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TÄRKEÄ TAPAHTUMA

Seinäjoen syyskokouksessa valitaan Suomen Kontrabassoklubin hallitukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi
kerrallaan, muut hallituksen jäsenet toimivat tehtävissään kaksi vuotta.
Tällä hetkellä hallituksessa istuu neljä ammattiorkesterissa soittavaa basistia ja kaksi musiikinopiskelijaa.
Heistä viisi asuu Helsingissä. Suuri Helsinki-keskeisyys
tosin helpottaa hallituksen työskentelyä mutta toisaalta
se painottaa väärällä tavalla yhdistyksemme toimintaa.
Helsinkiläiset päättävät Helsingissä koko maan käsittävän
klubin toiminnasta.
Ihannetapauksessa Seinäjoen syyskokouksen jälkeen
hallituksessa on henkilöitä eri puolilta Suomea. Samaten
eri ryhmien edustus on siinä nykyistä monipuolisempi.
Eläkkeellä olevat tai muihin tehtäviin siirtyneet bassonsoittajat, jazz-basistit, konservatorioiden ja musiikkiopistojen opiskelijat ja- yleensäkin vain kontrabassosta
kiinnostuneet henkilöt voivat kuulua klubin hallitukseen
yhtä hyvin kuin orkestereissa soittavat ja SibeliusAkatemiassa opiskelevat kontrabasistit. Vain
heterogeenisessa hallituksessa tulevat koko moni-ilmeisen
jäsenkunnan tarpeet riittävästi esiin.
Syyskokous on tärkeä tapahtuma. Henkilövalintojen lisäksi
kokouksessa vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma
ja talousarvio. Myös vilkasta keskustelua herättänee
kontrabassojen koesoittoihin liittyvät kysymykset.
Siis Seinäjoelle, lokakuussa.

PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Kontrabassonsoiton opiskelu eri oppilaitoksissa
sekä yksityisesti,tähtää pääosaltaan

orkesterimuusikon

vaativaan ammattiin.Opiskelun ammattiin johtava osa
huipentuu koesoittoon sekä mahdolliseen kiinnitykseen.
Perinteiseen koesoittoon kuuluu,silloin kun kyseessä
vakituinen virka tai toimi,että vapaana oleva paikka on
pantu julkisesti haettavaksi ts.kaikilla hakijoilla on
mahdollisuus esittää pätevyytensä

koesoittolautakunnan

edessä.
Viimeaikaiset kiinnitykset Oulun Kaupunginorkesterissa
ja Radion Sinfoniaorkesterissa ovat olleet ristiriidassa
edellä esitetyn kanssa.Asian vakavuutta lisää vielä se,
että kyseisissä tapauksissa ei ole tehty selvää eroa
vakinaisen, määräaikaisen ja oppilassoittaja-kiinnityksen
välillä.
Jotta viimeaikaisista tapauksista ei pääsisi

syntymään

yleistä käytäntöä, on meidän jokaisen, vaikka löytyykin asioita joista saatamme olla eri mieltä, taisteltava oikeudesta
hakea vapaana olevia vakansseja.

JIRI PARVIAINEN
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KOKOUSKUTSU

KOKOUSKUTSU

KOKOUSKUTSU

KOKOUSKUTSU

KOKOUSKUTSU

Suomen kontrabassoklubi ry:n sääntömääräinen

KOKOUSKUT

syyskokous

pidetään Seinäjoella ravintola Cumuluksen kabinetissa,
Kauppakatu 10, sunnuntaina 30.10.1983 alkaen klo 14.00.
Kokouksen

esityslista:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina,
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä talousarvio seuraavalle vuodelle,
4. valitaan hallituksen ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle,
5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
6. muut asiat: ajankohtaisia asioita basistipiireissä — mm.
kiinnitykset ilman koesoittoa.

Kokouksen jälkeen ruokailu.
Klo 18.00 konsertti kaupungintalolla,

esiintyjinä

Sari Savolainen ja Mike Peltola sekä Timo Miettinen
ja Kokkolan orkesterin kamariyhtye.

Tervetuloa

Seinäjoelle!

Sinne pääsee mukavasti

junalla

sekä etelästä että pohjoisesta.
Huom!

Helsingistä matkustetaan VR:n ryhmäalennuksella.

