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Muistan kun eräänä ikävän kylmänä ja myrskyn-
harmaana talviaamuna uhmasin säätä ja
pyöräilin Lauttasaaren siltaa pitkin silloisen
Stadian (nyk. Metropolia) treenikopeille. Sillal-
la oli ambulansseja ja paloautoja ja paljon
pelastusmiehistöä. Hyiseen mustaan mereen
hilattiin sukelluspukuinen mies. Pelkkä ajatus
siitä, mitä sammakkomies oli etsimässä, sai mi-
nut voimaan huonosti. Samaan aikaan koin mel-
kein liikutusta siitä, kuinka tärkeää työtä

pelastajat siinä silmieni edessä tekivät. Kyseessä
ei ollut vähempää kuin taistelu elämästä ja kuo-
lemasta. Mutta samalla koin huonoa omatuntoa
kun ajattelin kuinka itsekästä työtä me muusi-
kot teemme. Jokseenkin noloa, että
treenikopeissa hifistelemme Ditterin kadenssin
pariääniä sillä välin kun toiset ihmiset oikeasti
vaarantavat henkensä pelastaakseen toisia ihmis-
henkiä. Tästä näkökulmasta tuntuu pöhköltä
edes kysyä kumman työ on tärkeämpää?

Mutta ihmiselämä on onneksi
moniulotteisempaa. On onnettomuuksia, mut-
ta on myös onnellisia tapahtumia, on arkea ja
lisäksi juhlaa, on maallisempaa mutta myös
henkisempää tilaisuutta. Ja niin edelleen. On-

Näkökulmia nellinen tapahtuma, juhla tai henkisempi tilai-
suus, kaivataanko tässä enemmän ambulanssi-
miehiä vai kenties jotakin valoisampaa ja mieli-
alaa kohentavampaa? Esimerkiksi Finlandian
kuuleminen itsenäisyyspäivänä herättää meissä
suomalaisissa jonkin ihmeellisen, upean tunteen,
jota ei oikein voi sanoin selittää. Ehkä se on se-
koitus voimakasta toivoa, isänmaanylpeyttä ja
selviytymisen riemua? Tällaisen elämän
kultareunuksen luomiseksi kyllä tarvitaan muu-
sikkoja. Basistejakin vähintään neljä, mieluiten
kahdeksan. ;)

Joulu on iloinen juhla, jossa musiikilla ja var-
sinkin muusikoilla on tärkeä roolinsa. Vaikea
edes kuvitella, miten joulufiilis saataisiin aikaan
ilman musiikkia. Tai mikään muukaan
juhlafiilis. Lisäksi hyvä, että on muusikoita, jot-
ka jouluisin soittavat upeita sielukkaita joulu-
kappaleita ja oratiorioita, ettei tarvitse market-
tien joulurenkutuksien varaan jouluaan raken-
taa. Mutta on se silti myös ihan kiva juttu, että
pelastuslaitoksenkin heebot ovat jouluna töis-
sä…

Nautinnollista joulua!
Henrica Fagerlund-Sippoin

Äidin basso on vielä hieman liian iso Aurelialle.



c4 KONTRA

Tätä  k i r jo i t -
taessani ulkona
paukkuu viiden-
to i s t a  a s t een
pakkanen j a
muutenkin yl i
kymmenen as-
t een  pakkase t
ovat jatkuneet
jo viikon, vaik-
ka on vasta mar-
raskuu! Harvi-
naista herkkua
täällä “etelässä”.
E i l en ,  27 .11 .
päivä kului mu-
kavasti basistien
parissa Tampe-
reella, kun Tam-
pereen konser-
vatoriolla oli pe-
rinteinen syys-
konsertti.  Tar-
kempi raportti syyskonsertista löytyy tämän
lehden sivuilta. Konsertin jälkeen hallitus ko-
koontu i  l ähes  t äy s imäärä i s enä  mei l l ä
Ylöjärvellä. Hauskaa oli, kun kotiimme tun-
keutui kuuden basistin lisäksi neljä bassoa.
Siitä saivat naapurit taas puheenaihetta.

Varsinaisen kokoustamisen ohessa söimme
hyvin ja jutustelimme mukavia. Käsiteltäviä
asioita ei ollut paljon. Lähinnä puhuimme tu-
levista satsauksista, valtakunnallisesta nuor-
ten kontrabassokilpailusta ja mahdollisesta tu-
levasta mestarikurssista. Ongelmana mestari-
kurssien järjestämisessä on viimeaikoina ollut
raha, jonka puutteen vuoksi olemme pyrkineet
tekemään yhteistyötä Sibelius-Akatemian kans-
sa. Tiedon kulku ei kuitenkaan ole aina ollut pa-
rasta mahdollista,  jolloin suuri osa
jäsenistöstämme ei ole saanut tietoa mestari-
kursseista ajoissa. Olemmekin hallituksen kanssa
keskustelleet paljon juuri tiedonkulun paranta-
misesta ja todenneet, että uudistuvista
nettisivuista huolimatta lehti on edelleen tärkein
foorumi, johon tiedot mestarikursseista ja muista
tapahtumista olisi saatava hyvissä ajoin.

Puheenjohtajan tervehdys

Hallituksen kokouksessa todettiin myös, että
loppukesä s tä  to teute t tu  ha l l i tuksen
tulevaisuusriihi on ollut piristysruiske klubin
toiminnalle. Paljon asioita on saatu sen jäl-
keen aikaiseksi ja hommat rullaavat nyt en-
tistä jouhevammin. Suhteellisen pitkään yh-
dessä toiminut hallitus on hioutunut hyvin
yhteen ja vastuuta on pystytty jakamaan ta-
sa i s e s t i  ka ik i l l e .  Tuleva i suusr i ihe s sä
pohditusta hallituksen jäsenten kausien pi-
dentämisestä päätettiin luopua, sillä nykyisen
systeemin katsottiin toimivan hyvin. Uutta
verta kaivataan kuitenkin koko ajan ja pieniä
muutoksia lieneekin luvassa seuraavassa vuo-
sikokouksessa hallituksen pysyttyä nyt kaksi
vuotta täysin muuttumattomana. Jos toimin-
ta klubin hallituksessa kiinnostaa, niin ei
muuta kuin paikalle! Omasta ja klubin halli-
tuksen puolesta haluan toivottaa kaikille jä-
senille oikein mukavaa ja rauhallista joulun-
aikaa!

Juha Kleemola
Suomen kontrabassoklubi ry:n puheenjohtaja

Ylöjärvellä 28.11.2010

Katja Kilponen ja Juha Kleemola tangon pyörteissä.
Sivua kääntämässä Tuomo Kinnunen.
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Lauantai 27.11.2010 toi basisteille valoa syk-
syn kaamoksen keskelle. Muutamat meistä
kun olivat tuolloin suunnanneet kulkunsa
Tampereen Pyynikintorin laidalla sijaitsevaan
tiilitaloon, Tampereen konservatorioon, joka
oli valittu tämänvuotisen syyskonsertin pito-
paikaksi. Konsertti soitettiin kamarimusiik-
kisalissa, ja enimmäkseen basistien sukulai-
sista ja tuttavista koostunut tamperelaisyleisö
oli täyttänyt tämän pienen mutta tunnelmal-
lisen salin viimeistä paikkaa myöten. Hyvin
hoidetuista järjestelyistä annamme kiitokset
paikallisille bassoaktiiveille, Juha Kleemolalle
ja Tuomo Kinnuselle, sekä basistien kanssa
musisoinnista pianotaiteilija Katja Kilposelle.

Konsertin aluksi saimme kuulla nuorten ja
lahjakkaiden tamperelaisbasistien upeita,
musikaalisia esityksiä. Emil Becker ihastutti
sekä soittamillaan Kanoottilaululla ja Satu
meni saunaan -hittibiisillä että konsertti-
pukeutumisellaan: hän oli valinnut asukseen

Syyskonsertti Tampereella

vaaleanpunaisen univormun. Vasta kaksi
vuotta soittanut Virve-Silva Tistelgren soitti
sujuvasti Im tiefen Keller -kappaleen, ja Ver-
ne Numminen musisoi James Bond -tunnus-
musi ik in taht i in .  Mai ja  Juvonen soi t t i
Amazing Grace -kappaleen, ja esitykset kruu-
nasi Otto Jaatinen kappaleilla English Count-
ry Gardens ja Tune Town Shuffle.

Dittersdorfin E-duurikonsertto oli vaihteek-
si myös syyskonsertin ohjelmassa. Karoliina
Koivusalo soitti sen kaksi ensimmäistä osaa,
minkä jälkeen pääsimme nauttimaan tulises-
ta  t angos ta :  kontrabas sota i t e i l i j a  Juha
Kleemola  so i t t i  Piazzo l l an  Kichon
ammattimaisin ottein. Juhalla on erinomais-
t en  ins t rument t i t a i to jen  j a  kypsän
muusikkouden mahdollistamat hyvät valmi-
udet tehdä musiikkia bassolla. Pianisti Katja
Kilponen loi tunnelmaa jokaisen basistin esi-
tykseen.

