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ORKESTERITYÖ JA KOULUTUS

Kontrabassonsoittajan ammatillinen koulutus johtaa
pääasiallisesti orkesterityöhön. Sooloteosten lisäksi
käydään oppitunneilla läpi keskeistä orkesterikirjallisuutta, ja ns. orkesteritekniikkaa lisäävät harjoitukset
kuuluvat jokaisen tunnollisen basistin harjoitusohjelmaan.
Myös uudet kurssitutkintovaatimukset painottavat
orkesteriteknisiä valmiuksia.
Kuitenkin ammattiorkesteriin kiinnityksen saanut nuori
muusikko joutuu usein toteamaan työnsä yllättävän
vaikeaksi. Nopeatempoinen työrytmi jatkuvasti vaihtuvine
ohjelmineen ja kapellimestareineen vaatii soittajalta
vankkaa työrutiinia, jota uudella tulokkaalla ei
ehkä ole juuri ollenkaan. Uusi instrumentti ja uudet
työtavat lisäävät omalta osaltaan muusikon työpaineita.
Myös ryhmätyön yksilölle asettamat vaatimukset saattavat
aluksi tuntua vierailta.
Onkin syytä toivoa, että bassoryhmien äänenjohtajat
entistä useammin tarjoaisivat opiskelijoille tilapäisiä
avustustehtäviä orkestereissaan, sillä jo opiskeluaikana
saatu kokemus ammattiorkesterin työstä on nuorelle
muusikolle korvaamattoman arvokas. Etydien ja orkesteristemmojen harjoittelun tärkeyttä ei myöskään koskaan
korosteta liikaa, ja toisaalta esimerkiksi C-koneeseen
ja viisikieliseen bassoon olisi aiheellista jo opiskeluaikana tutustua. Myös ryhmätoimintaa käsittelevien
sosiaalipsykologisten luentojen sisällyttämistä jousisoittajan opinto-ohjelmaan on syytä huolellisesti harkita
a

Tietysti on myös muistettava, että usein paras opettaja
on sittenkin itse työ. Avoimesti ja vastaanottavaisesti
uuteen työpaikkaansa suhtautuva muusikko oppii työstään
runsaasti sellaisia asioita, joita oppitunneilla on
mahdotonta ennakoida. Soittajan työ on siten jatkuvaa
opiskelua.

PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Näin vuoden -82 lopussa voi katsoa taakseen ja vertailla
asetettuja tavoitteita sekä saavutettuja tuloksia keskenään
ja todeta

seuraavaa:

- järjestäytymiskokouksessaan hallitus päätti aloittaa
oman lehden julkaisemisen—kädessäsi on nyt BASISTIN
neljäs numero
- lehden myötä tiedotustoiminta kontrabassoon liittyvissä
asioissa on parantunut

ratkaisevasti

- toiminnan Helsinki keskeisyyttä päätettiin vähentää:
klubin kevätkokous oli Tampereella ja syyskokous Turussa
- avoin keskustelu lehden palstoilla sitä vastoin ei ole
ottanut tulta.Haluan kuitenkin muistuttaa,että BASISTIN
kaltainen julkaisu on erinomainen ilmapuntari klubimme
piirissä puhaltaville tuulille.
Listaa katsellessa voi huomata tavoitteita

saavutetun.

Kuitenkin vain aktiivisesti toimiva jäsenistö on se voima,
johon klubin hallitus voi toimintansa

rakentaa.

Onnellista ja tuloksellista UUTTA VUOTTA
JIRI PARVIAINEN

toivottaa

SUOMEN KONTRABASSOKLUBIN UUSI MERKKI
Basisti-lehden ensimmäisessä numerossa olleen suunnittelukilpailun on voittanut Saara Hakkilan merkkiehdotus.
ONNEKSI OLKOON.
Merkki on klubimme
virallinen tunnus
ja sitä käytetään
mm. asiapapereissa
ja paidassa.