Ilmoittaudu sitä varten mahdollisimman pian hallituksen
jäsenille, joiden puhelinnumerot löydät lehden etukannesta.
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TERVETULOA

TERVETULOA

TERVETULOA

TERVETULOA

TERVETULOA

TERVETULOA

TE

SUOMEN

KONTRABASSOKLUBI

RY:N

SÄÄNNÖT

§ 1
Yhdistyksen nimi on Suomen kontrabassoklubi ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
§ 2
Yhdistyksen tarkoituksena on:
-

kehittää kontrabassonsoittoa Suomessa
laajentaa kontrabasson tuntemusta
vaalia kontrabassonsoiton perinnettä
toimia suomalaisten kontrabassonsoittajien yhdyssiteenä
luoda ja kehittää yhdistyksen ja suomalaisten kontrabassonsoittajien yhteyksiä ulkomaille

^

Näihin päämääriin yhdistys pyrkii pitämällä kokouksia, koulutustilaisuuksia myös muille kuin yhdistyksen jäsenille, järjestämällä yhteissoittoja ja muita vastaavia yhteisiä tilaisuuksia,
anomalla toimintaansa varten apurahoja, ottamalla vastaan
lahjoituksia ja myöntämällä apurahoja jäsenilleen.
Yhdistyksen
toimintaan osallinen ei saa palkkiota esiintymisestään
yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.
§ 3
Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa jokainen kontrabassonsoittaja
sekä henkilö, joka on kiinnostunut kontrabassonsoitosta ja/tai
kontrabassosta.
Yhdistys voi ottaa myös kunnia- ja yhteisöjäseniä. Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen kokouksen päätöksellä
kontrabassotaiteen edistämiseen merkittävästi vaikuttanut
henkilö. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen
päätöksellä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka maksavat niille
määrätyn jäsenmaksun.
§ 4
Jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta henkilö- ja yhteisöjäsenille erikseen päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.
^
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
flft
§ 5
Yhdistyksen hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen muodostavat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuodeksi
kerrallaan sekä neljä jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan siten, että joka vuosi eroaa kaksi jäsentä.
Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden määrää arpa. Hallitus
vuodeksi kerrallaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarpeelliset toimihenkilöt.

§6
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi
tai kahden hallituksen jäsenen sitä pyytäessä.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
ja vähintään kahden jäsenen ollessa läsnä.

§ 7
Yhdistyksen nimen on oikeutettu kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.
§ 8
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.
Tilinpäätös ja
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille vähintään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausunto ennen vuosikokousta.
§ 9
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kiertokirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sekä ilmoittamalla
siitä kokousta edeltävässä vähintään viisi päivää ennen kokousta
ilmestyvässä Suomen muusikkojen liiton ammatillisessa jäsenlehdessä.
§ 10
Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat syyskokous marrasjoulukuussa ja vuosikokous helmi-maaliskuussa.
Syyskokouksessa:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarksitajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina,
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruus sekä talousarvio seuraavalle vuodelle,
4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
5 . valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa ja
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Vuosokokouksessa:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina,
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3.

esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,

4. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

§ 11
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen
omaisuus ja varat lahjoitetaan Sibelius-Akatemialle tai yhdistyksen
viimeisen kokouksen tekemällä päätöksellä käytettäväksi kontrabassonsoiton edistämiseen.
§ 12
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi
voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä.

OTTEITA SEINÄJOEN ORKESTERIN VAIHEISTA

Seinäjoen orkesteri on perustettu vuonna

1936.

Sen ensimmäisenä

johtajana toimi saksalainen kapellimestari Hans Appel.
tullut paikkakunnalle ravintolamuusikkona.

Hän oli

Ensimmäisten kolmen

vuoden aikana orkesterin toiminta olikin hyvin vilkasta.
Vuonna 1 9 3 9 kapellimestari Appel muutti Helsinkiin, ja Seinäjoen
orkesteri jäi ilman

johtajaa.

Orkesteriyhdistyksen

pöytäkirjat

kertovat, että vuosina 1 9 3 9 - 4 0 ei orkesterilla ollut toimintaa.
Vuonna 1941 orkesterin tilanne näytti jo valoisammalta, kun
musiikkiupseeri Tauno Pajunen oli lupautunut johtajaksi.

Orkesteri

ehti harjoitella muutamia kertoja, mutta sitten sota keskeytti
toiminnan.

Seuraavan kerran orkesterin johtokunta kokoontui vasta

vuonna 1 9 4 4

ja totesi orkesteritoiminnan olevan täysin lamassa.

Kaksi vuotta myöhemmin pidettiin 1O-vuotiskonsertti.
saatiin Hans Appel.