Hallituskvartetti: Juha Kleemola, Aapo Juutilainen, Eila Saikkonen ja Tuomo Kinnunen.
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Maija Juvonen Verne Numminen

Juha KleemolaEmil Becker & Katja Kilponen
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H a l l i t u s -
kvartetti har-
joittelee vähän,
mutta ilmeises-
ti melko inten-
siivisesti, on-
han sillä aina
keikka kulman
takana odotta-
massa. Halli-
tuskvartetissa
bassonkaulassa
olivat osaavat
ammattilaiset
Aapo Juuti-
lainen, Juha
Kleemola, Eila
Saikkonen ja
Tuomo Kinnu-
nen. Johannes
Raikas osoitti
monipuolisen
muusikkoutensa
tarttumalla ensimmäisessä kappaleessa
kuolemankelloon, joka tosin oli enemmänkin
puulaatikkomainen, clavesien tyyppinen
lyömäsoitin. Maija Ruuskasen bassokvartetille
säveltämä Kuolemankello sai kantaesityksensä
Tampereella. Melankolisen haikea teos nojaa
tonaaliseen harmoniamaailmaan ja perinteiseen
äänenkuljetukseen. Tämän jälkeen saimme kuul-

la Bossa Novaa. Sentimental Bossa svengasi
mukaansatempaavasti, ja hallituskvartetti osoitti
taas kerran kykynsä tehdä vähän harjoitelluista
kamarimusiikkikappaleista sujuvan esityksen.

Teksti: Karoliina Koivusalo
Kuvat: Tomi Laitamäki

Tampereen konservatorion kamarimusiikkisali täynnä iloisia bassomusiikin ystäviä.

Katja Kilponen (vas.) ja Karoliina Koivusalo Dittersdorfin kimpussa.
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Valinta julkistettiin bASSDRUM ensemblen
konsertissa Kotkassa 31.10.

Kotkan konserttitalolla oli yllättävän paljon väkeä,
kun erikoinen yhtye konsertoi siellä sunnuntai-
iltapäivällä. Lyömäsoittaja Jyri Kurri ja
kontrabasisti Petri ”Pete” Mäkiharju muodostavat
kokoonpanon, jota ei Kymen Sanomien mukaan
ole aikaisemmin Kotkassa kuultu. Minä autoilin
paikalle Ylöjärveltä Thiemo ”Timppa” Fröhlichin
kanssa navigaattorin opastamaa lyhintä reittiä
pitkin. Matkasta tuli todellinen seikkailu
kolutessamme kärrypolkuja jossain Porvoon
lähellä. Paluumatka sujui leppoisasti moottoritietä
pitkin. Kotka sijaitsee suhteellisen lähellä Helsinkiä,
noin 130 kilometrin ajomatkan päässä. Matkaa
lyhentäisi vielä huomattavasti, jos Porvoon
moottoritietä jatkettaisiin Kotkaan saakka. Silloin
satunnaiselle konserttivieraalle riittäisi matkaan
reilu tunti.

Konsertin avasi  kauniisti J. S. Bachin Preludi
soolosellosarjasta nro 5 bassolle ja marimballe.
Mäkiharjun basso soi pehmeästi mutta kantavasti
konserttisalissa, joka tuntui sopivan tähän
tarkoitukseen erinomaisesti. Muutenkin Mäkiharju
tuntee Kymi Sinfonietan kotisalin hyvin. Hän
työskenteli kyseisessä orkesterissa ennen valintaansa
Tampere Filharmonian äänenjohtajaksi. Ohjelma-
lehtisessä ei ollut tietoja kappaleista, vaan Pete juonsi
konsertin leppoisalla tyylillään, mikä teki
tapahtumasta mukavan intiimin. Hän kertoi, että
koska he Jyrin kanssa ovat sovittaneet monet
kappaleista uusiksi, ovat ne tavalla tai toisella kaikki
kantaesityksiä Meriläisen konserttoa lukuun
ottamatta.

Seuraavaksi saimme kuulla Klaus George Royn
kappaleen Double bass & single drum vuodelta 1966,
joka on nimensä mukaisesti neliosainen teos bassolle
ja pikkurummulle. Kappaleesta tuli mieleen Henzen
Serenade ehkä muun muassa selkeytensä ja
rytmiikkansa vuoksi, vaikka kappaleilla onkin 17
vuotta ikäeroa. Ennen ohjelmiston tunnetuinta
kappaletta – Meriläisen konserttoa – kuultiin vielä
Gija Kantchelin Rag-Gidon-Time, joka oli
rauhallinen ja mietiskelevä tunnelmapala, joka
ilmeisesti oli alun perin sävelletty elokuvamusiikiksi.

Petri Mäkiharju on vuoden basisti 2010

Illan viimeinen kappale oli siis Meriläisen konsertto
kontrabassolle ja lyömäsoittimille, jossa varsinkin
improvisoidut kadenssit olivat säväyttävää
kuunneltavaa. Ensimmäisten aplodien jälkeen
ohjelmassa seurasi yllätys, kun minä astelin lavalle
Snekka -patsaan kanssa. Hallituksen jo kesällä
tekemä valinta oli pysynyt hyvin salassa ja Petrin
valinta vuoden basistiksi tuli kaikille
paikallaolijoille yllätyksenä, eikä vähiten Petrille
itselleen. Hallituksen muodostama raati perusteli
Mäkiharjun valintaa vuoden basistiksi muun
muassa hänen ansiokkaalla opetustyöllään ja
antaumuksellisella orkesterityöskentelyllään. Raati
kiitteli erityisesti hänen monipuolista toimintaansa
muusikkona ja soolotehtävissä. Yksi
kontrabassoklubin tärkeimpiä tehtäviä on
kontrabasson tunnetuksi tekeminen ja tätä tehtävää
Mäkiharju on toteuttanut pyyteettä.
Kontrabassoklubi onnittelee!

Teksti: Juha Kleemola
Kuva: Thiemo Fröhlich

Suomen kontrabassoklubi ry:n puheenjohtaja Juha
Kleemola ojensi Petri Mäkiharjulle Snekka-patsaan.
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www.genelec.fi
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* 29.1. klo 15 Tapiola Sinfonietan kamarimusiikki-
konsertti, Lagstadin kotiseututalo, Vanha
Lagstadintie 4, Espoo

Erik Satie (sov. P. Pärssinen): Piéces froides,
danses de travers No 1
Erik Satie (sov. P. Pärssinen): Avent dernières
pensées
Isaac Albéniz (sov. P. Pärssinen): Cuba, nocturno
Miles Davis (sov. P. Pärssinen, M. Kujanpää &
M. Tegelman): Jean-Pierre/It Gets Better
Erik Satie (sov. P. Pärssinen): Piéces froides,
danses de travers No 2

Panu Pärssinen, kontrabasso
Mikko Kujanpää, kontrabasso
Matti Tegelman, kontrabasso

Liput: 12 euroa (sis. käsiohjelman)

* 20.2. klo 19 Kuopion kaupunginorkesteri, Kuo-
pion musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23

“EL CONCIERTO DEL NUEVO TANGO”

Patrick Gallois, kapellimestari ja huilu
Martin Alvarado, laulu
Quinteto ¡Otra Vez!:
Matti Ekman, bandoneon
Markus Elgland, kitara
Tony Elgland, kontrabasso
Antti Heermann, viulu
Matti Laukkanen, piano

Uutta tangoa ja karismaattisia tulkintoja argentii-
nalaisen tangon mestareiden, Astor Piazzollan ja
Carlos Gardelin hengessä. Argentiinalainen Mar-
tin Alvarado tulkitsee tangoa tuoreella ja ennak-
koluulottomalla otteella tangon tuolta puolen.

Liput: 25 / 20 / 15 euroa

Laita kalenteriin!

Bassoklubin nettisivut ovat uudistuneet. Uudet sivut löytyvät tutusta osoitteesta
www.kontrabassoklubi.fi. Tervetuloa tutustumaan uusille sivuille!

Kutsu liittyä Kontrabassoklubin facebook-ryhmään on edelleen voimassa.

Hyvää Joulua!
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Erilaisia opettajia – Erilaisia metodeja
Michael Wolf: Principles of Double Bass Technique

Juha Kleemola on tehnyt pedagogisiin opintoihinsa liittyvän
kirjallisen työn ”Erilaisia opettajia – Erilaisia metodeja”,
jossa hän vertaa bassopedagogien Michael Wolfin, Panu
Pärssisen ja Duncan McTierin opetustyylejä. Julkaisemme
laajasta ja kiinnostavasta työstä tässä lehdessä vain pienen
osan, mutta lisää tulee seuraavissa lehdissä! Tämänkertainen
pätkä on lyhennelmä Kleemolan tekemästä referaatista
Michael Wolfin kirjasta ”Principles of Double Bass
Technique” (suom. Kontrabassonsoiton tekniset perusteet).
Wolfin kirja on lainattavissa myös bassoklubin kirjastosta.

Käden paino, soittoasento ja liikeanalyysit

Kantavana ideana on, että kun käsi lepää rentona
esimerkiksi pöydällä, maan vetovoima vetää sitä
puoleensa. Kädellä on olemassa tietty paino, joka
ohjataan jouseen ja sen tulisi olla riittävä paino
synnyttämään tarvittava määrä ääntä. Mitään
ylimääräistä lihasvoimaa ei tarvita. Käden painoa tulee
oppia säätelemään ja hallitsemaan. Kirjassa myös
käydään läpi, millaisia liikkeitä on ylipäätään olemassa
ja miten ne liittyvät bassonsoittoon. Ideana on, että
olipa liike kuinka monimutkainen tahansa, se
muodostuu aina joukosta yksinkertaisia liikkeitä, jotka
pitää vain opetella tekemään yhtä aikaa.