TURKU 7 . 1 1 . 1982
Säpinää, säpinää, säpin... äää...
Että missäkö?
No tietysti TURUN SYYSKOKOUKSESSA.
Oli virallinen kokous: Vilkkaita keskusteluja,
epävirallisia pulinoita(kun ei malttanut olla
vieruskaverin kanssa porisematta), hurjia jäsenvalintoja kokousteknisine metkuineen jne.
Oli ruokapaussi: Mitäs Poriin kuuluu?
Lisää salaattia?
Mihinkäs se Radio-orkesteri
reissaakaan?
jne.
Oli upea bassomatinea: Jirin ja Peterin taituruus +
Sibelius-museon hienot puitteet. Yleisöä kiitettävästi.
Jalkojen tömistelyä, kun kädet eivät enää riittäneet.
Oli yhdistetty tuttujentapaamis-ruoka-juoma-soittimiintutustumisiltapäivä Yliopistonkadulla: Tarinointia ja
mekastusta; naurua ja maiskutusta. Testausta ja koputusta;
olalle taputtelua ja halailua. Kaikenkaikkiaan:
LOISTOKOKOUS!!
KIITOS ,

LÄMMIN KIITOS TURUN BASSOVEIKOILLE.

Ps. Toivottavasti säpinä jatkuu ensi keväänä Helsingin
kokouksessa.

7 . 1 1 . 1 9 8 2 klo 1 2 . 3 0
Sibelius-Museo, Turku
21 jäsentä, liitteenä luettelo

PÖYTÄKIRJA

1(2)

Kurssien-/seminaarien osalta toivottiin erityisesti
orkesterisoittokurssia.

Paidoista päätettiin, että klubin edustuspaidan väri tulee
olemaan tummansininen. Myös kesäistä T-paitaa toivottiin.

7

Juha Pesonen valittiin Basisti-lehden päätoimittajaksi.

Tilintarkastajiksi valittiin Kati Melen ja Jorma Härkönen.
Varatilintarkastajiksi valittiin Saara Hakkila ja Martti
Pyrhönen.

Peter Grans ja Juha Pesonen jatkavat.

Kontrabassoklubin puheenjohtajaksi valittiin uudestaan
Jiri Parviainen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Tuura.
Uusiksi jäseneiksi erovuoroisten Matti Bergströmin ja Risto
Mikkolan tilalle tulivat Marjut Vuorento ja Lasse Lagercrantz.

Uudet jäsenet hallitukseen

Ari Hakulinen huomautti, että klubin toimistokulut ja
lehden kulut on pidettävä erikseen.

Talousarvio hyväksyttiin. (liitteenä)

Talousarvio

Jäsenmaksut pidetään samoina: henkilöjäsen 5 0 , - ja
yhteisö/kannatusjäsen 1 0 0 , - .

Jäsenmaksut

6

(liitteenä),

Basisti-lehden sisällön puolesta toivottiin lisää tietoa
ulkomailta.

Toimintasuunnitelma
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman
josta keskusteltiin.

4

2
Henkilöasiat
Jiri Parviainen valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi,
Peter Grans sihteeriksi ja Ari Hakulinen ja Risto Mikkola
pöytäkirjantarkastajiksi.
3
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Syyskokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Jiri Parviainen avasi kokouksen ja toivotti kaikki
osanottajat tervetulleiksi.

1
Kokouksen avaus

aika
paikka
läsnä

Syyskokous
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kanta-

Ari Hakulinen
Läsnä olivat:
Timo Ahtinen
Erkki Tuura
Lauri Kotila
Risto Mikkola
Ari Hakulinen
Hristo Danfcchev Saara Hakkila
Marjut Vuorento Mirja Loikala
Juha Pesonen
Mikko Rautanen

Pöytäkirjan
tarkistus

Peter Grans
Sihteeri

Jussi Javas
Martti Pyrhönen
Jorma Härkönen
Juha Noenkivi
Tomi Pietikäinen

Lasse L a g e r e r a n t z
Jiri Parviainen
Jukka Nuuttila
Aimo Mansnerus
Peter Grans

Risto Mikkola

Paikalla oli tarjoilua ja paljon iloisia bassonsoittajia
ja ystäviä.

