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Konsertinjälkeisiä fiiliksiä
On se vaan ihan mielettömän upeaa soittaa
bassoa orkesterissa! Se on just niin kuin se
vanha kulinaristinen vertaus. Jos ajatellaan,
että orkesteri olisi hieno viini, niin muut soittajat olisivat itse viini ja ykkösviulut ja solistit viinin upea ja näyttävä etiketti. Ja sitten
basso... Basso on se pullo. Ehkä ostat viinin
ihan vain etiketin perusteella, tai sitten viinin
laadun perusteella. Tuskin kukaan ostaisi viiniä siksi, että saisi hienon lasipullon. Mutta
mitä tekisit, jos yhtäkkiä pulloa ei olisikaan?
Mitä iloa olisi viinistä, tai edes tosi hienosta
etiketistä, ellei viinillä olisi pulloa (lasia,
maljaa, astiaa...). Tästä syystä on niin tosi
mahtavaa olla basisti!
Näin selittäisin asian ei-muusikolle: Kuvittele itsesi upeaan, majesteetilliseen ja ylevään
konserttiin johonkin hyvin juhlalliseen ja
mahtavaan saliin. Kuuntelet sadan muusikon
esittämää jylhää ja voimallista musiikkia. Kappaleessa on mahtipontinen loppu, ja viimeinen sointu kajahtaa niin vahvasti, että kaikki
tajuavat, että nyt biisi oikeasti loppuu.
Majesteetillisesta loppusoinnusta päällimmäisenä tulevat mieleen voimakkaimmat ja kor-

keimmat soittimet kuten trumpetit ja viulut.
Mutta se oikea syy, miksi se loppusointu kuulostaa niin muhkealta ja kaiken täyttävältä, on
– mikäpä muukaan kuin basso! Basso on se
pohja, jonka päälle kaikki sata muuta soittajaa (laulajaa) voivat soittaa (laulaa) kajahtavan
loppusävelensä. Double bass -> double base ;)
On aivan ällistyttävän mahtavaa saada vastata
juuri tuosta äänestä! Äänestä, jota kukaan ei
oikeastaan kuuntele, mutta joka on juuri se,
joka täyttää koko paikan ja saa suunnilleen
maan kamarankin vavahtamaan. Jota ilman
kaikki muu kuulostaisi ihan nössöltä (paitsi
tietysti, jos mukana olisivat isot urut tai tuuba
tai muu bassosoitin). On niin hienoa olla basisti!!! Ja sitten kun tungen basson kanssa bussiin, niin mummelit haluavat tietää, että eikö
tullut mieleen valita huilu. Siis hä? No ei tosiaankaan! Mutta oktobasso kävi kyllä mielessä
;P
Hyvää joulua!
Henrica Fagerlund-Sippoin
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Puheenjohtajan tervehdys
Syksy on mennyt
vauhdilla. Tuntuu
siltä kuin olisin
juuri viime viikolla kirjoittanut
edellisen puheenjohtajan tervehdyksen, vaikka
todellisuudessa
siitä on melkein
kolme kuukautta.
Olen oppinut,
että näin se tulee
olemaan jatkossakin. Aika kuluu
sitä nopeammin,
mitä vanhemmaksi tulee. Kun
aloitin bassonsoiton yhdeksänvuotiaana, minulla oli heti 45 minuutin soittotunnit. Aika mateli ja tuntui, ettei soittotunti lopu koskaan! Nyt kun itse yrittää pitää soittotunteja aika loppuu aina kesken ja tuntuu, ettei 45 minuuttia riitä mihinkään. 95- vuotias perhetuttumme kertoi, että
hänen päivänsä saattavat vilahtaa niin, että hän
menee iltapäivällä parvekkeelle katselemaan
lintuja ja muita ohitallustavia metsäneläimiä
ja ennen kuin hän huomaakaan, on jo yö.
Nopeasti lähestyvät myös Nuorten Kansalliset Kontrabassokilpailut ja Kontra-C:n 30vuotisjuhlavuosi. Niistä ei ole tällä hetkellä
mitään uutta kerrottavaa, mutta käykää ihmeessä kontrabassoklubin nettisivuilla seuraamassa päivityksiä molempien juhlien tiimoilta. NKK:n nettisivut (kontrabassoklubi.fi/
nkk) ovat taas hieman pulleammat sitten viime
lehden
ja
vanhojen
lehtien
skannausoperaatiokin on saatu päätökseen,
joten vuodenvaihteen jälkeen nettisivuiltamme
löytynee jo suurin osa lehdistä. Tästä suuri
kiitos muun muassa Miikalle, Johannekselle
ja Arkalle, jotka ovat aikaa ja vaivaa säästämättä koittaneet saada lehdet mahdollisimman
hyvälaatuisina kaikkien katseltavaksi. Sitten