Oikean käden tekniikka

Lähtökohtana Wolfilla on tuotettava ääni. Yksi
monista tekijöistä on jousen nopeus. Perusajatus on,
että jos nuotissa on kaksi samanlaista ääntä – vaikkapa
puolinuottia – joilla on sama dynamiikka, niillä pitäisi
käyttää tarkalleen saman verran jousta. Jos toisella
käytetään enemmän tai vähemmän jousta kuin
toisella, ne eivät enää ole sama ääni. Sama koskee
jousen käyttöä yhdellä äänellä: jos nuotille ei ole
merkitty aksenttia, crescendoa tai diminuendoa,
jousen nopeuden pitäisi pysyä samana alusta loppuun.

Sormitukset

Michael Wolf käyttää monia suomalaiseen makuun
hieman erikoisia tekniikoita, joista haluan mainita
kaksi. Toinen on hänen soittoasentonsa, jossa basso
on suhteellisen korkealla ja hän seisoo ikään kuin
basson takana. Näin hänen ei tarvitse juurikaan

kumartua matkalla yläasemiin. Toinen ei ole niin
erikoinen Euroopassa, joskin Suomessa erittäin
harvinainen. Wolf nimittäin käyttää kaikkia neljää
sormea soittaessaan perusasemissa.

Voisi kuvitella, että käyttääkseen tällaista tekniikkaa
tarvitaan iso käsi tai ainakin pitkät sormet, mutta Wolf
väittää että tekniikka sopii yhtä hyvin isolle kuin
pienelle kädelle. Tarkoitus ei nimittäin ole venyttää
sormia, vaan kämmentä pyörittämällä siirtää paino
aina kulloinkin vuorossa olevalle sormelle. Tällä
metodilla asemanvaihtojen tarve vähenee ja nopeiden
ja virtuoosisten paikkojen soitto helpottuu. Samaa
tekniikkaa hän kehottaa hyödyntämään myös
trilleissä. Mitä nopeampi trilli on, sitä pienemmältä
se kuulostaa. Siksi Wolf kehottaa soittamaan sitä
suurempia koko- ja puolisävelaskelia, mitä nopeampi
trilli on.

Asemanvaihdot

Wolf jakaa asemanvaihdot lyhyisiin ja pitkiin. Pitkissä
asemanvaihdoissa kantavana ideana on, että
vaihdettaessa asemaa ylöspäin ikään kuin liu’utaan
esimerkiksi ykkössormella (etusormi) uuteen
asemaan, jonka jälkeen ”naulataan” soittava sormi
(esimerkiksi kolmossormi) paikalleen. Asemanvaihto
toteutetaan liukumalla ykkössormella sävelaskeleen
haluttua ääntä alemmaksi ja sen jälkeen pudottamalla
kolmossormi paikalleen. Asemanvaihto harjoitellaan
soittamalla glissando aluksi kuuluvasti ja hitaasti ja
vähitellen sitä nopeuttaen ja häivyttäen vähentämällä
jousen määrää, kunnes liuku ei enää kuulu ollenkaan.
Tekniikka muistuttaa tapaa, joilla muissa
jousisoittimissa tehdään asemanvaihtoja. Lyhyet
asemanvaihdot toteutetaan vibratomaisesti sormilla
joustaen.

Vibrato

Wolf kirjoittaa, kuinka vibratolla voidaan vaikuttaa
kolmeen tonaaliseen elementtiin: äänen korkeuteen,
harmoniseen rikkauteen ja äänen voimakkuuteen. Hän
myös kuvaa, miten kutakin vibraton lajia tehdään bassolla,
ja missä se on tyypillistä. Teksti on kuitenkin hyvin
teoreettista ja sitä tukevia harjoituksia on vähän.
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Vasemman ja oikean käden koordinointi

Koska aivon puoliskot voivat kommunikoida vain
yhden pisteen, corpus callosum cerebrin
(aivokurkiainen) kautta, vaatii koordinaatio oikean
ja vasemman käden välillä aina aivojen korkeampien
keskusten osallistumista toimintaan. Wolf selittää
myöhemmin, että tämä ongelma voidaan osin kiertää
katsomalla soitinta soittaessa, koska silmät välittävät
viestiä aivojen molemmille puoliskoille. Yleisimpiä
esimerkkejä koordinointiongelmista ovat Wolfin
mukaan tilanteet, joissa jousi lähtee liikkeelle ennen
kuin vasemman käden sormi on ehtinyt painaa äänen
pohjaan asti. Tästä on seurauksena, että ääni ei ala
oikeaan aikaan tai että ääni ei syty heti, vaan alkaa
suhinalla.

Intonaatio

Wolfin kirjassa on useita harjoituksia basson
virittämiseen. Tämä voi tuntua huvittavalta varsinkin
suomalaisista, jotka ovat erittäin tunnollisia virittäjiä
ja joista melkein kaikki käyttävät viritysmittaria.
Kokemus on kuitenkin osoittanut, että muualla tämä
ei ole niin itsestään selvää, vaan bassot saattavat olla
kaukana täydellisestä vireestä. Bassoille, jotka yleensä
ovat orkesterissa soinnun pohjalla, tämä ei tietenkään
voi olla hyväksyttävää.

Asteikot ja moodit

Wolf esittelee sormituksensa erilaisissa asemissa eri
asteikoissa. Hän myös esittelee ideansa ajatella asteikkojen
sormituksia tetrakordeissa, joista yleisimmät ovat duuri,
molli, lokrinen, ylinouseva ja vähennetty. Wolfin
sormituksilla, jossa siis käytetään kaikkia neljää sormea
jo perusasemissa, asteikot kuulostavat helpoilta oppia:
Lähes kaikki duuriasteikot voidaan soittaa samasta
asemasta ja samoilla sormituksilla: 2 4 1 2 4 1 3 4 ainakin
ensimmäiseen oktaaviin saakka. Kirjassa on harjoitus,
joissa soitetaan ensin yksi oktaavi ylös ja tullaan takaisin
alas. Sen jälkeen lähdetään seuraavasta sävelestä ylöspäin
samoilla sävelillä ja mennään yhtä säveltä ylemmäs.
Takaisin tullaan samalla menetelmällä. Aloitetaan aina
alemmasta sävelestä, kunnes ollaan taas perussävelessä.

Harjoittelu

Opitun asian toistaminen auttaa tulemaan
paremmaksi toistettavassa asiassa, mutta entä jos

toistetaan jotakin mitä ei vielä osata? Tämä on yleinen
virhe varsinkin musiikkiopistoasteen opiskelijoilla.
Kappaletta soitetaan uudestaan ja uudestaan läpi
virheistä välittämättä, ja sitä kutsutaan harjoitteluksi.
Toinen yleinen virhe on virheen sattuessa aloittaa
uudelleen alusta ja soittaa virhe uudelleen. Sen sijaan
pitäisi analysoida, mistä virhe johtui, palata vain
muutama nuotti taaksepäin ja korjata virhe. Sen
jälkeen voi palata hieman enemmän taaksepäin ja
soittaa jo harjoiteltu kohta uudestaan.

Wolf kehottaa pyrkimään siihen, että saa
mahdollisimman monta keskusta aivoista mukaan
harjoitteluun: pitäisi yrittää tuntea käden liike sekä
sormien kosketus kielillä, pitäisi kuvitella miltä
tuloksen tulisi kuulostaa, katsoa peiliä ja nuotteja,
laulaa mukana ja tietysti kuunnella omaa soittoaan ja
tallenteita omasta soitosta. Kappaleiden opettelussa
Wolf painottaa, että bassostemman lisäksi oppilaan
tulisi tuntea myös partituuri.

Harjoittelusta aiheutuvista kivuista ei ole
bassokirjallisuudessa paljon kirjoitettu. Wolf kirjoittaa,
että on normaalia jos lihakset uupuvat harjoittelusta,
mutta silti kipua muualla kuin sormenpäissä tulisi
välttää. Kivun syntymistä sormenpäihin voi ehkäistä
harjoittelemalla kappaleita joissa ollaan korkeissa
asemissa niin, että basso on viritetty alemmas. Tämä
on hänen mukaansa hyvä keino myös kaikille
aloittelijoille, vaikka he soittaisivat missä tahansa
rekisterissä, koska kipu ei ainoastaan häiritse
keskittymistä vaan aiheuttaa myös alitajuisia yrityksiä
välttää kipua. Tähän liittyy myös Wolfin suositus, että
harjoittelumäärät eivät saisi poiketa liikaa toisistaan,
jotta lihakset oppivat työskentelemään tietyn
tuntimäärän päivässä ja toisaalta saavat aina
tarvitsemansa levon. Wolfin mukaan harjoitusmäärä
ei saisi poiketa edellisestä kerrasta enempää kuin puoli
tuntia.