Hallituskvartetti (Parviainen, Grans, Pesonen, Tuura)
esitti viihteellisen sikermän "Muistoja Turusta".

Matinean jälkeen siirryttiin Alkeissävel 0 y : n tiloihin
Yliopistonkadulle, missä Soitin Laineella oli basso- j a
tarvikenäyttely.

Klo 1 5 . 0 0 pidettiin julkinen kontrabassomatinea Sibeliusmuseon konserttisalissa. Ohjelma liitteenä.

Puheenjohtaja Parviainen päätti kokouksen virallisen
puolen klo 1i4..00o

11
Apurahoista
Ari Hakulinen kertoi Vilho ja Lahja Koposen säätiöstä,
jonka puheenjohtajana hän toimii, ja ehdotti että klubi
voisi hakea sieltä apurahaa esimerkiksi seminaaria varten.
12
Kokouksen päättäminen

Aiheesta keskusteltiin. Jussi Javas esitti kunniajäsenyyttä
eläkkeellä oleville basisteille. Risto Mikkola ehdotti,
että hallitus määrittelisi kunniajäsenyydelle myös muita
vaatimuksia. Pelkkä eläkeikä voisi sen sijaan oikeuttaa
esimerkiksi vapaajäsenyyteen.

10
Kunniajäsenistä

Jussi Javas pitää esitelmän opetusmetodeista ja soittovaatimuksista Helsingin konservatorion opettajakunnan
seminaarissa. Hän haluaa myös myöhemmin välittää mielipiteittään kontrabassoklubille.

9
Pedagogiikasta

Jussi Javas ehdotti parannuksia koesoittoolosuhteisiin
(liite). Ari Hakulinen mainitsi että SML:n koesoittosääntöjä uusitaan ja että klubin mielipiteitä varmaan
huomioidaan.

Muut asiat
8
Koesoittotilaisuuksista

TOIMINTASUUNNITELMA

VUODELLE

1903

Syys- ja kevätkokouksien sisältöä laajennetaan.
Pyritään pitämään julkinen konsertti kokouksien yhteydessä.
Järjestetään kontrabassokurssi/-seminaari, jolle kutsutaan
mahdollisimman arvostettu vetäjä/vetäjiä.
Basisti-lehden sisältöä pyritään laajentamaan.
Bassopussit parannetaan.
Nuottikirjastoa ja äänitekirjastoa kehitetään.
Bassoklubin järjestämät matineat ja konsertit nauhoitetaan.
Klubin paitoja tehdään tarvittaessa lisää.

TALOUSARVIO VUODELLE
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2.

Äänitearkisto

Koulutus
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Varsinaisen toiminnan
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Varainhankinta
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+ 1100:-

+ 3850:-

K O N T R A B A S S O

1.

1700-L U V U L L A

JOHDANTO

Ennen 1700-luvun violonea ja kontrabassoa esiintyi lukuisa
joukko erilaisia kontrabassoinstrumentteja. Sekä
viola da braccio että viola da gamba-perheissä kehittyi
tällaisia soittimia, joiden perustyyppiä voi seurata
keskiajalle asti. Merkittävimmäksi matalista jousisoittimistä kohosi kuitenkin 18:nnen vuosisadan alussa
contrabasso da gamba eli violone. Violone oli usein
6-kielinen, ja siinä oli terssi-kvartti-viritys. Joissakin
lähteissä mainitaan myös neli- ja viisi-kielisiä
violoneja. Kontrabasso kehittyi 1700-luvun kuluessa
violonesta, ja ne esiintyivät rinnakkain, kunnes kontrabasso kokonaan syrjäytti violonen. Kummankin soittimen
käyttö myös soolosoittimena oli yleistä ja niille
sävellettiin melko paljon soolokirjallisuutta.
Bassonsoiton keskuspaikoiksi muodostuivat Wien ja Praha,
jotka toimivat sellaisina vielä nykyäänkin. Italiaan
muodostui myös joitakin pienehköjä keskuksia mm.
Milanoon ja Parmaan, joskin italialaisten kontrabasistien
merkitys oli huomattava vasta seuraavalla vuosisadalla.