Lisää bassoa!

vain kaikki joukolla ilmoittautumaan kisoihin ja vanhoja lehtiä (sähköisesti)
pläräilemään!
Sitten pääuutiseen: Vuoden Basisti 2011 on
valittu! Tänä vuonna Snekka-patsas ojennettiin
Panu Pärssiselle. Raati oli valinnassaan yksimielinen. Valintaa perusteltiin muun muassa
sillä, että Pärssisen jättityö - Kontrabassokirja
- ilmestyi keväällä. Lisäksi kiiteltiin Panun aktiivisuutta kamarimuusikkona ja solistina eli
kontrabasson esilletuomisesta muutenkin kuin
orkesterisoittimena. Sen lisäksi hän on ansioitunut ahkerana sovitusten tekijänä unohtamatta hänen työtään opettajana ja orkesterimuusikkona. Panun haastattelun voitte lukea
sivulta 8.
Omasta ja klubin hallituksen puolesta haluan
toivottaa kaikille rauhallista mutta rattoisaa
joulun aikaa!
Juha Kleemola,
Suomen kontrabassoklubi ry:n puheenjohtaja
Ylöjärvellä 30.11.2011
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Dave Holland elää musiikkiaan ja soittaa elämäänsä
Jazz-kontrabasisti Dave Holland, 65, ei vietä leppoisia
eläkepäiviä. Hän on kuukauden pituisella kiertueella
Euroopassa Pepe Habichuelan ja herrojen flamencokvintetin kanssa. Kiertue on alkanut kaksi päivää sitten Sarajevosta, tänään
ollaan Tampereella, ja
huomenna matka jatkuu
Milanoon. Edellisvuonna Holland kävi Tampereella konsertoimassa
oman kvintettinsä kanssa.
– Minulle jäi hyvät muistot viime vuodesta. Tapahtuman ilmapiiri on
suurenmoinen. Ne tapahtumaa järjestävät
henkilöt, joita tapasin,
ovat erittäin mukavia
ihmisiä – he välittävät
festivaalistaan henkilökohtaisella tasolla, joten se
ei ole mitään latteaa liiketoimintaa. Kun saimme kutsun osallistua tänä
vuonna, muistin tämän
ja sanoin: ”Tehdäänpä se!
Tämä täytyy saada osaksi kiertuettamme!”
Hollandin ja Habichuelan flamenco-projekti sai alkunsa
vuonna 2007, kun Sevillan kulttuurikeskus kutsui
Hollandin konsertoimaan yhdessä Habichuelan kanssa.
Holland oli kuullut kitarataiturin levytyksiä ja tiesi tämän
hienoksi taiteilijaksi, joten hän arveli että odotettavissa on
kiinnostava projekti. Vaan eipä hän arvannut, kuinka projekti hänet imaisisi! Siitä lähtien hän on käynyt Espanjassa
noin kerran vuodessa opettelemassa flamencoa ja konsertoimassa yhdessä Habichuelan kanssa.
Hollandia ei kiinnostanut ryhtyä tekemään flamencon ja
jazzin fuusiota, vaan hän halusi perehtyä flamencoon kunnolla ja tuoda sitä kautta yhtyeen musiikkiin omasta jazztaustastaan nousevan värinsä.
Toisena
vuonna
toinenkin
flamencokitaristi, Josemi Carmona, liittyi joukkoon. Sovitukset