Seuraavassa suora lainaus:

”Tehokas harjoittelu vaatii pääsemistä ongelmien
juurelle ja niiden käsittelemistä intensiivisesti:
intonaation parantaminen asteikoilla ja
intervalliharjoituksilla, hyvän sormitus- ja
kielenvaihtotekniikan kehittäminen käyttämällä
barré-otteita, transponoimalla pätkiä kappaleesta
naapurisävellajiin hyvän sormituksen löytämiseksi,
soittamalla etu- ja takaperin asemanvaihtojen



c  13KONTRA

harjoittelemiseksi, soittamalla eri sormituksilla ja
jousituksilla uusien äänimallien luomiseksi, nuottien
järjestyksen vaihtaminen yhden aseman sisällä, jotta
vakuututaan siitä, että kaikki nuotit voidaan helposti
soittaa puhtaasti ja niin edelleen. Lyhykäisyydessään
voidaan sanoa, että mitä tehokkaampaa harjoittelu on,
sitä vähemmän se kuulostaa itse harjoiteltavalta
kappaleelta. Jos satunnainen kuuntelija voi helposti
tunnistaa harjoittelemasi kappaleen, on olemassa vaara,
että esität kappaletta harjoittelun sijaan.” (Wolf 2007)

Yksi Wolfin metodeista on jakaa kappaleet ja niiden
vaikeimmat paikat pieniksi annoksiksi. Niitä hän kutsuu
ikkunoiksi, joita voidaan sitten harjoitella tempossa. Tämä
on käytännöllistä silloin kun jousilajina on esimerkiksi
sautillé tai ricochet, jotka toimivat vain tietyissä
nopeuksissa. Niitä ei siis useinkaan voi hidastaa tarpeeksi,
jotta jakson muut vaikeat asiat saataisiin soitettua
onnistuneesti. Ikkunaa suurennetaan vähä vähältä, kunnes
se on koko fraasin mittainen. Fraasi voidaan myös jakaa
useisiin samankokoisiin ikkunoihin, jotka sitten
yhdistetään esimerkiksi pitkillä äänillä. Vähitellen pitkiä
ääniä lyhennetään ja lopulta ikkunat yhdistyvät toisiinsa.

Tärkeimmät apuvälineet harjoittelussa Wolfin mukaan
ovat:

1. Metronomi.
2. Oman soiton tallentaminen: usein on hyvä kuunnella
tallenne vasta parin päivän päästä äänityksen teosta. Silloin
on jo unohtunut, mitä haluttiin tehdä ja kuullaan, mitä
tuolloin todella soitettiin! Voidaan myös soittaa eri
oktaaveissa ja sitten nauhan kanssa rinnakkaisissa
oktaaveissa.
3. Virityskone.
4. Piano, jossa oikeanpuoleinen pedaali on kokoajan
pohjassa.
5. Muistivihko: ajatusten laittaminen paperille on
tehokkain keino varmistaa tekninen kehitys monen
vuoden aikana. Muistivihko ei ainoastaan auta
muistamaan opettajan kauan sitten unohtuneita
ehdotuksia, vaan myös oppilaan tekniset saavutukset ja
aspiraatiot säilyvät selvinä pitkälläkin aikavälillä.

Esitykseen valmistautuminen

Harjoittelussa tärkeintä on ongelmanratkaisu.
Siinä kiinnitetään intensiivisesti huomiota
virheisiin, keskitytään heikkouksiin ja ylitetään
teknisiä raja-aitoja. Esiintymisessä tärkeintä on

artistinen ilmaisu. Silloin unohdetaan virheet,
keskitytään vahvuuksiin ja pysytään teknisten
rajojen sisäpuolella.

Kappaleen – joka jo selvästi osataan – läpisoittaminen
harjoitteluhuoneessa on tuskin tehokkain tapa saada
aikaan teknistä kehitystä. Turhauttava tilanne jossa
”esiintymiset” harjoitushuoneessa menevät aina
paremmin kuin lavalla, on usein vääjäämätön seuraus
käytetystä metodista. Kehittämällä myös
esiintymistaitojaan eikä vain harjoittelutaitojaan
muusikko voi tietää tarkasti, mitä hän voi realistisesti
itseltään odottaa lavalla ja säästyä epävarmuudesta
johtuvalta ”hermoilulta”.

Kirjansa lopuksi Wolf antaa seitsemän ohjetta, miten
harjoiteltu ohjelmisto saadaan muunnettua esitykseksi:

1. Soita koko ohjelma läpi pysähtymättä esimerkiksi
nauhurille.
2. Älä aina aloita alusta: Aloittamalla harjoittelun aina eri
paikasta ja välillä hyvinkin epäloogisesta paikasta saat
”black outin” sattuessa aina kiinni seuraavasta kohdasta.
3. Kun valitset esitettävää kappaletta ja sen tempoa, pysy
omien teknisten rajojesi sisäpuolella.
4. Kun soitat kappaletta läpi, soita myös tauot äläkä hypi
niiden yli, tai tartu kynään tai hartsiin.
5. Harjoittele ohjelmaa myös pari ”klikkausta”
hitaammassa tempossa, kuin jossa aiot sen esittää. Näin
otat huomioon adrenaliinin vaikutuksen tempovalintaan.
6. Kun opettelet kappaletta ulkoa, vietä aikaa nuotin
kanssa myös ilman soitinta tehden mielikuvaharjoittelua.
Näin saat mahdollisimman monet aivojen osa-alueet
mukaan opetteluun.
7. Yritä simuloida konserttitilanne harjoitushuoneeseen
niin hyvin kuin mahdollista: esiintyminen pienelle
kaveriporukalle on ideaalia, muttei aina mahdollista.
Käytännöllisempi vaihtoehto on päättää ”konsertille” aika
ja kääntää nauhurin katkaisijaa täsmällisesti valittuna
ajankohtana. Soita sitten koko ohjelma nauhalle kuvitellen
yleisömerta ja salin tunnelmaa eteesi. Konserttitunnelman
saavuttamiseksi sinun tulisi lisäksi pukea konserttivaatteet
yllesi ja asettaa nuottiteline juuri sille korkeudelle ja
kohdalle, missä aiot sitä konsertissa pitää. Koeta myös
päästä harjoittelemaan saliin, jossa esiinnyt, tai jos se ei
ole mahdollista, niin ainakin tilaan, jossa on
mahdollisimman samankaltainen akustiikka kuin
konserttisalissa.                                                (Wolf 2007)

Juha Kleemolan tekstin tiivisti
Henrica Fagerlund
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International Society of Bassists on järjesty-
nyt kansainvälisiä kokoontumisia säännölli-
sesti joka vuosi Yhdysvalloissa. Euroopassa on
ollut joitain pienempiä virityksiä silloin täl-
löin, kuten Skotlannissa ja Tšekinmaalla
Brnossa. Varsinainen ensimmäinen eurooppa-
lainen konventti (”convention”) järjestettiin
kuitenkin vasta 2008 Pariisissa. Tarkoitus on
että tapahtumat toistuvat säännöllisesti kah-
den vuoden välein, niinpä kansainvälinen
bassoyhteisö kokoontui lokakuun 5.-10. päi-
vä Berliinissä.

Tapahtumaan on mahdotonta kenenkään
osallistua siten, että kuulisi kaikki resitaalit,
mestariluokat ja esitelmät sekä osallistuisi
symposiumiin. Ohjelmaa on niin paljon kuin
tilakapasiteetti antaa myöten, eikä sitä ole ra-
joitettu. Ilmoittautuminen oli keväällä avoin,
kunnes kaikki tilat on käytetty: kaikki haluk-
kaat esiintyjät, opettajat ja luennoitsijat mah-
tuvat mukaan, eikä kenellekään makseta palk-
kiota eikä matkakustannuksia korvata.

BASS2010,  jo ta  muuten  e i  äännetä
englantilaisittain [beIS] vaan saksalaisittain
”Bass zwei tausend zehn!”, alkoi soolo-, jazz-
ja orkesteristemmakilpailuilla maanantaina
4.10.2010. Kilpailujen yläikärajaksi oli ase-
tettu 36 vuotta, lisäksi soolosarjan kilpailija
ei ollut saanut julkaista levyjä. Palkintoja oli-
va t  l ah jo i t t anee t  Bas s i co ,  Pi ra s t ro  j a
Thomastik sekä jousenrakentaja Christophe
Collinet ja bassonrakentajat Thomas ja Ge-
orge Martin. Orkesteristemmasarjaan osallis-
tui Tuomo Matero HKO:sta, soolosarjaan
Otto Tolonen, joka asuu ja opiskelee Berlii-
nissä.

Omalta osaltani liityin syyslomailijana/tark-
kailijana/harrastelijatoimittajana festivaali-
yleisöön tiistai-iltana. Iltapäivälento Berlii-
niin. Matka kentältä hotellille kävi sujuvasti
bussilla, jota ei tarvinnut odottaa, joten mi-
nul l e  j ä i  va jaa  tunt i  a ikaa  s i i r tyä
Gendarmenmarktin konserttitalolle. Olin
lippujonossa kymmentä vaille kahdeksan,
jono oli vielä noin 20 metriä pitkä, eikä tun-

Berliini BASS2010

Klaus Stoll ja Edicson Ruiz - demonstraatioluento wieniläisvirityksestä.
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tunut etenevän lainkaan. Tasalta joku vahti-
mestari kertoi, että kaikki pääsevät sisään,
mutta  e t tä  orkes te r i  on  jo  l ava l l a .
Konzerthausorchester ja kapellimestari Nabil
Shehata odottivat kärsimättöminä, kun mil-
tei satapäinen myöhästyneiden joukko könysi
paikoilleen. Kun pääsimme saliin, Haydnin
31. sinfonian ensiosa oli ehditty soittaa, mut-
ta festivaalin taiteellisen johtajan Stephan
Petzoldin bassosoolo sinfonian finaalissa ei
jäänyt väliin.