2 . HUOMATTAVIMPIEN SÄVELTÄJIEN VAIKUTUS
2.1.

Telemann ja J.S.Bach

Telemannin sävellystuotanto merkitsi huomattavaa kehitystä kontrabassonsoitossa. Hän sävelsi mm. teoksen

" Concert a 9. Parties, Chalumeau, Hautbois, Traversiere,
Premier Violon, Second Violon, Violle, Premiere Bassecontre,
Seconde Bassecontre, Basse continue ", joka on varhaisin
löydetty sävellys, jossa on "contrebasse concertante".
Hänen lukuisten sävellystensä joukossa on myös jousikvartetto
kahdelle viululle, alttoviululle ja violonelle, jota voidaan
pitää jousikvarteton alkumuotona. Samaa kokoonpanoa käyttivät
myös jotkut mannheimilaiset sekä Michael Haydn ja W.A.Mozart.
J.S.Bach käytti bassoa hyvin moninaisiin tarkoituksiin:
moteteissa tenorin yläpuolelle menevänä vokaalibassona,
resitatiiveissa, orkesteriteoksissa jne. Bachin käyttämistä
soittimista ei kuitenkaan aina ole varmaa tietoa. Gamba-soittimet hallitsivat tuon ajan sointikuvaa siinä määrin, että
1700-luvun toisella vuosikymmenellä ilmestyneessä musiikkiteoksessa ei ollut vielä mitään mainintaa sellosta. Sen sijaan
useat kirjat mainitsevat violonen ja sille kaksi tai useampia
virityksiä.

2 . 2 . Mannheimin ja Salzburgin hovikapellit
Vaaliruhtinas Karl Theodorin hovissa sai alkunsa orkesteri,
jota mm. Leopold Mozart piti Saksan parhaana. Orkesterin myötä
syntyi erityinen tyyli, joka on jäänyt historiaan Mannheimin
kouluna. Kenraalibasson aikakausi oli ohitse ja cembalo hävisi
vähitellen kokonaan orkesterista. Tästä oli seurauksena se, että
bassoäänen luonne orkesterissa muuttui. Mannheimilaisten musiikissa on huomattavissa mutkikkaita bassokulkuja, jotka wieniläisklassismin aikana kypsyivät täydellisyyteensä. Huolellinen
bassoinstrumenttien mahdollisuuksien tutkiminen ja kontrabassolle asetetut suuret vaatimukset pienimuotoisissa kamarimusiikkiteoksissa olivat määrääviä tälle kehitykselle. ( Planyavsky s . 1 3 1 )
Otettaessa uusia painoksia tuon ajan sävellyksistä on violoneosat usein kirjoitettu sellolle. Näin on tapahtunut mm.
Ignaz Holzbauerin kohdalla, jonka pelkästään käsikirjoituksina
säilyneissä teoksissa on havaittavissa merkittävää kehitystä
violonen käsittelyssä.

Salzburgin kapellin hovimuusikkona ja kapellimestarina toimi
Michael Haydn, joka huomattavan usein käytti 16-jalkaista
jousisoitinta pienimuotoisissa teoksissaan. Tähän aikaan
tapahtui merkittävää kokeilua erilaisilla soitinkokoonpanoilla,
kunnes varsinainen jousikvartetto syntyi wieniläisklassikoiden
aikana. Nämä kokeilut tarjosivat myös jousibasson soittajalle
runsaan kirjallisuuden, joka ulottui obligato-osien säestyksistä
virtuoosimusiikkiin.
Kuten Holzbauerin, niin myös Michael Haydnin teosten myöhemmissä
painoksissa on ollut havaittavissa kontrabasso-osien merkitsemistä pelkästään sellolle. Tämä on ainakin osittain johtunut
sekaannuksista merkintätavoissa. Sekä Saksassa että Italiassa
käytettiin nimittäin 1700-luvulla nuoteissa usein vain merkintää
"basso". Coreliin 12 viulusonaatissa mainitaan nimilehdellä
"per Violino e Basso o Cembalo", kuitenkin nämä basso-osat
saatettiin soittaa joko sellolla tai kontrabassolla. Useat
säveltäjät käyttivät lisäksi omissa sävellyksissään erilaisia
nimityksiä bassoinstrumenteille. Esimerkiksi Wienin säveltäjäseuran puheenjohtaja Florian Gassmann käytti kontrabassoa
tarkoittaessaan termejä violone, kontrabasso ja basso.
Vasta tällä vuosisadalla on alettu tarkemmin tutkia varhaisimpia
teoksia ja havaittu kontrabassoa käytetyn 1700-luvulla paljon
yleisemmin kuin on luultu.