muuttuivat yksityiskohtaisemmiksi ja esitykset
hioutuivat siten, että kolmantena vuonna oltiin valmiita levyn tekoon. Saadakseen parhan mahdollisen
asiantuntemuksen äänitystyöhön Holland tutki tarkasti Madridin studioita ja löysi erinomaisen
espanjalaisen äänittäjän,
joka oli työskennellyt
sekä jazzin että
flamencon parissa.
– Flamencossa on oma
erityinen soundinsa. Se ei
ole jazz-kitaran soundi.
Minulle oli hyvin tärkeää tehdä levy Madridissa espanjalaisessa studiossa espanjalaisen äänittäjän kanssa.
Holland
syntyi
Englannin Wolverhamptonissa 1946 ja
opetteli lapsena soittamaan erilaisia kielisoittimia. Kolmetoistavuotiaana käteen tarttui
sähköbasso, jota hän
pari vuotta myöhemmin soitti ammattimaisesti keikkailevassa
rock'n'roll-bändissä. Vuonna 1964 hän muutti Lontooseen ja soitti aluksi kreikkalaisessa ravintolassa. Silloin tällöin kreikkalaisen musiikin lomaan livahti
jokunen jazz-sävelmä.
Samaan aikaan Holland aloitti klassisen kontrabassonsoiton opiskelun Philharmonia-orkesterin silloisen äänenjohtajan James Edward Merretin opastuksella. Ensimmäisen vuoden lopulla Merret suositteli hänelle klassista
koulutusta Guildhall School of Musicissa. Niinpä hän
aloitti kolmivuotiset opinnot vuonna 1965.
Noiden kolmen vuoden aikana jazz alkoi kiinnostaa
Hollandia yhä enemmän. Hän alkoi työskennellä
maineikkaalla Ronnie Scottin jazzklubilla ja sai siellä soittaa yhdessä monien loistavien muusikoiden kanssa, niin
englantilaisten kuin amerikkalaistenkin.
è
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Aluksi Holland kaavaili itselleen studiomusikon uraa.
Hän ei suinkaan kuvitellut, että voisi elättää itsensä
jazzia soittamalla. Niinpä hän opiskeli ahkerasti eri
musiikkityylejä, niin klassista kuin rockiakin. Vuoteen 1967 mennessä jazz oli kuitenkin vienyt hänen
sydämensä, ja hän alkoi myös nähdä omat mahdollisuutensa jazz-muusikkona. Niinpä hän alkoi suunnitella tutustumista Amerikan jazz-elämään.
Guildhallista valmistuttuaan hän lähtisi New Yorkiin
ja alkaisi opiskella jazzia sikäläisten muusikoiden kanssa. Vuoden 1968 syyskuussa asioiden oli määrä olla
siinä pisteessä.
Tarkalleen näin ei kuitenkaan käynyt. Miles Davis kuuli
Hollandin soittoa saman vuoden heinäkuussa ja pyysi
tätä New Yorkiin soittamaan kanssaan elokuussa. Palaset loksahtivat paikoilleen paremmin kuin hyvin.
Lähtö aikaistui hieman, mutta Holland ehti kuitenkin saada paperinsa ja oli syksyllä New Yorkissa kuten
oli aikonutkin – ja sen lisäksi soitti eräässä kaupungin
parhaista bändeistä.
Siitä pitäen Holland on asunut New Yorkin osavaltiossa, ensin muutaman vuoden New York Cityssä ja
tällä haavaa maaseudulla Mid-Hudson Valleyssä, runsaat sata kilometriä kaupungista pohjoiseen. Viidestä
seitsemään kuukautta vuodesta tosin kuluu kiertueilla. Enimmäkseen Holland työskentelee omien
projektiensa parissa, mutta toisinaan ilmaantuu muitakin kiinnostavia töitä. Hän mainitsee muun muassa
Herbie Hancockin kiinteäksi yhteistyökumppaniksi.
Viime aikoina Holland on toiminut paljon oman yhtyeensä Dave Holland Quintetin kanssa. Kahden vuoden ajan on ollut toiminnassa myös uusi yhtye,
Overtone Quartet, jossa hänen seuranaan on pykälää
nuoremman sukupolven muusikoita, nimittäin Jason
Moran, Chris Potter ja Eric Harland. Ensi kesäksi on
suunnitteilla Euroopan-kiertue toisen kvartetin kanssa, jossa mukana ovat Kevin Eubanks, Craig Taborn
ja rummuissa jälleen Eric Harland.
Suomalaisiakin yhteistyökumppaneita Hollandilla on
kerran ollut. Vuonna 1976 ECM julkaisi levyn
Balladyna, jolla soittavassa kvartetissa on mukana Edward Vesala. Niinpä Holland on ollut levyttämässä
senkinnimistä kappaletta kuin Nenäliina. Holland ja
Vesala tapasivat ja pitivät yhteyttä levyn tekemisen jälkeenkin, ja Holland muistaa suomalaista kollegaansa
lämmöllä.