Solistinumeroita oli kaksi: Taneli Turunen ja
Esko Laine soittivat sovittamansa Vanhalin
kakso i s f agot t ikonser ton  se l lo l l e  j a
kontrabassolle. Väliajan jälkeen Arizonan yli-
opiston professorina toimiva Catalin Rotaru
soitti sellistit suohon Tšaikovskin Rokoko-
variaatioi l la .  Konsert in päätt i  Mozartin
Linziläinen C-duuri-sinfonia.

Ennakkotietojen mukaan väliajan jälkeen piti
o l l a  soo lo- ,  j a zz -  j a  orkes te r i s t emma-
kilpailujen palkintojen jako, mutta mitään
tietoa suunnitelmien muutoksista ei ollut edes
kilpailijoilla. Konsertin päätyttyä hetken ih-

mettelyn jälkeen Otto sai ongittua tiedon,
että palkintojen jako on Thomastikin spon-
soroimalla vastaanotolla, jonne pitää olla eril-
linen lippu. Kenelläkään niitä ei tietysti ol-
lut etukäteen – eipä myöskään kilpailjoille
ollut jaettu konserttiin vapaalippuja, vaikka
niin oli puhe. Mendelssohn-salin ulkopuolella
vastaanottolippuja jakoi joku sponsorin edus-
taja, joka ei enempiä kysellyt kenelle lipun
antoi. Joten sujuvasti viinilasi käteen ja odot-
tamaan palkintojen jakoa.

Vastaanotolla oli siitä kiusallinen tilanne, että
kukaan ei tietenkään tunne tavallista suoma-
laista rivibasistia. Mehän tietenkin tunnem-
me paljon ihmisiä levynkansista ja ohimen-
nen ollaan saatettu joku myös tavata. Mutta
pari tuttua sentään: Duncan McTierin ja Tho-
mas Martinin kanssa pääsi vaihtamaan kuu-
lumiset.

Pa lk into jen  j ako  tu l i  j a  meni ,  mutta
äänentoistolaitteita ei ollut eikä minkäänlaista
pressitiedotetta ollut jaossa, joten palkinnon-
saajien nimet jäivät jälkitoimitukseen. Nimi-
listaa ei ollut missään nähtävissä, vaikka sitä

Catalin Rotaru.
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akkreditointipisteestä tiedustelin joka päivä.
Vasta nyt tätä kirjoittaessa 28.10. tulokset
löytyvät tapahtumasivuilta. Parempi myö-
hään.

Keskiviikkona aamupalan jälkeen oli aika käy-
dä ilmoittautumassa. Olin maksanut 14 euron
osallistumismaksun etukäteen netin kautta.
Olisi tietysti kannattanut katsoa osoite, eikä
arvata – harharetki ei ollut kovin pitkä, mut-
ta väärästä UdK:n toimipisteestä löytyi tans-
kalainen äänimies ja jenkkijazzbasisti, joiden
kanssa alettiin etsiä oikeaa osoitetta. Mutta
oli varsin ihmeellistä, ettei yliopiston toisen
rakennuksen vahtimestari osannut neuvoa
toiseen saman yliopiston rakennukseen. Pa-
rin puhelun jälkeen reitti Bundesalleelle löy-
tyi.

Akkreditoitumispiste löytyi, ja Bassico-liik-
keen  sponsoro imaan kau lanauhaan
kiinnitettyyn nimilappuun oli printattu nimi
valmiiksi. Ja titteli. ”Student”. Eikö juuri Sak-
sassa tittelin pitänyt olla tärkeä juttu. Pyysin
toki uuden, hauska kirjo niitä oli: student,
artist, speaker, luthier, composer, manager,
orchestra musician... Tapahtuman päivälippu

olisi maksanut viisi euroa, ja koko tapahtu-
man kattava lippu paikan päältä ostettuna 18
euroa.

Lyhyen päiväohjelmaan tutustumisen jälkeen
kävi heti ilmi, että päivän kaikki mielenkiin-
toiset jutut ovat samaan aikaan klo 11. Thier-
ry Barbén (Pariisin oopperan soolobasisti)
resitaali, Barbara Sanderlingin (professori/
Hanns Eisler) mestariluokka ja Giuseppe
Ettoren (Milanon La Scalan soolobasisti)
mestariluokka olivat päällekkäin. Valinta osui
lopul ta  Et toreen .  Oppi laa t  so i t t i va t
Bottesinin virtuoosikappaleita ja mestari yritti
tapella aikapulaa vastaan. Hyvästä yritykses-
tä huolimatta ei tullut sopivaa tilaisutta ju-
tuttaa Ettorea, olisi ollut yhtä sun toista
konsultoitavaa.

Myöhemmin päivällä Nicholas Walker (profes-
sori, Ithaca College, New York) soitti resitaalin
Jarkko Riihimäen vastatessa pianotaiteesta. Jark-
ko on ollut useamman vuoden Berliinissä free
lance -pianistina, ja valikoitui Walkerin
säestäjäksi monipuolisen tyylilajituntemuksensa
ansiosta. Walker soitti mm. säveltämänsä
elokuvamusiikkiin perustuvan Grease-fantasian.

Nicholas Walker ja Jarkko Riihimäki: Grease-fantasia.
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Tapahtuman organisoinnista UdK:n tiloissa
vastasi professori Michael Wolf. Puitteet oli-
vat erinomaiset, joskin kaikuisat aulatilat ai-
heuttivat sen, että mihin tahansa menet, kuu-
luu kontrabassokakofonia, yleisin sekoitus
varmaan oli  Dittersdorfia,  Bottesinia ja
Koussevitzkyä Glieréllä höystettynä.

Klo 10-18 joka päivä Joachim-salissa oli
re s i t aa l i  a ina  ta sa tunne in .  Ove l l a  o l i
sisäänheittäjä vahtimassa, että ainoastaan
aplodien aikana yleisö vaihtuu. Luokassa 232
oli mestariluokkaopetusta tai luentoja ja pie-
nessä Flesch-salissa pääsääntöisesti resitaaleja.
Musiikkitieteelliselle symposiumille oli varat-
tu omat tilat 3. kerroksesta, mikä kirvoitti
professori Wolfille osoitetun pisteliään vasta-
lauseen opiskel i joi l le  tarkoitettuun A4-
tiedotteeseen ”näissä tiloissa ei voi harjoitel-
la 5.-10.10” - ”Wo sollen wir üben, Prof.
Wolf?”.

Näytteilleasettajille oli varattu tilaa ala-aulas-
ta ja 2. kerroksesta.  Suomalaisi l le tutut
bassonrakentajat Stefan Krattenmacher ja
Patrick Charlton olivat paikalla; Charltonin
muutamassa  minuutissa  kokoonpantava
futuristinen malli tuntui herättävän paljon
kiinnostusta. Rauhaton ja kaikuisa ympäris-

tö ei kuitenkaan juuri houkuttanut soitinten
ja jousien testaamiseen, mutta.

Opiskelijat – näin ymmärsin – pyörittivät
Bassico-firman kustantamaa baaria Joachim-
salin aulassa, lähinnä pikkusuolaista (voilei-
p iä  j a  hodare i t a )  j a  kahv ia ,  mutta
suomalaisluterilaista jaksaa aina hämmästyt-
tää, että myös viiniä ja olutta saa pikkurahalla.

Torstaiaamu alkoi Lasse Lagercrantzin Colour
Strings -metodin esittelyllä. Iltapäivällä Klaus
Stoll esitelmöi aiheesta ”miten tullaan orkes-
terin soolobasistiksi”. Hän keskittyi muuta-
maan orkesteristemmanäytteeseen,  joita
soolobasson koesoisoitossa yleensä kysytään.
Emeritussoolobasistille voinee antaa anteeksi
muutamat siellä täällä esiintyneet pienet
intonaat iohudi t ,  mut ta  jousenkäyt tö ,
a r t iku laa t ion  se lkeys ,  f r a see raus  j a
kultivoitunut klangi ja erittäin näyttävä ryh-
dikäs soittoasento olivat ehdottomasti edel-
leen tallella. Paperista luennoiminen ja siinä
sivussa muutaman näytteen soittaminen kyl-
miltään ei ole helppo tehtävä kenellekään.

Sto l l in  luentoa  ede l s i  Cata l in  Rotarun
resitaali, joka oli vähällä jäädä itseltäni väliin,
onneksi kuitenkin saliin pääsi kappaleiden vä-

Berliinin filharmonikoiden bassosektio harjoittelemassa ennen konsertin alkua Karajan-salissa.
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l i s s ä .
R o t a r u n
ohjelmis-
to  e i  o le
tavallisim-
m a s t a
p ä ä s t ä ,
tällä ker-
taa ohjel-
massa oli
m m .
S a i n t -
S a ë n s i n
s e l l o -
konsertto
ja Vieux-
t e m p s ’ n
tarantella
op.  32
nro 5, alunperin viululle.