2.3. Wieniläisklassikot
2.3.1. Joseph Haydn
Joseph Haydn on harvoja tunnettuja säveltäjiä, joka on säveltänyt kontrabassolle edes muutaman teoksen ja antanut sille
merkittäviä tehtäviä myös orkesterimusiikissa. Hän nimittäin
sävelsi ainakin yhden kontrabassokonserton: Concerto per il
Contra-Basso (Hob. VII/c), josta on säilynyt vain kaksi tahtia.
Fetis mainitsee teoksessaan "Biographie universelle" myös toisen
kontrabassokonserton, josta ei kuitenkaan ole säilynyt mitään.
Haydnin tullessa Esterhazyn kapellin johtajaksi, se käsitti
kolme viulistia, yhden sellistin ja kontrabasistin. Puhaltajia

lainattiin sotilassoittokunnasta. Ensimmäinen nimeltä mainittu
kontrabasisti orkesterissa oli Anton Kuhnel, jonka aikana
Haydn kirjoitti ensimmäiset orkesterisoolonsa violonelle.
Kuhnel ei kuitenkaan liene ollut mikään erityisen taitava
soittaja, joten onkin luultavampaa, että Haydn sävelsi soolot
ympäri Eurooppaa kierteleviä kontrabassovirtuooseja, kuten
Kämpferiä tai Pichelbergiä silmällä pitäen.
Ensimmäiset kolme teosta, jotka Haydn sävelsi ruhtinas Paul
Antonille, olivat concerto grosson ja divertimenton muodossa.
Kaikissa teoksissa on ohjelmallinen perusajatus, joka ilmenee
nimissä Le Matin, Le Midi ja Le Soir. Concertinon muodostavat
sooloviulu, -sello, -violone ja -puhaltimet, joita vastassa on
jousien ja puhaltimien muodostama ripieno. ( Planyavsky s. 1 7 7 . )
Nämä sävellykset, joiden menuettien trio-osissa on violonesoolot, kulkevat 6 . , 7. ja 8 . sinfonian nimellä. Myös kahdessa
sinfoniassa, numeroissa 31 ja 7 2 , on violone-soolot. 1800-luvulla nämä soolot soitettiin pääasiassa sellolla ja eräissä
nykyisissä partituureissa (mm. Eulenburg) ne onkin merkitty
sellosooloiksi.

2.3.2. W.A.Mozart
Ainoa kontrabassolle sävelletty virtuoosikappale, joka 1900luvulle tultaessa oli painettu, oli W.A.Mozartin konserttiaaria "Per questa bella mano" bassoäänelle ja obligato-kontrabassolle (KV 612). Teos on omistettu laulaja Gerlille ja
Pichelbergille. Se on Mozartin ainoa sävellys soolokontrabassolle,
tosin myöhemmin on fagottikonsetto sovitettu kontrabassolle.
Sinfonioissa sello ja kontrabasso soittavat samaa stemmaa, ja
varsinkin finaaliosat ovat teknisesti hyvinkin vaativia.
Mozartin pienimuotoisissa sävellyksissä käytettiin klassisen
kauden jälkeen kaksinnettua bassoääntä, josta oli usein
seurauksena epäsuotuisa sointibalanssi. Mozart-tutkija Carl
Bär on tullut siihen tulokseen, ettei ole ilman muuta
luotettavasti selitettävissä, millä instrumentilla bassoosat olisi soitettava. Serenata notturnassa KV 239 valitaan
kuitenkin soolokvartetissa violone. Divertimentoa KV 205
viululle, alttoviululle, fagotille, kahdelle käyrätorvelle
ja bassolle voidaan Bärin mukaan pitää rajatapauksena, joskin