Johtajaksi

Illasta muodostui orkesterille, kuorolle ja

yleisölle lämminhenkinen tilaisuus, jonka olisi luullut herättävän
vilkkaankin toiminnan.

Toisin kuitenkin kävi.

Vasta vuonna

1957

pääsi toiminta todella käyntiin, kun paikkakunnalle muutti kapellimestari Alpo Yrjölä.

Kun lisäksi vielä kaupunki ja myöhemmin

valtio ryhtyivät avustamaan orkesteria taloudellisesti, oli luotu
edellytykset

jatkuvalle toiminnalle.

Alpo Yrjölä toimi Seinäjoen orkesterin kapellimestarina vuosina
1957-62.

Hänen jälkeensä kapellimestariksi tuli Seppo Laamanen

vuosiksi 1 9 6 2 - 6 4 .

Hänen jälkeensä orkesteri oli vuoden ilman

vakinaista kapellimestaria.

Vuodesta 1 9 6 5 lähtien on orkesteria

johtanut kapellimestari Antti Vainio, joka hoitaa tehtävää
edelleenkin.
Vuonna 1976 kiinnitettiin orkesteriin ensimmäiset päätoimiset
muusikot, jotka muodostivat jousikvartetin.
tiin kontrabasson äänenjohtajan toimi.

Vuonna 1980 perustet-

Nykyisellään Seinäjoen orkesterissa on kuusikymmentä soittajaa.
Päätoimisten lisäksi soittajisto koostuu Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston opettajista ja opinnoissaan pisimmällä olevista oppilaista
sekä muutamasta amatöörisoittajasta.
Aikakirjojen mukaan orkesterin ensimmäinen kontrabasisti oli Liede,
jonka etunimeä tosin ei kerrota.

Vuosina 1962-70 orkesterin

kontrabasistina toimi lehtori Yrjö Härkönen ja vuosina 1968-72
Lauri Varpula.
Vuonna 1971 tuli kontrabassonsoittajaksi vaasalainen Jalo Haapasalo,
joka soittaa edelleenkin orkesterin bassoryhmässä.

Jalo Haapasalo

on opiskellut yksityisesti Oiva Nummelinin johdolla.

Hän on soit-

tanut myös Vaasan, Kokkolan ja Pietarsaaren orkestereissa ja toiminut opettajana.
Vuonna 1980 kiinnitettiin orkesterin kontrabasson
Mikko Rantalainen.

äänenjohtajaksi

Mikko on aloittanut kontrabassonsoiton opinnot

Imatran musiikkiopistossa Heikki Karisman oppilaana, minkä jälkeen
Oiva Nummelinin yksityisoppilaana ja Helsingin konservatoriossa
Jorma Katraman johdolla.

Mikko Rantalainen toimii Etelä-Pohjanmaan

musiikkiopistossa kontrabassonsoiton opettajana.
Orkesterissa soittavat lisäksi kaksi Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistossa opiskelevaa kontrabasistin

itua:

Juha Hietakangas ja

Petri Välimäki.
Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto saa ensi syksynä uudet ajanmukaiset
toimitilat.

Seinäjoen orkesterille valmistuu konserttisali vuonna

1986.

mr

TERVETULOA SEINÄJOELLE !

Oopperabassot
NJUUJORKISSA

Uskomattomalta on aina kuulostanut huhu, että ooppera
matkustaisi kokonaisena seurueena Amerikkaan. Uskomattomalta
se tuntuu vieläkin, vaikka matka on jo takanapäin ja sitä on
kesällä ehtinyt saunan rappusilla istuen ilta-auringossa
kelata edestakaisin monet kerrat.
Sitkeästi on Viimeisten Kiusausten - tuttavallisemmin VeeKoon bassostemmaa kepitelty ennen kuin syksyyn - 8 3
VeeKoon ensi-ilta oli 2 .

on päästy.

9. -75. Sadas esitys 15. 9.

-78.

VeeKoota veivattiin myös Turussa, Porissa, Oulussa, Rovaniemellä,
Lahdessa ja Tampereella. Ainakin. Ja ulkomailla. Tukholma,
Oslo - 7 6 ,

Lontoo - 7 9 ,

Wiesbaden, Zurich - 8 1 ,

Leningrad ja Tallinna - 8 2 .
22.

Huhtikuussa - 8 3

Moskova,

alkoi lähestyä

päivä, jolloin koko koneisto lennätetään New Yorkiin.