Holland ei ole soitossaan turvautunut suuremmin
minkäänlaiseen tekniseen kikkailuun tai merkillisiin
kontrabassonkäsittelytapoihin, joita monet jazz-muusikot ovat viime vuosikymmenten aikana harrastaneet.
Hän näkeekin juurensa edellisen sukupolven suurten
nimien perinteessä, johon hän opiskeluvuosinaan pyrki
sukeltamaan. Tärkeimpänä esikuvanaan kontrabassonsoitossa hän mainitsee Ray Brownin ja tämän lisäksi
Scott LaFaron ja Charles Mingusin.
Joskus 25 ikävuoden tienoilla Holland alkoi pyrkiä
kehittämään tätä perinnettä ja saamaan soitoonsa enemmän omaa ääntään, mutta siinäkään vaiheessa hän ei
halunnut murtautua perinteestä ulos. Hän näkee perinteen jatkuvasti kasvavana asiana, jota jokainen muusikko pyrkii osaltaan ruokkimaan.
Toki soittaja toivoo myös oman persoonansa kuuluvan soitossaan, mutta se on asia, jota ei voi pakottaa.
Sen täytyy vain antaa tulla läpi. Holland toteaakin,
että loppujen lopuksi musiikki ja elämä eivät ole eri
asioita vaan aivan samaa olemusta. Se, miten elää elämäänsä, on sama asia kuin se, millaista ilmaisua tuo
musiikkiin.
– Kokemukset elämässä: onnellisuus ja suru, ilo ja tragedia; siitä kaikesta tulee osa musiikkia, ja silloin musiikista tulee enemmän kuin vain ääntä. Kuten vanhemmat muusikot minulle sanoivat ollessani nuori, siitä tulee tarina, jonka soittaja kertoo. Muistan, miten nuorena muusikkona minulla oli erikseen elämäni ja musiikkini. Asioiden kehityessä niistä tuli enemmän yhtä ja
samaa, minkä näen nyt.
Nyt kiitämme haastattelusta ja päästämme taiteilijan
valmistautumaan illan konserttiin, jota jo innokkaasti odotamme.
– Kiitos. Me odotamme aina seuraavaa konserttia. Aina
se tuottaa minulle iloa, ja ilo on asia, jota tässä maailmassa tarvitaan. Minulle on hyvin tärkeää voida kiertää maailmaa ja esittää musiikkia, joka tuottaa iloa.
Teksti: Johannes Raikas
Kuva: Mark Higashino
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Flamencoa kontrabassolla jazz-kehyksissä
Välillä sitä kuvittelee kaikenlaista. Sen tähden, että on nähnyt hyvin paljon erilaisia ja jopa hyvin eriskummallisia
esityksiä kontrabassolla, voi erehtyä kuvittelemaan, että
on jo nähnyt kaiken, mitä kontrabassolla voi tehdä. Tämä
ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Ei tarvi edes lähteä tavoittelemaan mitään erikoisuuksia. Dave Holland osoitti tämänTampere Jazz Happeningin konsertissaan 4.11.2011.
Tampere Jazz Happening on takavuosina ollut tapahtuma, joka on keskittynyt lähinnä avantgardistiseen ja hyvin
kokeilevaan jazz-musiikkiin, ja välillä jazzin
rajoja on ollut vaikea hahmottaa. Eipä tosin kategoristen
rajojen vetäminen taida kovin mielekästä taiteen kentällä
ollakaan. Viime vuosina festivaali on ryhtynyt hakemaan
sille alusta asti leimallista uutuutta ja tuoreutta muista suunnista. Tänä vuonna jonkinlaisena teemana tuntuivat olevan maailman eri kolkista tulevat kansanmusiikkivaikutteet.
Perjantai-illan esiintyjistä pisimmälle oli perinnemusiikkiteemassa uppoutunut kontrabasisti Dave Hollandin ja
kitaristi Pepe Habichuelan yhteinen flamenco-projekti.
Kontrabasso ei ole millään tavalla perinteinen soitin
flamencossa, mutta näyttääpä se siihenkin taipuvan. Kun