fagottia täydentäisi paremmin 16 jalkainen kontrabasso
kuin fagotin kanssa samalla korkeudella soiva sello.
Hän toteaa:
Täten horjutetaan "basson" instrumentaalista
määritelmää tavallisessa merkityksessä ja
osoitetaan, että lukuisissa tapauksissa on
etsittävä uusi tulkinta bassokäsitteelle.
Jos luodaan yleissilmäys kaikkiin lähteisiin,
jotka voivat jollakin tavalla valaista tätä
kysymyskokonaisuutta, puhuvat tärkeät syyt
sen puolesta, että Mozart juuri serenadeissa
aivan yleisesti luopuu sellosta ja - ainakin
mitä jousisoittimiin tulee - käyttää kontrabassoa ainoana bassosoittimena. Siten päädytään
kahden viulun, alttoviulun ja kontrabasson
muodostamaan kokoonpanoon, jota voidaan
nimittää serenadikvartetiksi.

2.3.3. L.v.Beethoven
Beethoven käytti kontrabassoa hyvin vähän kamarimusiikissaan. Hänen ainoat tämän laatuiset sävellyksensä ovat:
6 ländl. Tänze kahdelle viululle ja kontrabassolle, sekä
Septetto op. 20 Es. Sitäkin merkittävämpiä ovat- bassoosuudet orkesteriteoksissa. Niissä ilmenee varmasti
"enemmän agogista hohtoa, elävämpää dynamiikkaa ja
suurenpaa temaattista merkitystä, kuin useimmissa
virtuoosikappaleissa". ( Planyavsky s. 1 9 9 . )
Erikoisesti on mainittava sinfoniat 5 ja 9. Beethoven
erotti ainakin osittain sello- ja kontrabasso-osuudet
toisistaan, kun ne siihen saakka olivat kaksintaneet
toisiaan oktaaveissa.
Tuon ajan lukuisat kontrabassovirtuoosit lienevät vaikuttaneet Beethovenin säveltämiin kontrabassostemmoihin.
Varmuudella tiedetään hänen ainakin olleen tekemisissä
Dragonettin, kaikkien aikojen tunnetuimpiin kontrabassovirtuooseihin lukeutuvan muusikon kanssa. Haydn ja Mozart
olivat kuitenkin vieneet kontrabasson soiton tasolle,
jonka soittoteknisiä rajoja Beethoven ei koskaan ylittänyt.
"Beethovenin vaativimmat sävelkulut ovat löydettävissä
Haydnilta ja Mozartilta". ( Planyavsky s. 189. )

3. VIRTUOOSEJA

1700-luku ja erityisesti wieniläisklassinen aika oli
konsertoivan kontrabasson kukoistuskausi. Tällöin
esiintyi suuri joukko virtuooseja, joista kuuluisimpia olivat: J.W.Stamitz, Kämpfer, Pichelberger,
Sperger ja Dragonetti. Useat säveltäjät, kuten
Albrechtsberger, Wanhall, Hoffmeister, Pichl ja
Zimmermann sävelsivät suhteellisen paljon konserttikappaleita matalimmalle jousisoittimelle.
Vuosisadan alkupuolella vaikuttaneet Michel Pignolet
de Monteclair ja Johann Dismas Zelenka soittivat vielä
violonea edeltäviä soittimia. Monteclair toi basson
Pariisin oopperaan, jossa soitti sitä kolmekymmentä
vuotta ja esiintyi todennäköisesti myös solistitehtävissä. Zelenka oli lahjakas muusikko, joka toimi
vapaaherra von Hartigin palveluksessa.
Ensimmäinen varsinainen kontrabassovirtuoosi oli
Josef Kämpfer. Ennen häntä esiintyi tosin J.W.Stamitz,
joka ei kuitenkaan omistautunut pelkästään tämän soittimen soitolle, vaan hallitsi myös useita muita soittimia. Hän saattoi soittaa vuorotellen eri soittimia
samassa konserttitilaisuudessa. Josef Kämpfer oli
ensimmäinen wieniläisen kontrabassokoulun edustaja.
Gerber antaa hänestä tietoja, joiden mukaan tämä
upseerina toimiessaan päätti saada nimeä muusikkona ja
onnistuakseen tässä paremmin, valitsi instrumentikseen
contraviolonen, jonka soitossa oli pelättävissä vähemmän kilpailijoita. Eitner kirjoittaa Kämpferistä:
"Virtuoosinen kontrabasisti, joka 1700-luvun toisella
puoliskolla hämmästytti maailmaa jättiläisinstrumenttinsa
soittajana." ( Planyavsky s. 161. )
Pichelbergerin elämänvaiheista on hyvin vähän tietoa.
Varmaa kuitenkin on, että hän soitti Dittersdofin
kappelissa Grosswaldeinissa ja Schikanederin orkesterissa
Wienissä, jolloin joutui kosketuksiin Mozartin kanssa.