Tämän jälkeen oli aika siirtyä Potsdamer
Platzin tuntumaan kuuntelemaan filharmo-
nikkojen konserttia Karajan-salissa, paikka
Laineen Eskon kollegiaalisella avustuksella
kutsuvierasaitiossa suoraan bassoja vastapää-
tä ylhäällä, jossa kuulemma
”jyvät erottuvat akanoista”.
Akanoita e i  tä l lä  ker taa
kuultu, vaikka ohjelmassa
oli Eivind Gullberg Jens-
enin kipparoimana Sofia
Gubaidulinan viulukon-
se r t to  so l i s t ina  Vadim
Repin ja Sibeliuksen ensim-
mäinen sinfonia. Kumpi-
kaan suomalaisista ei ollut
soittamassa, mutta kaukana
ovat ne ajat, jolloin kriitik-
ko saattoi sanoa, etteivät
saksalaiset osaa soittaa Si-
beliusta tai ettei yleisö pidä
siitä – ainakin jos mittaa
yleisön yskimisen määrällä
suhteessa Gubaidulinaan.
Bassosektiossa kunnostau-
tuivat Matthew McDonald,
Fora Baltacigil, Martin Heinze, Sophie Lücke,
Janusz Widzyk, Rudolf Watzel, Wolfgang
Kohly ja konsertossa lisäksi Hermann Stützer;

sinfoniassa
siis perin-
teiset seit-
s e m ä n
soittajaa.

Nuor i so-
k i l p a i l u
k ä y t i i n
perjantai-
na ja lau-
a n t a i n a
U d K : n
(”uudeekaa”
e l i  Uni -
v e r s i t ä t
der Kün-
ste) tilois-
sa .  Ki l -

pailijat oli jaettu syntymävuoden mukaan eri
sar jo ih in .  Sibe l ius -Akatemian nuor i so-
koulutuksesta oli mukana kuusi opiskelijaa,
Iikka Järvi, Ilmari Apajalahti, Helka Seppä-
lä, Maria Krykov ja Heidi Rahkonen ikäryh-
mässä 17-18 vuotiaat ja Helmi Tikkanen sar-
jassa 15-16 vuotiaat.

Ka ikk ien  suomala i s t en
soittovuoro osui arvonnassa
lauantaiksi. Kolmehenkinen
jury arvioi kunkin kilpailijan
suoritukset. Tuomariston pu-
heenjohtaja esitti kullekin
k i lpa i l i j a l l e  k i lpa i lu -
suorituksen alussa saman ky-
symyksen: ”soitatko kappa-
leet ilmoittamassasi järjes-
tyksessä?”.

17-18-vuotiaitten sarjassa
säännöissä oli kerrottu, että
ohjelman maksimikesto on
20 minuuttia, joka mitataan
ensimmäisestä soitetusta ää-
nestä viimeiseen. Kullekin
kilpailijalle oli kuitenkin va-
rattu vain 20 minuuttia, mis-

tä seurasi se, että tuomariston puheenjohtaja
säälimättä pisti esimerkiksi Dittersdorfin
ensiosan kertausjaksosta poikki ja pyysi siir-

Bassonrakentajat Stefan Krattenmacher ja Patrick Charlton.

Stefan Schäfer sahaa oktobasson
jousella Kalmiston kättä.
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tymään kadenssiin – jota kilpailija ei kuiten-
kaan ollut ohjelmassa ilmoittanut soittavansa.
Selvästi aiheettomia poikkipanoja, mutta tus-
kin lopputuloksen kannalta merkittäviä.
Arvostelulautakuntana toimivat Gottfried
Engels, Song Choi ja Karsten Lauke.

15-16-vuotiaitten sarjan juryn työskentely tun-
tui kuitenkin sivusta seurattuna huomattavasti
rennommalta, tuomareina toimivat Teppo Hau-
ta-aho, Carola Piel ja Bernhard Ziegler.

”Menestyksellä (Succesfully)” ja ”Erittäin suu-
rella menestyksellä (With great success)”
arvioiduista suorituksista huolimatta palkinto-
sijat jäivät tällä kertaa suomalaisten ulottumat-
tomiin. Osallistuminen on pääasia, ja kokemuk-
sen kartuttaminen on tärkeää.

Niin kuin tämän lehden palstoilla on usein kir-
joitettu, kontrabasson kuljettaminen ulkomail-
le ei ole pikkujuttu. Lasse Lagercrantz oli saa-
nut koottua soittajien vanhemmista kannustus-
ja huoltojoukon auttamaan muun muassa
roudauksissa. Jokaisella kilpailijalla oli oma soi-
tin mukana, joten porukka oli hajautettu eri len-
noille ja usealle päivälle. Bassolaatikot oli jätet-
ty Tegelin kentälle säilytykseen. Kaukaisimmat
kilpailijat tulivat Kiinasta isona ryhmänä, ja
kulkivat majapaikan ja UdK:n väliä bussilla.

Resitaalitarjontaa oli runsaasti, mutta Janne Sak-
salan resitaali perjantai-iltana keräsi Joachim-

salin aivan täyteen. Ohjelmassa oli Bottesinia,
mm. Romanza drammatica ja Elegia sekä Alle-
gro di concerto alla Mendelssohn sekä Todor
Toshevin sovittama Haydnin divertimento.

Lauantai-i ltapäivän ohjelmassa oli  vielä
European Society of Bassists -yhteisön perusta-
va kokous. International Society of Bassists (ISB)
on nimestään huolimatta pitkälti amerikkalai-
nen järjestö, joka toimii käytännössä pelkästään
Yhdysvalloissa, vaikka jäsenlehti postitetaankin
kaikkialle maailmaan. Jos suuria isompi-
muotoisia kokoontumisia järjestetään Euroopas-
sa, on tarkoituksenmukaista, että sitä varten on
olemassa taustaorganisaatio, joka vastaa
varainhankinnasta.

BASS2010-tapahtumaa varten oli jo perustettu
Förderverein BASS2010 e.V., joka vastaa Suo-
messa yhdistystä. Käytännössä kokouksessa ha-
ettiin yleistä hyväksyntää muuttaa olemassaole-
van organisaation nimeksi Förderverein
European Society of Bassists, jonka tehtävänä
on kokoontumisten varainhankinta ja yleiset
järjestelyt. Itsestään selvänä pidettiin sitä, että
paikallisten basistien yhteisöjen apua tarvitaan
tapahtumien järjestämisessä. Helsinki mainittiin
yhtenä mahdollisena tulevaisuuden kokoon-
tumispaikkana.

Seuraava International Double Bass Convention
pidetään Lontoossa vuonna 2012.

Teksti ja kuvat: Miika Asunta

Nuorisokilpailun suomalaisia osallistujia Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolta:
Helka Seppälä, Iikka Järvi ja Ilmari Apajalahti.
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Berliinissä 9.10.2010

Catalin Rotaru on National University of Music
Bucharestin lisensiaatti sekä Illinois at Urbana-
Champaignin maisteri. Hän on esiintynyt sekä klassise-
na solistina että jazzbasistina kaikkialla Euroopassa, Yh-
dysvalloissa, Etelä-Amerikassa ja Japanissa. Hän on toi-
minut bassojen äänenjohtajana mm. Romanian radio-
orkesterissa, Sibiun filharmonisessa orkesterissa, Danville
Symphony Orchestrassa, Virtuosi Chamber Orchestra
of Bucharestissa sekä Champaign-Urbana Symphony
Orchestrassa. Kontra-C:n toimittaja jututti häntä Berlii-
nin BASS2010-tapahtuman yhteydessä.

Miten aloitit bassonsoiton?

-Uskon kohtaloon, kaikki tässä maailmassa tapahtuu
luonnostaan, yksi asia johtaa toiseen. Perheessämme ei
ollut muusikoita eikä harrastettu musiikkia, mutta van-
hempani huomasivat, että minulla on hyvä korva,
lauleskelin esimerkiksi radiosta kuulemiani melodioita.
8-9-vuotiaana täytin lasipulloja vedellä ja viritin niistä
asteikon, ja soitin pulloilla melodioita. Pian vanhempani
ottivat yhteyttä erääseen tuttuun ammattimuusikkoon,
ja aloin käydä hänen luonaan tunneilla. Tämän sulha-
nen taas oli basisti... yksi asia siis johtaa toiseen... tässä oli
soitin, jota tahdon soittaa.

Kenen johdolla opiskelit?

-Merkittävin opettajani oli Bukarestin konservatorion
kontrabassonsoiton professori Ion Gepta (nauhalta kuultu
– varmentamatta, toim.huom). Jatko-opinnot suoritin
Michael Cameronin johdolla Amerikkaan muutettuani.

Osallistuitko mestarikursseille?

-Usko tai älä, mutta en! Tuohon aikaan ei ollut suosittua
kutsua vierailevia opettajia tai mahdollisuutta lähteä muu-
alle mestarikursseille. Eli opiskelin pelkästään
konservatoriolla.

Ohjelmistosi on aika erikoista, soitit juuri Saint-Saënsin sello-
konserton...

-Näitä kysymyksiä kuulen paljon: ”miksi soitat rokokoo-
variaatiot, miksi viulukappaleita?”... Ne ovat kaunista
musiikkia, josta pidän paljon ja jota haluan itse soittaa,

vaikka satunkin olemaan basisti. Basso on tietenkin ta-
vallaan omituinen soitin eikä niin tunnettu
soolosoittimena. Minulla, monella ystävälläni ja kollegalla
on usein ollut tarve näyttää musiikin ystäville ja ammat-
tilaisille, että basson mahdollisuudet soolosoittimena ovat
lähes rajattomat ja ihmeelliset. Gary Karr ja Thomas Mar-
tin ovat tehneet tässä pitkään merkittävää pioneerityötä.
En nyt halua mennä Bottesiniin asti, mutta nämä herrat
ovat lähempänä omaa aikaamme. Meidän tehtävämme
on jatkaa tätä työtä ja viedä sitä eteenpäin!