jazz-basisti maailman huipulta työskentelee muutaman
vuoden itselleen uuden ja kiehtovan musiikkityylin parissa sitä aktiivisesti ja koko sydämestään opetellen, syntyy
yhdistelmä, joka on ennenkuulumaton ja kiehtova, mutta silti hyvin perinteinen ja tyylikäs. Konsertin kappaleet
olivat osittain yhtyeen viime vuonna julkaistulta levyltä
Hands ja osittain uudempaa materiaalia, jota taiteilijat aikovat levyttää ensi vuonna.
Oliko tämä sitten jazzia? Kysymys on sama kuin
kokeellisimpien vingutusten ja surinoiden kohdalla. Pesunkestävää flamencoa tämä ainakin oli, mutta ei se sulje pois
luokittelua yhtä hyvin jazziksi. Tampere Jazz Happening
antaa edelleen tänäkin päivänä piut paut luokittelujen ja
määritelmien ongelmallisuudelle ja yksinkertaisesti tuo
kuultavaksemme laadukasta ja tavalla tai toisella arkipäivästä ja jazzin valtavirrasta poikkeavaa musiikkia. Finland
Festivals nimesikin tapahtuman vuoden festivaaliksi 2012,
jolloin ensimmäisestä happeningistä tulee kuluneeksi 30
vuotta.
Teksti: Johannes Raikas
Kuvat: Maarit Kytöharju
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Panu Pärssinen on Vuoden Basisti 2011
Panu Pärssinen syntyi Imatralla vuonna 1967.
Pärssinen aloitti pianonsoiton ensin yksityisesti ja jatkoi sitä vuodesta 1975 Imatran
musiikkiopistossa. Kontrabassoa hän alkoi
soittaa 12-vuotiaana ensin Mikko Rantalaisen
ja sitten Jukka Räikkösen johdolla. 1983 hän
siirtyi Olli Kososen (1938–2004) oppilaaksi
Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolle ja 1985
solistiselle osastolle, jossa suoritti diplomitutkinnon erinomaisella arvosanalla 1989. Sen
jälkeenkin hän on osallistunut monille
mestarikursseille opettajinaan František Pošta,
Franco Petracchi, Esko Laine, Todor Toshev,
Duncan McTier ja David Walter.
Pärssinen on Tapiola Sinfoniettan perustajajäseniä ja on toiminut sen bassoryhmän äänenjohtajana vuodesta 1987. Vuosina 1999–2001
hän toimi Radion sinfoniaorkesterissa kontrabasson äänenjohtajana. Lisäksi hän on toiminut solistina ja soittanut kamarimusiikkia
muun muassa Kuhmon kamarimusiikkifestivaaleilla. Pärssinen on opettanut
kontrabassonsoittoa Itä-Helsingin musiikkiopistossa, Espoon musiikkiopistossa,
Esbobygdens musikskolassa sekä Kuhmon ja
Oriveden kesäkursseilla. Sibelius-Akatemiassa hän on opettanut vuodesta 2001.
Vuoden basistin valitsee hallitus, jolle ehdotuksen voi jättää kuka tahansa klubin jäsen.
Vuoden basistia ei valita automaattisesti joka
vuosi, vaan palkinnon saajan tulee olla ollut
aktiivinen toimija kontrabassonsoiton kentällä. Panu Pärssinen on ollut ehdolla vuoden
basistiksi aikaisemminkin, mutta raati katsoi,
että vaikka Pärssinen on toki ansioitunut aktiivisena kamarimuusikkona, orkesterimuusikkona, sovitusten tekijänä ja opettajana jo pitkän aikaa, niin vasta Kontrabassokirjan ilmestyminen oli sellainen merkkipaalu, jonka johdosta hänet on syytä palkita.
Kontrabassoklubin hallitus vieraili Panun kotona lauantaina 10.12. Kiertopalkinnon luovutustilaisuus oli basistimaisen rento
kahvitteluhetki jutusteluineen, mutta
vakavistakin asioista puhuttiin. Panu esitti

Snekka luovutettiin Panun (oik.) kotona.

arvioitaan muun muassa orkesterien
tulevaisuudennäkymistä.
***
JK: Aloitetaan lämmittelykysymyksellä. Miltä nyt tuntuu?
PP: Hyvältä tuntuu. Arvostan kyllä kovasti
tätä palkintoa, ja haluaisinkin omistaa sen
yhdelle merkittävimmistä opettajistani, edesmenneelle Mikko Rantalaiselle. Häneltä opin
ennen kaikkea sen, että bassonsoitto on hauskaa!
JK: Millaisena näet bassonsoiton tilan Suomessa juuri tällä hetkellä?
PP: Kohtuullisen hyvänä. Koko ajan mennään
monessa mielessä eteenpäin, mutta silti toivoisin tiettyä leveyttä bassonsoittoon harrastuksena. Kaikilla pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet harrastaa bassonsoittoa joka puolella Suomea, ja harrastajia saisi olla enemmän.
Tällä hetkellä sekä pääsykokeisiin että
koesoittoihin osallistuu todella pieni määrä
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basisteja joka vuosi. Paitsi että heitä saisi olla
enemmän, he saisivat edustaa suurempaa osaa
Suomesta.
Lisäksi toivoisin, että bassonsoitto alkaisi
muistuttaa enemmän muilla jousisoittimilla
soittamista. Vanhoja ”totuuksia” voisi vähän
kyseenalaistaa. Siis että bassonsoitto ei olisi
vain kokoelma kikkoja, joilla selvitään kiperistä paikoista, vaan bassolla voisi kokeilla sellaisiakin asioita, joita on aikaisemmin pidetty
bassolle mahdottomina.
JK: Kirjasi julkaistiin tänä vuonna, mutta kirjan kirjoittamisesta on jo ehtinyt kulua useampi vuosi. Mitä mieltä olet kirjasta nyt?
Muuttaisitko mitään?
PP: Kaikista aiheista olisi tietysti voinut kirjoittaa paljon laajemminkin, mutta silloin kirjan käytettävyys olisi voinut kärsiä. Tietenkin
on muutamia asioita, jotka tekisin nykyään
toisin, mutta ei niin voi ajatella. Kirja edustaa kuitenkin edelleen sitä, mitä minä bassonsoitosta ajattelen.