Karl Ditters von Dittersdorf sävelsi hänelle kaksi
konserttoa sekä sinfonia concertanten kontrabassolle ja
alttoviululle.
Johann Mathias Sperger hankki nimeä yhtä hyvin säveltäjänä
kuin kontrabassovirtuoosinakin, mutta joutui säveltäjänä
suurten varjoon. Hän kirjoitti 30 konserttoa orkesterille,
preludeja, aarioita, duettoja, messuja, pianosonaatteja
ja kamarimusiikkia. Kontrabassolle tämä todennäköisesti
Pichelbergerin oppilas sävelsi 18 konserttoa.
Domenico Dragonetti, ensimmäinen maailmanmaineeseen kohonnut basisti, herätti huomiota lahjakkuudellaan jo lapsena.
Neljätoista vuotiaana hänet kiinnitettiin San Marcon
kappeliin, jossa kohosi nopeasti äänenjohtajaksi. Toimittuaan tämän jälkeen muutamassa muussa orkesterissa Italiassa
hän päätyi Lontooseen, jossa soitti oopperaorkesterissa
52 vuoden ajan. Orkesterityönsä ohella hän esiintyi solistina ja soitti erilaisissa kamariyhtyeissä. Hän tapasi
Haydnin muutaman kerran ja tämän oletetaankin säveltäneen
kontrabassokonserttonsa Dragonetin tapaamisen jälkeen.
Dragonetti sovitti paljon muille instrumenteille sävellettyjä kappaleita omaan käyttöönsä sen lisäksi, että myös
itse sävelsi kontrabassolle yli kymmenen konserttoa ja
suuren määrän pienempiä teoksia. Aikanaan herätti erityistä huomiota Dragonettin käyttämä jousi ja hänen jousenpito
tapansa, jota voidaan pitää nykyisen saksalaisen jousenpitotavan alkumuotona. Hänen soittimensa oli 3-kielinen
Gasparo da Salo, jossa hän käytti useinmiten kvarttiviritystä A-D-G.
Kaiken kaikkiaan 18. vuosisata oli merkittävää aikaa
kontrabasson kehityksen kannalta, esiintyihän se tällöin
samanarvoisena sekä orkesteri- että soolotehtävissä. Suuri
osa nykyään soitettavista soolokappaleista on peräisin
tältä ajalta.

LÄHTEET
ELGAR, RAYMOND Introduction to the Double Bass.
3. painos. St. Leonards-on-Sea 1 9 7 1 .
More about the Double Bass. 2 . painos.
St. Leonards-on-Sea 1969.
PLANYAVSKY, ALFRED Geschihte des Kontrabasses.
Tutzing 1 9 7 0 .