Kihelmöivää.
Istun Finnairin DC-10:ssä. Bassorypäle on jämerä: Kuoppis,
Teemu, Isoparta, Oobee, tueksi ja turvaksi on saatu lainattua
kaksi kunnallisbasistia - Jiri ja Jussi. Matkatunnelma
lelluttelee kuplivan ja poreilevan välillä. Lentoemäntä
vuokraa pätkän muoviletkua ja pari tulppaa korviin tungettavaksi.
Nappulasta valitsemalla saa päähänsä valutettua lastensatuja,
Sibeliusta tai jatsia. Alkaa elokuvaesitys. Maailman huonoin
leffa. Kukaan ei ole kiinnostunut, mutta kaikki seuraavat
paitsi Kokkolasta syntyisin oleva kuoromestari, joka on
autuaasti nukahtanut letku korvassa naapuripenkkiin. Vitsit ja
nokkeluudet sinkoilevat tutussa seurassa. Muutama väliinjäänyt
turisti yrittää pitää suupieliään kurissa. Joku koiranleuka
ottaa nukkuvan kuoromestarin jatsiletkun huuleensa, nipistää
nenäänsä ja tuhertaa: "Klik, täällä puhuu apulaiskapteeni
Hans Besättning. Saavumme 4 minuutin kuluttua Kokkolan lentoasemalle. Kiinnittäkää turvavyöt ja ottakaa esille RuotsiSuomi sanakirja." Kuoromestari herää ja sopertelee pöllämystyneenä: "Kokkola-Karleby... före vadeju Gamla Karle... mitä
helv... minunko kustannuksellaniko?" Hekotus ja käkätys täyttää

ympäristön. Kuoro-mestarikin nauraa jo itselleen ja vitsille
vapautuneesti: håhåhå ja hå. Tunnelma kuplii pelkkää Pommacia.
Edessä iso
punainen teksti - Hotel
Empire Amerikankoti
viikoksi. Koko seurue tunkee samanaikaisesti hotellin aulaan,
joka muuttuu
hetkessä karjaaitaukseksi ,
jossa 300
nutipäistä
taiteilijaa
ynisee

Bassokuusikko jokiajelulla

matkalla

yhtaikaa huoneen

kohti v a p a u d e n p a t s a s t a .

avainta, talleloke-

Teemu, Jussi, Kuoppis,

Jiri,

roa ja hissivuoroa.

Oobee pirteänä

takana.

kameran

Vasemmalta:
Isoparta.

Hissiin tunkee 20
nutipäätä liikaa ja
summeri soittaa ylikuormaa. Kaikki ulos ja takaisin. Enää 15 liikaa. Viidennellä
yrityksellä hissi jo nouseekin pilvenpiirtäjän 4. kerrokseen.
Tällasia me ollaan, ihmiset.
New York, Broadway. Tuttuja nimiä. Sinne syömään Teemun, Jirin
ja Isoparran kanssa. Tapaamme taas hotellin aulassa. Nutipääoire hellittää ja yritän näyttää mahdollisimman paikkakuntalaiselta ryppyisen purukuminmyyjän edessä. Sanon TV:stä tutulla
ameriikankielellä: "Uan pepömint Wrigley's, pliis!" Nopean
pepömint-tikutuksen jälkeen Wrig-tavulla luiskahtaa kieli ulos
vasemmasta suupielestä, -ley's-tavulla saan sen kuitenkin huomaamattomasti lurpsautettua takaisin sisäposkelle. Pliis menee
rutiinilla. Mikä on ryppyisen reaktio? Sujuiko

ameriikankieli?

Purkkamiehestä aukeaa yksi ryppy, josta kuuluu karhea "YEAH".
Raha ja purkka vaihtavat omistajia. Turvallinen juttu - homma
toimii.