JK: Minkälaisena näet bassonsoiton tulevaisuuden?
PP: Olen kyllä luottavainen bassonsoiton tulevaisuuteen, mutta mikään ei tietenkään mene
eteenpäin itsestään. Töitä on tehtävä nimenomaan musiikkiopistotasolla. Bassonsoitosta
on tehtävä entistä mielenkiintoisempi vaihtoehto muille harrastuksille, joita on nykyään
laaja kirjo. Orkesterien tulevaisuudesta olen
hieman enemmän huolissani. Ne ovat kuitenkin meidän suurimpia työnantajiamme, ja se
vaikuttaa sikäli koko bassonsoiton tulevaisuuteen.
Orkesterien
tulisi
osoittaa
tarpeellisuutensa entistä voimakkaammin. Esimerkiksi kouluyhteistyötä pitäisi tehdä enemmän ja muutenkin näkyvyyttä kadulla lisätä.
Koko orkesterijärjestelmän tulisi olla enemmän kiinni yhteiskunnassa ja tässä päivässä.
Teksti: Juha Kleemola
Kuva: Aapo Juutilainen

012345657
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Musiikkitalo basistin korvin

Noin 40 m² suuruisessa RSO:n basistien huoneessa Teemu Kauppinen (vas.),
Pekka Laurila ja Tomi Laitamäki.

Helsingin uuden Musiikkitalon ensimmäinen syyskausi alkaa olla pian paketissa. Kauteen on mahtunut
suuri määrä loppuunmyytyjä konsertteja Musiikkitalon kaikissa saleissa. Varsinkin talon omien orkestereiden HKO:n ja RSO:n konsertit ovat olleet ilahduttavasti järjestään loppuunmyytyjä. Alkusyksystä
Musiikkitalon akustiikkaa ylistettiin joka paikassa,
mutta nyt syksyn edetessä on kuultu myös yhä enemmän kriittisiä kommentteja salin akustiikasta.
Vaikka olen päässyt jo soittamaan ja kuuntelemaan
runsaasti musiikkia uudessa salissa, on minun vaikea
edelleenkään muodostaa selvää mielipidettä salin
akustiikasta. Minulle tulee salin soinnista mieleen ensimmäisenä sanat mukava ja pehmeä. Nämä sanat
kuvaavat myös bassojen kuuluvuutta salissa. Bassojen
olemassaolon aistii mukavasti koko ajan, mutta toisaalta päärooliin kontrabassot eivät uudessa salissa pääse. Akustiikan pehmeys vie ehkä hieman bassojen kantavuutta, ja usein kaipaisin sointiin enemmän selkeyt-

tä. Hassua kyllä, salin akustiikka toimii parhaiten kohtuullisen lähellä salin seiniä. Salin keskelle jäävä ”parhaiden paikkojen” osio kärsii salin pehmeästä soinnista
mielestäni eniten.
Siihen miltä orkesteri kuulostaa, vaikuttaa kuitenkin eniten se, miten soitetaan. On mielenkiintoista nähdä, miten saamme kehitettyä bassojen ja koko orkesterin soittoa
uuteen saliin paremmin sopivaksi. Paljon onkin jo syksyn
aikana tehty, mutta paljon on varmasti vielä tehtävissä.
Ensimmäisen kauden alkuinnostus on nyt ohi, ja nyt on
aika saada yleisön innostus pysyväksi.
Musiikkitalon oikeutuksesta ja kalliista hinnasta on käyty
keskustelua heti talon suunnitteluvaiheesta lähtien.
Musiikkitalon paikalla ennen seisseet makasiinit toimivat
”kadunmiesten” kulttuurikeskuksena bänditiloineen ja
verstaineen. Makasiinien purkaminen oli omiaan leimaamaan koko musiikkitalohankkeen elitistiseksi pienten
piirien huviksi.
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HKO:n ja RSO:n tämän syksyn loppuunmyydyt konsertit ovat kuitenkin
osoittaneet, että uudelle klassisen musiikin keitaalle Helsingin parhaalla paikalla on tilausta. Yleisöön on selvästikin eksynyt myös uusia konserttikävijöitä, osoituksena tästä ovat pariin
konserttiin sattuneet osien väliset aplodit. Toivottavasti nämä taputukset
toimivat alkusysäyksenä koko maan
valtaavalle klassisen musiikin
buumille! Helsinki ei ole ainut kaupunki Suomessa, joka tarvitsisi omaa
musiikkitaloa.
Omalta osaltani kauden tähtihetki on
ehkä ollut Kurt Masurin Brucknerkonsertti syyskuussa. Viimeisetkin
omantunnontuskat yhteiskunnan varojen
tuhlaamisesta kalliiseen rakennukseen karisivat kuunnellessani yleisön räjähtäviä ja lähes loppumattomia
aplodeja Kurt Masurin johtaman RSO:n konsertin
jälkeen. Orkesterimme inspiroitunut esitys muistutti