KANSAINVÄLINEN KONTRABASSOKILPAILU
MARKNEUKIRCHENISSÄ 7 - 1 3 . 5 . 1983

Seuraavat lainaukset ovat virallisesta kilpailuesitteestä
1 . The International Instrumental Competition is open
to young soloists of all nationalities who are born
after the 1st January, 1 9 5 3 .
2. Applicants whose participation has been confirmed
must remit a fee of 40,- M to the account
No. 5862-37-306222 Sparkasse Markneukirchen not
lather than April 30, 1983. Participants from
the BRD and West-Berlin remit the fee in DM of
the Deutsche Bundesbank.
Participants from other countries should remit the
equivalent in their currency, at the valid exchange
rate of Staatsbank of the G.D.R.
3. Applicants should send in a short curriculum vitae
and information about the artistic development.
This will be regarded as recognition of the
Conditions of the Competition.
4. The jury consists of distinguished artists and musicmasters from the G.D.R. and abroad.
5 . The entire competition programme is to be played
from memory with the exception of Double Bass,
first selective test b.
6. The competition is carried out in each special field
in two selective tests and the final test. Two third
of the participants of the first selective test will
be admitted to the second selective test and one
third of the participants of the first selective test
will be admitted to the final test. The organizer is
however entitled to arrange different decisions.
7 . The Organizing Bureau draws the order of participant
by lot. This order will be kept up to the final t e s t .
The compulsory concertos of the final t e s t a r e
performed with orchestral accompaniment.

8 . The names of piano accompanists must be stated on
the entry form. The Organizing Bureau will not
make arrangements for piano accompanists.
9 . Prize-money is available in the individual fields
as follows:
First prize of each field
5000,-M
Second prize of each field
3000,-M
Third prize of each field
2000,-M

F i r s t
s e l e c t i v e
t e s t
a) J. S. Bach
From the violoncello Solo Suites
(Edition for double-bass by Tadeusz Pelczar, Poland)
Nr. 1 Courante and Menuett 1 and 2 with Da Capo
or
Nr. 3 Courante and Bouree 1 and 2 with Da Capo
or
Nr. 5 Sarabande and Gigue
b) K. Schieck
Chamber music for double-bass and piano.
The music is obtainable from the Ständiges Buro der
Vogtländischen Musiktage, DDR - 9659 Markneukirchen,
Rathaus.
c) Nanny
One of the caprices Nr. 3 , 6 or 8 .
S e c o n d
s e l e c t i v e
t e s t
a) Dragonetti
b) Galliard
Grande Allegro
Sonata (Soviet edition)
c) One contemporary composition, if possible from the
country of the participant (max 1 2 minutes)
F i n a l
a) Simandl
Konzert op. 75
(Performance with piano
accompaniment)

b) Bottesini
Concert Nr. 2 h-mineur
(Performance with orchestra
accompaniment)

Kilpailuun on ilmoittauduttava 3 1 . 1. 1 9 8 3 mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiskaavakkeita Jiriltä
puh. 90-666929

Jokaisessa kunnon lehdessä on ainakin yksi kilpatehtävä, näin myös Basistissa, BassoVisa-sarjan aloittaa
kirjallisuuteen liittyvä kysymys; Kenen suomalaisen
kirjailijan käsialaa on seuraava tekstikatkelma ja
mistä teoksesta se on? Oikein vastanneiden kesken
arvotaan koruommeltu hartsirätti, ja voittajan nimi
julkaistaan seuraavassa Basistissa. Oikeita vastauksia
vastaanottavat hallituksen jäsenet.

Bassoviolistin vasen käsi oli hänen mielestään ihmeellinen näky. Hän oli sitä katsellut. Se oli kaiken muun
yläpuolella ja soittajan sirot ja notkeat pitkät sormet
esittivät viulun kaulalla keltaiseen paperiin verhotun
valtaisan lyhdyn edessä hurmioituneita hyppyjä. Ylös ja
alas ja ylös ja tämä kaikki suurenmoisesti ja intohimoisesti musiikin hienoimpien juoksutusten rytmissä.
Hän pysäytti heidän tanssinsa ja osoitti tytölle.
"Katso." hän sanoi.
"Mitä sitten?"
"Bassoviolistin käsi." hän kuiskasi. "Näetkö?"
"Niin."
"Se on satu. Sehän on se kuuta tervaava noita",
hän sanoi. "Näetkö?"
"Näen."
Tyttö kuiskasi. He pitivät toisiaan kädestä ja
katselivat. Se oli satua.