Soitit Konzerthausorchesterin kanssa Tšaikovskin rokokoo-
variaatiot. Esityksessä balanssi oli hämmästyttävän hyvä,
basso ei peittynyt ollenkaan. Oliko harjoitusvaiheessa ongel-
mia balanssin löytämisessä?

-Lyhyen aikaa jotain ongelmia oli, mutta orkesteri so-
peutui hämmästyttävän nopeasti, joten minulla oli var-
sin helppoa, sillä he ovat hienoja muusikoita ja todellisia
ammattilaisia. Minusta tuntui, että he olivat heti juones-
sa mukana ja pyrkivät auttamaan ja olemaan yhdessä.
Meillä oli vain yksi harjoitus, ja rehellisesti sanottuna etu-
käteen hieman pelotti – harvoin saa vain yhden harjoi-
tuksen ja heti seuraavana päivänä on konsertti. Mutta
harjoituksen loputtua minusta tuntui, että vau, tämä on
hienoa, enkä pelännyt enää yhtään. Tiesin että soittavat
kanssani, seuraavat minua ja auttavat balansoinnissa –
tiesimme siis mitä pitää tehdä.

Kirjoitatko transkriptioiden soolostemman uudelleen vai
soitatko alkuperäisestä viulu- tai sellonuotista?

-Tämä on hyvä kysymys. Minulla on tavallaan ”optinen
politiikka”: jos kappaleen soittaminen edellyttää paljon
muutoksia tai suoranaista teurastamista, siis leikkauksia
eli joidenkin kohtien pois jättämäistä tai sointujen vaih-
tamista, mieluummin jätän kappaleen soittamatta. En
halua muuttaa säveltäjän alkuperäistä sanomaa. Mutta
jos onnistun säilyttämään kappaleen hyvin lähellä alku-
peräistä tarkoitusta, niin voin sen esittää. Jotkut kappa-
leet ovat bassoystävällisempiä kuin toiset: Rokokoo-
variaatioiden kanssa tilanne on fifty-fifty; puolet
kappaleesta pystyin pitämään ”sello-oktaavissa” ja puolet
piti siirtää alemmas, koska muuten sitä ei pysty soitta-
maan kontrabassolla. Mutta esimerkiksi Saint-Saënsin
konsertosta piti siirtää vain yksi kohta oktaavia alemmas,
muuten se istuu bassolle hienosti! Monet kohdat – tämä
voi johtua siitä että olen basisti, mutta yritän olla reilu ja

Haastattelussa Catalin Rotaru
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halveeraamatta – kuulostavat mielestäni jopa paremmal-
ta bassolla kuin sellolla, johtuen rekisteristä, äänen väristä
ja syvyydestä.

Mustalaislaulut?

-Zigeunerweisen! Se on erilainen juttu, jo etäisyys... Jos
sellosta bassoon siirtyminen on kuin matka maasta kuu-
hun, bassosta viuluun siirty-
minen on kuin matka
Jupiteriin. Ei pelkästään
rekisterin vaihtaminen –
usein jopa kaksi oktaavia, jopa
enemmän – vaan jo pelkät
tekniset ongelmat voivat olla
este, koko viulun otelautahan
mahtuu bassossa kahteen ase-
maan... Mutta jos pystyy säi-
lyttämään musiikillisen sano-
man eikä vääristä sitä, niin
kappale on oikein hieno. Joi-
takin kohtiahan ei edes pysty
soittamaan sellaisenaan
kontrabassolla. Esimerkiksi
arco-pizzicato-jakso on mah-
doton, joten joitakin muu-
toksia on pakko tehdä tai ko-
konaan muuttaa variaatiota.

Dokumentoitko tekemäsi
muutokset?

-Periaatteessa soitan suoraan
alkuperäisestä nuotista. Useimmiten muutokset ovat to-
siaan vain oktaavisiirtoja. Mutta toisinaan koko kappale
täytyy transponoida pykälää alemmas, koska soitan pa-
remman projektion ja saundin takia soolovirityksellä.
Transponointi on yksinkertainen juttu, joten en sen ta-
kia kirjoita stemmaa uusiksi. Lukemiseen pitää tietysti
totuttua, ja aluksi se voi olla hieman hankalaa. Minulle
on kyllä sanottu, että näitä sovituksia voisi kirjoittaa vaik-
ka Finalella ja julkaista ne. Ehkä vielä joskus niin teenkin,
mutta pitäisi löytää joku kiinnostunut kustantaja, joka
auttaisi työssä.

Soitatko täällä omalla soittimellasi?

-Kyllä, koska ohjelmistossani on teknisesti varsin haasta-
via teoksia. Minulle kyllä sanottiin, että voisin soittaa täältä
löytyvillä soittimilla. Perinteistä basso-ohjelmistoa olisin
hyvin voinutkin soittaa lainasoittimella, mutta rokokoo-

variaatot tai Saint-Saëns – niissä on kyllä ehdottomasti
tunnettava soitin.

Mikä on soittimesi?

-Käytän italialaisen Luciano Gollian soittimia. Täällä mu-
kanani oleva soitin on vasta kolme viikkoa vanha. Hän
lähetti sen minulle kolmisen viikkoa sitten Arizonaan.

Moni on kysynyt tätä, se on
ikään kuin ”vastasyntynyt
koiranpentu”. Ennen
Arizonaan tuloa sillä ei ollut
vielä soitettu yhtään ääntä, se
tuli ilman tallaa ja
kielenpidintä. Kaikki ne lai-
tettiin Arizonassa, ja kun ko-
keilin sitä, niin totesin, että
tässähän on upea soitin, ja
päätin ottaa sen Berliiniin.

Entä jousi?

-Minulla on täällä pari jous-
ta, niin ikään italialaisia, jot-
ka on tehnyt Marco
Pasquino. Lucianon tapaan
hän lähetti taannoin pari
jousta minulle kokeiltavaksi,
ja ihastuin niihin heti. Mar-
co ei juuri itseään mainosta,
mutta hän tekee hienoja jou-
sia myös muille jousi-
soittimille. Jossain vaiheessa

hän kysyi millaisen jousen haluaisin, mutta en osannut
vastata. Miten painavan? En tiedä. En ollut koskaan tut-
kinut... olisi pitänyt... mutta nyt Marcon ansiosta tiedän
täsmälleen, miten painava jouseni on. Ainoa pyyntöni
on ollut, kun kerran sähköpostissa kysyin, voisiko hän
tehdä vähän pitemmän jousen soolosoittoa varten. Se ei
sitten mahtunut jousikotelooni, ja minun piti hankkia
uusi kotelo.

Terveiset suomalaisille basisteille?

-En ole koskaan käynyt Suomessa, mutta minulla on
monta suomalaista ystävää, ja toivon, että jonain päivänä
voisin esiintyä Suomessa.

Teksti ja kuva: Miika Asunta

Catalin Rotaru.
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Bassosiskot Berliinissä: BASS2010

5.10.2010
Alku näytti erittäin lupaavalta. Me molem-
mat saavuimme akatemialle hyvissä ajoin.
Bassojen pakkaamisessa
meni odotettua pidem-
pään.  Ol imme
suunitelleet ottavamme
valkoiset lentokotelot,
mutta  huomasimme,
että ne olivat kuluneet
vuos i en  saa tos sa
rankassa käytössä. Pää-
dy imme s i t en
Kol s te in in  a r vo-
kote lo ih in .  Pehmeät
pussit eivät mahtuneet
kote loh in ,  jo ten
bas somme joutu iva t
olemaan täysin alasti.
Löysimme monimut-
ka i s t en  kote lo iden

käyttöohjeet, jotka auttoivat meitä huimaan
alkuun romujen käytössa. Kello oli tähän ai-
kaan noin 1.00 yöllä, joten päätimme käydä
safkaamassa Kampin mäkkärissä. Syötyämme
maukkaat Big Mac -ateriat suuntasimme ta-
kaisin akatemialle värkkäämään koteloihimme
hieman viihdykettä. (Koristelut saivat huimaa
suosiota kotimaassa, kuten myös ulkomailla.)
Keissin kanteen pääsi muun muassa basso-
kuvia (Barbara), fragile-lappuja ja muuta mu-
kavaa.

Olimme aikataulumme mukaan akatemian
takaovella kolmelta yöllä. Taksi oli järjestet-
ty ja tuplavarmistettu noutamaan meidät ta-
san kello 3.00, mutta sitä ei vain näkynyt.
Onneksi rakas ystävämme Beata oli jäänyt
kanssamme viettämään iltaa ja auttoi meitä
raahaamaan tavaramme Elielinaukiolle. Siel-
tä meidän oli tarkoitus hypätä bussiin. Sat-
tumalta taksiparkissa seisoi invataksi. Saim-
me juuri ja juuri bassot ja matkalaukut
survottua autoon ja lähdimme onnellisina
kohti lentokenttää.