Aamulla lähdemme katsomaan ystäviämme - kontrabassoja.
Miten on matka mennyt? Ei naarmuja, kolhuja tai halkeamia,
talla ja kielet kohdallaan, joten siitä vaan "vetämään".
Jossain resonoi. Säriseekö basso, tuoli vai molemmat? Koputtelemme seiniä ja vääntelemme tuoleja kunnes särinät ja sirinät
ovat kadonneet. Soittaakohan MET-kollegat pokkana vaan tollasessa
resonanssisärinämeressä? Ai niin, nehän istuukin toisella puolella monttua. Siellä on tietysti homma hoidettu.
Ensi-ilta. Tunnelmaa enemmänkin kuin ensi-illassa, vaikka esitys
on jo varmaan päälle kahdessadas. 150. oli joulun alla - 8 1 .
Tuntia ennen näytöstä stemmaharjoitus tai pikemminkin mennään
vaan kimpassa "vetämään". Bassorouhetta jyrsitään olan takaa ja
välillä soitetaan hiljaa kuin banaanikärpäsen kuiskaus. (Koulussa
opetettiin, että banaanikärpäset kuiskii hiljaa toisilleen
hämäräperäisiä ja sit tulee lisää banaanikärpäsiä.) Oikeaa
saundia haetaan, sen jälkeen frakki päälle ja miettimään: "Koht
se alkaa."
Kapellimestari enää puuttuu. Sali on täynnä. Yllättävän yhdentuntuiset: Bolshoi-teatteri ja Metropolitan. Samankokoiset,
loistava akustiikka, yhtä nöyränä saa kumarrella viemäriputkia
kummankin takatiloissa, yhtä loistelias valaistus salissa.
Tunnelmaltaan kuin veljekset, rakennustyyliltään 140 vuotta
erillään.
VeeKoo alkaa. Muljautamme bassoistamme Paavo Ruotsalaisen sydämenlyönnit - kolme e-pizzicatoa - New Yorkin eetteriin säilöttäviksi.
Kone käy ja kutoo Kokkosen musiikkimattoa, välillä mitä
himmertävintä harsoa. Jaakko Ryhänen Ruotsalaisena ylittää itsensä tahti tahdilta. Bassostemmassa lähestyy jännittävä kohta,
jossa mitataan stemman saundi, fiilis ja yhtenäisyys. Siinä se
on. Musiikki katoaa vähitellen jättäen esille vain rosoreunaisen
olemattoman tyhjiön mustaan ilmaan. Kolme neljäsosapaussin
jälkeen tilalle pitäisi soittaa huikean korkea ja sileä Mauno
Haartmanin puunaama ja veistämä tai pikemminkin veistämä ja
puunaama puinen torni tuhannesosasekunnissa vankalle perustalle - pizzicato h. Sormet odottavat kielillä ja - voi riemua!h laukeaa kuudesti täsmälleen samanaikaisesti ja jo miljoonasosasekunnissa on puinen säveltorni valmis bassoperustasta

piccoloihanuuteen. Kuoro julistaa hartauttaan olemalla täysin
hiljaa. Kokkosen taivaallinen musiikki tunkeutuu amerikkalaiseen
kokemiseen. Yleisö betonoituu istuimiinsa ymmyrkäiset 7000
silmää lasittuneina katsomaan mystistä näyttämösettiä, joka saa
sisältönsä taivasmusiikista tai päinvastoin. VeeKoo etenee
loppuvirteen, jonka jälkeen täydellinen hiljaisuus kestää
ikuisuuden luoden välttämättömän vallihaudan VeeKoon ja aplodien,
kumarrusten, vihellysten, kiitosten, itkun, kiitollisuuden
välille. Suuri osa yleisöstä itkee avoimesti. Ei ilosta, ei
surusta vaan kokemisen suuruudesta. Itsellä on paita märkä ja
pala kurkussa. Kuka kysyi, onko yksitoikkoista soittaa oopperassa
samaa kappaletta monta kertaa? Tällä kokemuksella saa elämisen
evästä ensi talveksi. Ei tarvitse ottaa oravalta lainaa eli
panna pettua leipäjauhoihin, kuten Paavo laulaa.
Kokemus seuraa toistaan. Punaisen Viivan jälkeen yleisö itkee
avoimemmin kuin Kiusausten. Orkesteri konsertoi amerikantyyliin
teatterin lavalla Sibelius-ohjelmalla. Uskomaton suoritus.
Karille olisi saattanut jysähtää koko titanikki keskiarvoa
paremmissakin olosuhteissa. Navigointi onnistui. Tämän esityksen
jälkeen yleisö ei itkenyt.
Hotellisssa oli iltasella usein bassorypäleen pöpötystilaisuuksia,
joissa yhdessä ratkoimme ja ratkaisimme erilaisia maailmanongelmia. Soittamisestakin puhuttiin. Viimeisenä iltana ratkaistiin kaikki mahdollinen ydinenergiaproblematiikasta koiranpaskateoriaan.
New Yorkin aika loppui 2. 5. -83. Finnair lennätti takaisin.
Avasin kotioven. Lapset huusivat: "Faija tuli. Toitsä
topleroonee?" Saa "topleroonee" kyllä korttelimmekin kaupasta,
mutta minäpä kävin ostamassa sitä Njuujorkista.
Kuoppis

