
Naantalin kirkko
Girolamo Frescobaldi: Canzona Terza

* 16.6.2010 klo 19.00
Naantalin kirkko
Alfred Schnittke: Serenadi
Dmitri Shostakovitsh: Oktetto

* 18.6.2010 klo 19.00
Naantalin kirkko
Franz Schubert: Forellikvintetto A-duuri, op. 114
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Terveisiä täältä Berliinistä. Olen asunut täällä nyt
puoli vuotta, ja minua pyydettiin kirjoittamaan
Klubin lehteen jotakin kuulumisiani täältä, joita
nyt lyhyesti tässä kertoilen. Opiskelen täällä siis
prof. Janne Saksalan oppilaana Hochschule Hanns
Eisler -nimisessä korkeakoulussa. Minun lisäkseni
Jannen johdolla opiskelee myös kuusi muuta, joista
kolme tulee Saksasta, sitten Romaniasta, Espanjasta
ja Australiasta, kustakin yksi. Luokalla vallitsee
korkea taso, kuten muillakin koulun viidellä
bassoluokalla.

V a r s i n a i s e s t i
luokkamme kesken
emme pidä ryhmä-
tunteja, mutta prof.
Esko Laine pitää
muutaman kerran
kuussa stemma-
harjoituksen, jossa
soitetaan orkesteri-
paikkoja, ja tähän
harjoitukseen tulee
oppilaita kaikilta
luokilta. Meillä on siis
hyvä, kollegiaalinen
henki kaikkien kor-
keakoulun basistien
kesken.

O r k e s t e r i p a i k a t
saavatkin ison
huomion täällä
opiskeltaessa. Tämän
ryhmätunnin lisäksi
tulee Janne Saksalan
jokaiselle tunnille
periaatteessa valmistaa jokin orkesteripaikka.
Itselleni kokemusta karttuu myös sitä kautta, että
sain vastikään niin kutstutun praktikant-paikan
Berliinin Konzerthausorchesterista. Tämä
tarkoittaa sitä, että stipendiä vastaan soitan noin
kaksi viikkoa kuussa tässä orkesterissa. Orkesterista
löytyy myös suomalaisväriä, sen yhtenä
soolosellistinä soittaa Taneli Turunen.

Orkesterisoiton kannalta tuskin löytyykään montaa
yhtä hienoa kaupunkia kuin Berliini. Kuten

Terveisiä Berliinistä!
tunnettua, täällä toimii yhteensä seitsemän isoa
orkesteria, joista kolme on oopperaorkestereita.
Jokaisen orkesterin taso on korkea. Lippulaivana
toimii tietenkin Berliinin filharmonikot, joiden
konserteissa käyminen on varmasti jokaiselle
ihmiselle elämys. Myös itselleni. Orkesteri soittaa
jokaisen konserttinsa suurella ammattitaidolla sekä
musiikin tekemisen ilolla. Tällaisen orkesterin
kuuleminen on valtavan arvokasta jokaiselle
musiikkia opiskelevalle. Se on täällä Berliinissä
mahdollista. Sitä tosiseikkaa, että Berliini myös

käytännössä sijaitsee
Euroopan keski-
pisteessä, ei voi
väheksyä. Se näkyy
muun muassa yleisen
konsertti-tarjonnan
moni-puolisuutena,
siis myös muunkin,
kuin orkesteri-
konserttitarjonnan.

Minulta kysyttiin
myös, mitä olen
oppinut täällä
ollessani. Ihmisenä ja
k o n t r a b a s i s t i n a .
Ihmisenä ainakin sen,
että moniin kysymyk-
siin voi vastata useam-
mallakin sanalla, kuin
pelkästään "joo".
Kontrabasistina olen
oppinut niin paljon
lisää. Janne Saksalan
kaltaisen muusikon
kanssa opiskeltaessa

syntyy jokaisella tunnilla hienoja oivalluksia
musiikista, ja siitä, miten se linkittyy
kontrabassonsoittoon. Tähän aiheeseen liittyen
haluankin siteerata professoriani, joka sanoi, ettei
musiikkia voi soitettaessa (ainakaan kovin
menestyksekkäällä lopputuloksella) erottaa
tekniikasta. Sepä onkin aika hyvin sanottu.

Hyvää kevättä kaikille,
Otto Tolonen
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Sibe l iu s -Akatemia s sa  op i ske l eva
freelancer-basisti Henrica Fagerlund jat-
kaa  ju t tu sar jaa ,  j o s sa  ihmete l lään
bassorättien olemusta. Haluatko sinäkin
jakaa tarinasi muille lukijoille? Kerro
kuka o l e t ,  mi s sä  vaikutat  ja  paras
bassorättitarinasi. Lähetä osoitteeseen
kontra.c@gmail.com PS: Kuva olis kiva!

Sain erään akatemialta jo vuosia sitten lähte-
neen va ihto-opiske l i j an  vanhan kaapin
käyttööni. Häneltä oli jäänyt kaappiin kaik-
kea ihmeellistä, kuten tyyny, makuupussi,
kalsarit, verokortti ym tärkeitä papereita, pa-
rittomat sukat, romaaneja, absinttipullokin...
Sekä iso vaaleansininen kylpypyyhe. Ihmet-
te l in  ky l l ä  h ieman,  e t tä  onko tyyppi

asunutkin bassoluokassa, mutta en raaskinnut
heittää tavaroita poiskaan, vaan sulloin ne
kaapin pohjalle ja omat tavarani sinne jouk-
koon. Erään kerran olin jälleen hukannut
bassorättini ja muistin, että kaapissahan to-
siaan oli ylimääräinen pyyhe. Leikkasin sen
röyhkeäs t i  o s i in  j a  s a in  a ika  monta
bassorättiä. Hyvin ovat toimineet, paitsi että-
nykyään nämäkin kaikki ovat menneet sinne
kuuluisaan hukkaan.