Check-inissä meitä odotti tyly virkailija. En-
simmäiseksi hän väitti, että emme olisi mak-
saneet liikakiloistamme, sitten hän punnitsi
bassomme ja pisti meidät maksamaan vielä
enemmän. Älkää ikinä matkustako halpa-

Maria Krykov Helsinki-Vantaan lentokentällä.

BASS2010:n avajaiskonsertti: Esko Laine ja Taneli Turunen.
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Heidi Petya Bagovskan mestarikurssilla.

lentoyhtiöillä bassojen kanssa. Armoa ei an-
nettu laisinkaan. Astuttuamme koneeseen
tyly virkailija kertoi bassojemme olevan tur-
vallisesti ruumassa. Tämän kuultuamme an-
noimme hieman anteeksi huonosta asiakas-
palvelusta tylylle virkailijalle. Kahden tun-
nin yöunien jälkeen saavuimme Berliiniin.
Tarkistettuamme bassojen kunnon lähdimme
tilataksilla kohti Universität der Kunstia.
Saatuamme bassot järjestykseen lähdimme
aamiaiselle Alexanderplatzin lähistölle  Ma-
rian EUYO-ystävän kanssa. Tämän takia
myöhästyimme vähän Duncan McTierin
konsertista. Hänen tekniikkansa oli huikea.

I l l a l l a  o l i  BASS2010-ava ja i skonser t t i
Konzerthausissa.  Konzerthaus Kammer-
orchester säesti suuria virtuooseja. Esko Lai-
ne ja Taneli Turunen esittivät Vanhalin kon-
serton sellolle ja bassolle. Hieman tylsästä
biisivalinnasta huolimatta Esko ja Taneli tul-
kitsivat konserton kiinnostavalla tavalla.
Ihastuimme Catalin Rotarun Tchaikovskyn
Rokokoo-variaatioihin. Emme olleet ennen
kuulleet moista esitystä! Rotarun tekniikka

Bassotunnelmaa festarialueelta.
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7.10.
Suurin osa päivästä meni harjoittelun paris-
sa. Monet kontrabassonrakentajat olivat tul-
leet BASS2010-tapahtumaan esittelemään
omia tuotoksiaan. Suurin osa bassoista oli
erittäin kelvollisia. Tarjolla oli muun muassa
Krattenmacher, Pöllmann, Thomas Martin ja
erikoisen tekijän kokoontaitettavia bassoja.

Kuuden j ä lkeen
kuunte l imme Pau l
Erhardtia. Hän soitti
todella tunteikkaasti
esimerkiksi Bottesinin
Gavotin. Sitten läh-
dimme juoksujalkaa
paika l l i seen baar i in
Marian EUYO:n kave-
reiden kanssa kuunte-
lemaan kvartettia. Ko-
kemus oli jännittävä,
koska yleensä Suomes-
sa ei kuule elävää klas-
sista musiikkia baaris-
sa. Tosin kyllä tämä oli
va rmaan e r iko i s ta
myös mahtavassa Ber-
liinissä. Kaiken lisäksi
baari-illan kruunasivat
ilmaiset hampurilaiset.

8.10.
Aikaisin aamulla
Matthew McDonald
piti  Marialle basso-
tunnin. Matthew pai-

notti muun muassa jousen kärjen tärkeyttä.
Saimme myös vapaalippuja lauantai-illan Ber-
liinin filharmonikoiden konserttiin. Heidi taas
nautti aurinkoisesta aamusta paikallisessa
berliiniläisessä pikkukahvilassa ja kirjoitti pos-
tikortteja Suomeen.

Tämän jälkeen menimme kuuntelemaan Thier-
ry Barbéta. Hän soitti modernia musiikkia.
Barbé jatkoi oman konsertin jälkeen triossa Barre
Phillipsin ja Irina-Kalina Godevan kanssa.

ja tulkinta oli uskomatonta. Emme osanneet
kuvitella, että bassollakin voi soittaa Rokokoo-
variaatiot näin puhtaasti ja elegantisti. Läh-
dimme konsertista positiivisin mielin.

6.10.
Vietimme koko päivän yliopistolla. Aamulla
harjoittelimme omissa oloissamme kilpai-
luohjelmistoamme.
Si t t en  l ähdimme
kipin-kapin kuunte-
l emaan Duncanin
mestarikurssia. Vaik-
ka soittajien taso ei
o l lu t  pää tä  hui -
maava, saimme silti
paljon tunnista irti.
Hän painotti erityi-
s e s t i  r y tmin  ta rk-
kuutta ja tärkeyttä.
Asteikot olivat myös
suuressa arvossa.

Iltapäivällä menim-
me kuunte lemaan
Internat ional  Bass
Quartettia. Kvartetti
o l ik in  muuttunut
trioksi. “Kvartetin”
nimi  e i  va s tannut
odotuksiamme, joten
lähdimme kalasta-
maan nuude le i t a .
Nuudeleita ei kuiten-
kaan löytynyt edes
Tuomo Materon ja
Mikko Moilasen avustuksella, joten päädyim-
me perinteiseen berliiniläiseen kolmen euron
döner-ravintolaan. Dööneri on nimittäin yksi
meidän lempiherkuistamme. Ruokailun jäl-
keen lähdimme kuuntelemaan Michael Wolfin
konserttia. Wolf soitti upeasti, vaikka soitto
katkesikin kaksi kertaa. Näin voi siis käydä
huipuillekin. Heti perään samassa salissa esiin-
tyi Bassiona Amorosa. Kuuntelimme kaksi
vuotta sitten Pariisissa erittäin tasokasta basso-
yhtyettä. Bassiona Amorosalla jäi vielä vähän
kirimisen varaa.

Kauna-fiilistelyä shoppailuretken jälkeen.
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Aasialaisten basistien menestys kiinnosti meitä,
joten kävimme kuuntelemassa Yung-Chang
Weita. Aluksi hän demonstroi aasialaista mu-
siikkia ja soitti sitten koko Elgarin sello-
konserton. Huomasimme, että konsertto ei
ole todellakaan sävelletty kontrabassolle.

Illalla menimme Janne Saksalan konserttiin.
Ilmeisesti paineet olivat todella korkealla.
Hänen siskonsa mukaan hän esitti kaikki kap-
paleet ensimmäistä kertaa. Mestari Saksalan
ensiesityksestä huolimatta hän tulkitsi ja soitti
teokset fantastisesti. Janne viihdytti yleisöä
musiikin lisäksi valuvilla silmälaseillaan.

9.10.
Tämä oli meidän kilpailupäivämme. Hyvin
nukutun yön jälkeen jännityksestä ei ollut tie-
toakaan. Jakkarasählingistä huolimatta saim-
me pidettyä hermomme kurissa. Aasialaisia
osallistujia oli todella paljon paikalla, niin-
kuin yleensä voi olettaakin. Maria oli ensim-
mäisenä vuorossa. Soitto ei sujunut ihan nap-

pi in .  Tai s i  tu l la  Tabakovi in  jopa  omaa
sävellystäkin. Jos ei isoja mokia olisi tullut
niin paljon, olisi soitosta jäänyt parempi fiilis.
Heidi soitti heti Marian jälkeen. Vanhal ei
su junut  putkeen  vaan  se  meni  ka tk i .
Hidemithin sonaattiin hän oli kuitenkin tyy-
tyväinen. Palkintoja ei tippunut yhdellekään
suomalaiselle. Hyvällä mielella kuitenkin läh-
dettiin Berliinin filharmonikoiden konsert-
tiin. Heidän soittonsa oli jotain käsittämätön-
tä. Istuimme A-katsomossa parhailla paikoil-
la ja nautimme musiikista koko sydämellä.

10.-11.10.
Loppupäivät menivät shoppailun parissa.
Emme joutuneet kohtaamaan pettymysta Ber-
liinin Tegelin lentokentällä. Bassomme saivat
erinomaista kohtelua. Tällä kertaa selviydyim-
me ilman lisämaksua. Klassisen musiikin ar-
vostus on Saksassa hieman suuremmassa ar-
vossa kuin Suomessa!

Rakkaudella,
-Bassosiskot

Petya Bagovska ja Lasse Lagercrantz.
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ISB Double Bass Competition
6.-7.6.2011 San Francisco State University, California, USA

ISB (International Society of Bassists) järjestää kontrabassokilpailun kesäkuussa 2011. Kilpailussa on
kolme varsinaista sarjaa ja kaksi nuorisosarjaa.

Sarjat ja palkinnot:

Solistinen sarja (Gary Karr Prize) 18-31-vuotiaille. Pääpalkinto 2 500 $, Steven Reileyn rakentama
jousi ja resitaali vuoden 2013 ISB:n kokouksen yhteydessä.

Jazz-sarja (Scott LaFaro Prize) 17-31-vuotiaille. Pääpalkinto 2 500 $, Acoustic Image Contra Combo -
vahvistin ja konsertti vuoden 2013 ISB:n kokouksen yhteydessä.

Orkesterisarja 18-31-vuotiaille. Pääpalkinto palkallinen viikko San Francisco Symphonyn kanssa.

Nuorisosarjat:
15-18-vuotiaiden sarja. Pääpalkinto 1 000 $ ja Carbow-hiilikuitujousi.
14-vuotiaiden ja sitä nuorempien sarja. Pääpalkinto 500 $ ja Mooradian-kontrabassopussi.

Lisätiedot ja ilmoittautumislomakkeet:
http://www.isbworldoffice.com/competitions/performance.html (deadline 7.1.2011)
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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 