KUHMO:
14. Kuhmon kamarimusiikkijuhlat
pyörähtivät käyntiin 18.7-83. Mukana oli myös vanha
suomenkävijä prof.
František Pošta,
joka oli Kuhmossa
toista kertaa.
Itse leirillä oli
neljä basistiopiskelijaa, joista
Tarja, Lauri ja
Tapio soittivat
Helsingin kamarijousissa ja Hannu,
Lauri, Tapio, prof. F. Pošta ja Hannu.
joka kävi yksityisTarjaa ei valitettavasti löytynyt paikalle.
tunneilla. Kaikilla
leiriläisillä oli
kamarimusiikin opiskelun lisäksi mahdollisuus myös yksityistunteihin lisämaksua vastaan,
200 mk/2vk. Joten lisäopetus ei ollut kallista, vaikkakin itse leirimaksu
oli aika suuri: Opetus+konsertit 700-, ruoka 550- ja majoitus 50-, joka
oli halvin majoitus eli luokkahuoneessa tapahtuva yhteismajoitus. Musiikillinen anti oli tietysti todella tasokasta ja runsasta. Konsertteja oli
3-4 päivittäin, ja esiintyjät olivat maailman huipputasoa. Innokkaimmat
^
kävivät alkuleiristä miltei joka konsertissa, mutta jos aikoi itsekin opiskella muutenkin kuin kuuntelemalla, tuntui 2 konserttia/päivä riittävältä
määrältä.
Opettajien ohjelma oli hyvinkin tiivis. Esimerkiksi František Pošta soitti
Beethovenin septetissä, Schubertin oktetissa, Schubertin Forellissa,
Dvorakin kvintetissä sekä parissa solisti-illassa pianistin ja sellistin
kanssa. Tähän päälle vielä yksityistuntien pitäminen 3 tuntia päivässä+
oma henkilökohtainen työskentely, niin aikataulusta tuli tiukka. Välillä
vaikuttikin siltä, että Kuhmosta on tullut ainakin taiteilijoille vähän
liian kiireinen paikka.

Kontrabasisti on vielä aika harvinainen lintu kun tehdään kamarimusiikkia.
Sävellyksiä kyllä luulisi löytyvän, suurempi pula on varmaankin nuoteista.
Kukaan ei varmaankaan laita kamarimusiikin soiton antoisuutta ja opettavaisuutta kyseenalaiseksi varsinkin opiskeluaikana. Sanoihan Klaus
Stollkin Finlandiatalossa: "Vasta silloin opin todella nauttimaan työstäni,
kun rupesin soittamaan kamarimusiikkia."
kuva: Marja Lydecken
teksti: Tapio Lydecken
VIITASAARI:
"Please. More
activity!"
Säveltäjä John
Cage, basistit
Kari Korpinen
ja Tuomo Helin.
Kontrabassonsoittoa ja improvisointia Viitasaaressa opetti Barry Guy.
Hänen haastattelunsa seuraavass a lehdessä.
SUOLAHTI:
František Poštan
ryhmätunnin alkuun aikaa kaksi
minuuttia;
Mikko Lehtola
ja Lasse
Lagercrantz
vauhdissa.

KLAUS

STOLLIN

KONTRABASSOWORKSHOP

HELSINGISSÄ

Berlinin Filharmoninen Duo, Jörg Baumann, sello ja Klaus Stoll,
kontrabasso, toivat tervetullutta lisäväriä tämän vuoden Helsingin
juhlaviikkojen ohjelmatarjontaan. Duo konsertoi Kauniaisissa
Villa Vallmogårdenissa perjantaina 26. elokuuta ollen edellisenä
iltana antanut konsertin myös Hämeenlinnassa.
Jorma Katrama oli etukäteen sopinut Klaus Stollin kanssa kontrabassoworkshopin järjestämisestä duon Suomen vierailun yhteydessä.
Kaikki oli järjestynyt niin hyvin, että jopa pääkaupunginorkestereiden bassoryhmät olivat saaneet sisällytetyksi tilaisuuden
työlistoihinsa.