Tämän hetk inen  bas sorä t t in i  on
turkoosinsininen käsipyyhe. Ostin rätin
(pyyhkeen) ihan rahalla kaupasta, joten lai-
toin siihen tummanpunaisen hupparista ai-
koinaan irronneen pitkän nauhan, jolla sen
voi sitoa bassoon kiinni siksi aikaa kun ei soi-
ta.

Bassorätin tarinaa

Kuvan rätti ei edelleenkään liity tapahtuneeseen



c12 KONTRA

Kesän musiikkileirit kutsuvat jälleen harrastajia,
opiskelijoita ja ammattilaisia. Kontra-C listasi
bassoleirit kronologisessa järjestyksessä ja valinnan-
varaa tuntuu riittävän. Leirien hinnoittelusysteemit
vaihtelevat leirikohtaisesti niin paljon, ettei niitä
ollut järkeä laittaa listaan. Sen sijaan leirien
nettisivut on listattu, ja niiltä löytyy myöt kaikki
erilaiset hintavaihtoehdot. Ilmoittautuminen käy
myös kätevästi nettisivujen kautta.

7.-13.6. Orkester- och kammarmusikläger för
barn och nybörjare
Axxell Finns, Esbo
Lärare Henrica Fagerlund-Sippoin
Sista anmälningsdag 29.4.
www.mwi.fi

9.-19.6. Iitin 7. valtakunnallinen nuorison
musiikkikurssi
Perheniemen opisto, Iitti
Opettaja Petri Mäkiharju
Ilmoittautuminen 14.5. mennessä
www.iitinmusiikkijuhlat.net/2010/fi/kurssit/

9.-20.6. Nuorison orkesterikurssi
Oriveden opisto
Opettaja Panu Pärssinen
Ilmoittautuminen 14.5. mennessä
www.klemettiopisto.fi

11.-20.6. Kälviän kansainvälinen musiikkileiri
Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto, Kälviä
Opettaja Mikko Multamäki
Ilmoittautuminen 30.4. mennessä
www.musiikkileiri.fi

13.-20.6. Naantalin musiikkileiri
Naksolan koulukeskus, Naantali
Opettaja Niek de Groot
Ilmoittautuminen 30.4. mennessä
www.naantalinmusiikkijuhlat.fi

13.-23.6. Lohjan musiikkileiri
Kanneljärven opisto, Lohja
Opettaja Peter Grans
Ilmoittautuminen 9.5. mennessä
http://soli.sulasol.fi/leirilohja

Kesän 2010 musiikkileirit
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29.6.-4.7. Jousiorkesterileiri
Etelä-Pohjanmaan opisto, Ilmajoki
Opettaja Juha Kleemola
Ilmoittautuminen 21.5. mennessä
www.epopisto.fi/kurssit

29.6.-8.7. Keuruun musiikkileiri
Keuruun koulukeskus
Opettaja Eero Tikkanen
Ilmoittautuminen 14.5. mennessä
www.keuruunmusiikkileiri.fi

29.6.-10.7. Limingan musiikkileiri
Limingan koulukeskus
Opettaja Marko Mikkola
Ilmoittautuminen 7.5. mennessä
www.liminganmusiikkiviikot.fi

2.-11.7. Martin Wegelius Institutets huvudkurs
Västra Nylands folkhögskola, Karis (Karjaa)
Lärare Henrica Fagerlund-Sippoin
Sista anmälningsdag 29.4.
www.mwi.fi

3.-11.7. Savonlinnan valtakunnallinen
musiikkileiri
Savonlinnan kristillinen opisto
Opettaja Jiri Parviainen
Ilmoittautuminen 16.5. mennessä
www.savonlinnankesayliopisto.net

12.-18.7. Kangasniemen 31. musiikkikurssi
Kangasniemen koulukeskus
Opettaja Lasse Lagercrantz
Ilmoittautuminen 25.5. mennessä
www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi/musiikkikurssi

26.7.-1.8. Kotimusiikkiviikko
Seurakuntaopisto, Järvenpää
Opettaja Tapio Lydecken
Ilmoittautuminen 1.6. mennessä
h t t p : / / w w w . s e u r a k u n t a o p i s t o . f i /
sivu.php?artikkeli_id=626
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Pikkubassosivut - Minibasistsidorna
Bassomuorin keittiö ylpeänä esitää:  B A S S O K A K K U  !

Sokerikakkupohjan väleissä suklaamousse, kakun päällä marsipaanipeitto, basso
marsipaanista (ja spagetista), kirjaimet ja ruusut suklaamassaa.

http://madicken.vuodatus.net/blog/2426089#5529264

Kontrabastantens kök presenterar stolt: en KONTRABASKAKA!

Sockerkaksbotten med chokladmoussé  i mellan, marsipantäcke ovanpå, kontrabasen utav
marsipan (och spagetti), bokstäverna och rosorna chokladmassa. Mums!
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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 