RSO:n bassot lavalla.

esiintyjiä ja yleisöä siitä, että klassinen musiikki on parhaimmillaan jotain todella erityislaatuista. Olemme
talomme ansainneet.
Teksti & kuvat:
Aapo Juutilainen
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Bassofuksiaiset 2011
Suomen Kontrabassoklubi järjesti Helsingin
Musiikkitalolla tänä syksynä bassofuksiaiset. Tapahtuma oli monin tavoin historiallinen, sillä
kontrabasso-opiskelijat ympäri Suomea eivät
kovin usein pääse tapaamaan toisiaan. Lisäksi
tämä oli ensimmäinen kerta, kun järjestettiin tällainen tapahtuma basisteille. Kuullessani tapahtumasta kiinnostuin siitä heti, sillä olen itse vielä aika ”uusi” bassopiireissä ja en vielä tunne kovin monta basistia. Tämä oli siis oiva mahdollisuus nähdä sekä vanhoja tuttuja että tutustua
uusiin basisteihin.
Ensin saimme nauttia Kontrabassoklubin
sponsoroimista hampurilaisista, kiitos niistä! Samalla rupattelimme ja vaihdoimme kuulumisia.
Muutamat ahkerat basistit valmistelivat
kontrabassokilpailua koskevia kirjeitä, jotka lähetettiin musiikkiopistoihin ympäri Suomea.
Sitten olikin aika aloittaa illan ensimmäinen ohjelma, eli bassonroudauskilpailu. Musiikkitalolla
oli tarkoin valmisteltu esterata, johon kuului
sohvaryhmien ylittämistä sekä muiden esteiden
(kuten ihmisten ja basistien) varomista. Haastetta
vaikeutti myös jakkara ja avainnippu, joita piti
kantaa samanaikaisesti basso kainalossa. Esteradan

Herra Puheenjohtaja kannustaa.

päätyttyä piti vielä kipaista toiseen kerrokseen
kaikkine tavaroineen ja lopulta soittaa
tuomaristolle kolmen äänen pizzicato soolo. Arvosteluun vaikuttivat sekä aika
että tyyli. Ja luonnollisesti piti tietysti olla kolhimatta ihanaista bassoa! Kilpailun voittajaksi valittiin
Katri-Maria Leponiemi.
Kilpailun jälkeen fuksiaiset jatkuivat Kampin Keilahallilla, missä
meille oli varattuna neljä rataa.
Basistit jaettiin neljään joukkueeseen: Team Ruoholahti, Team
Tornio, Team Noita ja Team Akatemia. Enää en muista, mikä
joukkue voitti, mutta varmaa on,
että kaikilla oli hauskaa!
Kiitos vielä Kontrabassoklubille
mukavasta illasta ja toivottavasti
tulee lisää tällaisia tapahtumia tulevaisuudessakin!
Teksti: Aida Salakka
Kuvat: Marja-Helena Ojanperä

Team Ruoholahti: Aida Salakka & Karoliina Koivusalo
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Basisternas kväll 2011
Denna höst ordnade Kontrabasklubben en
”gulnäbbsintagning” i Musikhuset i Helsingfors för kontrabasstuderanden. Händelsen var
betydande och historisk i flera avseenden,
eftersom basister runtom i landet inte så ofta
får chansen att träffa varandra. Dessutom var
det första gången ett dylikt evenemang
ordnades för finska basister. Jag blev själv
genast intresserad när jag hörde om
evenemanget, eftersom jag inte ännu känner
så värst många basister och dessutom är jag
ännu relativt "ny" inom baskretsarna. Detta
var alltså ett utmärkt tillfälle att träffa gamla
bekanta samt lära känna nya basister.
Evenemanget började med mingel samt smått
tilltugg (tack till Kontrabasklubben för
hamburgarna!). Några flitiga basister fixade
affischer till musikinstituten runtom i Finland
gällande den kommande kontrabastävlingen.
Strax efter detta kunde det första officiella
programmet inledas, en tävling som gick ut
på att bära en kontrabas genom en hinderbana.
En hinderbana hade byggts upp i musikhuset
och den gick bl.a. över soffor och genom
mänskohopar. Som extra utmaning skulle även
en pall och en nyckelknippe släpas med. Efter

hinderbanan skulle man ännu uppför
trapporna till andra våningen, och till slut
skulle man spela ett tre toners pizzicatosolo
för juryn. Prestationens stil och tid inverkade
på bedömningen. Och naturligtvis måste man
vara extra försiktig med basen samt undvika
skråmor och slag! Slutligen valdes Katri-Maria Leponiemi till vinnare.
Efter tävlingen fortsatte gulnäbbsintagningen
i Kampens bowlinghall, var vi hade fyra banor
reserverade. Vi delades in i fyra lag: Team Ruoholahti, Team Tornio, Team Noita och Team
Akatemia. Jag kommer inte längre ihåg vilket
lag vann, men sist och slutligen handlade det
ju inte om att vinna, utan om att ha det
trevligt tillsammans, vilket vi definitivt hade!
Tack Kontrabasklubben för en lyckad kväll,
hoppas att det ordnas fler liknande evenemang
i framtiden!