Klaus Stollin kontrabassoworkshop pidettiin

Finlandiatalon konserttisalissa torstaina 25. elokuuta klo 10 - 14.
Klaus Stoll käsitteli esityksessään

pääasiassa

a) eräitä klassisia sooloteoksia,
b) orkesteristemmoja

sekä

c) uutta musiikkia.
Klaus Stoll johdatteli

esityksensä

Dittersdorfin D-duuri konsertolla
ja Hindemithin sonaatilla, joista
päästiinkin wieniläisklassismin
artikulaatiota ja äänenmuodostusta koskeviin kysymyksiin.
Näistä meillä erittäin ilmeisistä
ja ajankohtaisista

ongelmista

tulikin sitten tilaisuuden pääsisältö erinäisine havaintoesimerkkeineen ja keskusteluineen.
Stollin taitava

soittotekniikka

ja ainutlaatuinen repertuaarituntemus antoivat meille häikäisevän hyvän käsityksen siitä,
miten Mozartia ja Beethovenia
soitetaan Berliinissä.

"

Muutamia esimerkkejä artikulaatiosta Mozartin ja Beethovenin
teoksissa:

legato / staccato = detaché ? / spiccato?
"Violone-tekniikka oli hallitsevana Mozartin aikana
s.o. ei hyppivällä jousella - aina kieleltä. Näin
erityisesti nopeissa kuvioissa."

Esim. Mozart sinfonia n:o 39

Mozart sinfonia n:o 41

Dittersdorf konsertto D

"Hitaampia kuvioita lähempänä froschia ja suuremmalla
jousiliikkeellä."
Mozart sinfonia n:o 39

Mozart sinfonia n:o 41

"Käytä paljon jousta legaatokuvioissa mutta säästeliäästi
staccatokuvioissa = ainoastaan ranneliikkeellä ja
peukalon painalluksella."
Mozart sinfonia n:o 40

"Selkeys kärsii, jos soitetaan liian hyppivällä
jousella staccatokuvioissa. Bassot soivat epäselvästi ja lisäksi myöhässä. Väite 'ei hyppivällä aina kieleltä' on luonnollisesti hyvin yksinkertaistettu
ja pätee paremmin barokkimusiikissa."
Edellä mainitun valossa on vaikea kuvailla Klaus Stollin soittotapaa, hänen staccatosävelensä ("short notes") syntyvät hallitun,
hieman hyppivän jousenkäytön avulla.
käyttää ranskalaista termiä

Yksinkertaisinta on ehkä

sautillé.

"1800-luvun alussa kontrabasso syrjäytti violonen.
Domenico Dragonetti (1763-1846) oli aikansa merkittävin
kontrabassonsoiton uudistaja. Hänen lyhyt jousensa
teki mahdolliseksi nopean ja perkussiivisen soittotavan. Hänen tuotantonsa käsittää yli 170 teosta ja on
suurimmaksi osaksi metodinen."
Esim. Beethoven sinfonia n:o 5

Rossini Duetto

"Seuraava suurhenkilö kontrabassomusiikin alalla oli
Giovanni Bottesini (1821-1889). Hän käytti pitkää
jousta, lähinnä ranskalaismallista. Tällä pystyttiin
soittamaan pitkiä ja laulavia ääniä."
Verdi Othello

Berliinin Filharmoonikkojen

bassoryhmästä.

Berliinin Filharmoonikkojen bassoryhmään kuuluu
10 soittajaa, jotka kaikki soittavat

5-kielistä

kontrabassoa. C-koneisto-bassoa ei alkuunkaan hyväksytä,
vaikka rakenne sinänsä on alun perin saksalainen keksintö, 1880-luvulla Max Poiken (Berliini) ja Ludwig Glaeselin
(Markneukirchen) kehittämä.

Puolella bassoista on 5.kieli

C:ssä ja toisella puolella H:ssa liian voimakkaan vapaan
C:n välttämiseksi.
Berliinin Filharmoonikkojen bassoissa käytetään soolokieliä, joissa on orkesteriviritys.

Ohuemmat kielet

saavat aikaan selkeämmän soinnin etenkin matalien kielten
kohdalla.

Filharmooniselle bassoryhmälle on lisäksi

tyypillistä se, että he lähes poikkeuksetta

soittavat

sul tasto eli "we have much snow in the mountains",
kuten Stoll asian ilmaisi.

Klaus Stoll korosti vielä,

että on erittäin tärkeää keskustella ryhmän kesken
yhdessä siinä syntyvistä mielipide-eroista ja erilaisista
ongelmista.

"We sometimes fight, but it's over in a

minute", totesi Stoll.
Kysymykseen yhteisestä jousituksesta selloryhmän kanssa
Stoll kertoi sen olevan ikuinen ongelma, joskin yhtenäiseen jousitukseen pyritään.