Text: Aida Salakka
Foton: Marja-Helena Ojanperä

Marja-Helena Ojanperä (Team Tornio) & Viivi Valtonen (Team Noita)
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Pohjanmaan poika Keski-Euroopassa – part I
Tuossa tuli pientä ajatusta, että jos kirjoittaisin jonkinlaisia kuulumisia täältä Sveitsin
maalta. Tässäpä näitä nyt tulee huonosti
muotoiltuna sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Tulin tänne tuossa syyskuun puolessavälissä ja
olen nyt kerennyt kolmisen kuukautta tässä
nautiskella keskieurooppalaisesta elämäntyylistä ja koulutustarjonnasta. Syy siihen että
jätin hetkeksi aikaa armaan Suomi-neidon oli
se, että täällä opettaa englantilainen basson
suurlähettiläs, professori Duncan McTier. Ja
kun siitä äijästä on
niin montaa tarinaa
kuullut, niin pitihän
tänne koettaa hakea,
josko hän minun
bassomaailmaani
suostuisi
aukaisemaan. Olen siis
Akatemian vaihtoheebona ihmetellyt
nyt touhuja, ja kesään
asti, jos luoja suo, niin
pitäisi täällä oppia
ammentaa.

Duncanista sen verran tässä vaiheessa, vaikka
hommat vielä täysin alussa. Minulle se jeppe
oli kyllä oikea taivaan lahja. Huikeita tunteja
ja todella innostava opetustyyli. Duncan on
muutenkin onnistunut luomaan tänne todella hienon bassomeiningin. Bassoluokalla on
yhdeksän opiskelijaa ympäri Eurooppaa. Hienoja tyyppejä ja hyviä soittajia.
Paikkana tämä Winterthur on pieni tosi rauhallinen kaupunki, missä ei tarvitse pimeää
pelätä. Zürichiin matkaa täältä kertyy noin 20
km. Junalla se taipuu
noin 20 minuutissa.
Koulu on Zürichin
"emokoulun" sivupiste. Samoissa tiloissa toimii myös konsa.
Harjoittelumahdollisuuksia on tosi hyvin,
joten ei voi muuta
kuin itseä syyttää, jos
ei taivu. :)
Yhdeksi hienoimmista kokemuksista
ovat täällä muodostuneet konsertit, joita
olen käynyt Zürichissä
ihmettelemässä.
Tonhallen bändi on
kyllä huikea orkesteri,
joka kannattaa käydä
tsekkaamassa, jos sattuu reitille.

No mitä ensimmäisenä tulee mieleen
Sveitsistä? Käkikellot,
vuoret ja pankit. Sinänsä ei noista oikein
mikään ole allekirjoittanutta kohdannut, mutta maan
Tarmo asiallisena Tonhallessa.
vaurauden olen kyllä
lompakossani käyvänä tuulenvirtana toden- Toivottavasti tässä vielä kerkiäisi näkemään
nut. Kaikki on täällä kyllä hyvässä hinnassa lisää vuoria ja nauttimaan juustoista. Ja jos
ruuasta ja junalipuista lähtien. Että sinä, joka sattuu joku tulemaan Zürichiin, niin laitetaan
tätä luet ja tuumailet Sveitsissä fiilistellä, niin linjat kuumiksi ja juodaan oikein hyvät nelkannattaa sukan varteen vähän pennosia jän euron kaffit!!
hamstrata ja/tai apuraha-anomuksia väsäillä.
Teksti: Tarmo Anttila
Mutta ei täällä mikään kohtuuton meno kuiKuva: Dorian Marcel
tenkaan ole. Jos haluaa niin rahaa kyllä saa palamaan. Erilaisia avustuksiakin on mahdollista hakea kun tietää/arvaa oikeat paikat.
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Soitin Laine Oy / Turku

Jo vuodesta 1931

Maariankatu 10
20100 Turku
02-2761 636
katri.pajala@soitinlaine.fi

Soitin Laine Oy / Helsinki
Pohjoinen Rautatiekatu 11
00100 Helsinki
09-4366 840
mariko.karkkainen@soitinlaine.fi

WWW.SOITINLAINE.FI

WWW.SLSX.COM

...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