Ongelman ydin on ehkä

siinä, että bassonjousi on suhteessa paljon lyhyempi
sellojouseen verrattuna.

Lisäksi sello on kehittyneempi

soitin, eivätkä sellistit ole yhtä sidottuja tiettyyn
jousitukseen.

Mielenkiintoista lisäväriä tilaisuuden ohjelmaan toi Helsingin
kaupunginorkesterin bassoryhmä harjoitellessaan Klaus Stollin
johdolla Beethovenin sinfonioiden kuuluisia kulkuja.
Workshopin päätteeksi Stoll esitti ja kommentoi Hans Werner
Henzen viisiosaisen

sooloserenadin.

Tilaisuuden yhteenvetona voitiin todeta, että on erittäin
vaikea löytää täysin selviä ja tyhjentäviä vastauksia kontrabassonsoiton ongelma-alueita koskeviin kysymyksiin.
Mielipide-eroavuuksilta ei voida välttyä silloin, kun ne
johtuvat erilaisista ihanteista, arvoista ja esikuvista sekä
makuseikoista.
Henkilökohtaisesti ihailen suuresti sitä kepeyttä ja joustavuutta, joka on leimaa-antavaa Klaus Stollin soittotavalle.
Oli ilahduttavaa todeta, että tätä oloissamme

ainutlaatuista

kontrabassoworkshopia oli päässyt seuraamaan runsaslukuinen
basistien joukko läheltä ja kauempaakin.

Tilaisuus olikin

oivallinen innoituksen lähde uuden soitantokauden juuri
alkaessa.
pg

Jörg Baumann ja Klaus Stoll Villa Vallmogårdenissa, Kauniaisissa.

OPISKELIJOIDEN ON OPITTAVA ARVOSTAMAAN
KOVAA TYÖTÄ
- Jorma Katraman ajatuksia bassonsoitonopetuksesta -

Jorma Katrama on ensimmäinen urhoollinen basisti, joka
suostui Basistin haastatteluun, ja heti ensimmäiseksi hän
myöntyi paljastamaan ääni-ihanteensa. Se on "selkeä,
moni-ilmeinen ja vivahteikas".
Saksalaisen ja ranskalaisen jousen eduista ja haitoista
Katrama kertoo, että asiaa on käsitelty varmasti niin pitkään
kuin kontrabassoa on soitettu. Käden asennosta ja painopisteestä riippuen toiset asiat ovat ranskalaisella jousella helpompia kuin saksalaisella ja päinvastoin. Jos vaikeuksia ilmenee,
ne voidaan Katraman mukaan voittaa vain harjoittelemalla.
"Kummallakin jousella soitetaan hyvin", hän toteaa painokkaasti.
Sopiva kontrabassonsoiton aloittamisikä on Jorma Katraman
mielestä 15 vuotta. Kuitenkin hänen mielestään on suotavaa,
että ennen tätä oppilas on soittanut jo jotakin toista
instrumenttia. Tällöin bassonsoiton aloittaminen on helpompaa.
"Jos on soittanut jotakin muuta instrumenttia, ja viidentoista
ikäisenä - kun voimat ovat kasvaneet ja kokoa on riittävästi ryhtyy bassoa soittamaan, ei sen pitäisi enää mitenkään
ongelmallista olla." Ammattikoulutus ja harrastelijakoulutus
eivät Katraman mielestä eroa toisistaan. "Toiset päätyvät
ammattilaisiksi ja toiset hyviksi harrastelijoiksi."
Musiikkiopistotasolla oppilaan on Katraman mukaan ennen kaikkea
opittava arvostamaan kovaa työtä. Samaten tässä vaiheessa olisi
kiinnitettävä huomiota luonteviin soittoasentoihin ja perustekniikkaa olisi opetettava siten, että siinä ei olisi vääristä
asennoista johtuvia virheitä. Näistä vääristä asennoista
kehkeytyy pian lihaskramppeja ja myöhemmässä vaiheessa jopa
tukirangan muutoksia.
Siirryttäessä konservatoriotasolle opetuksen painopiste muuttuu.

Jorma Katrama pyrkii antamaan oppilailleen hyvän perustekniikan orkesterisoittamista varten sekä valmiudet omin päin
tapahtuvaan opiskeluun virallisen opiskelun jo päätyttyä.
Kysymykseen "Tarvitaanko Suomesssa omaa ja uutta kontrabassokoulua?" Jorma Katrama vastaa lyhyesti ja painokkaasti: " E i . "
Hänen mukaansa maailmassa on nykyään jo erittäin paljon
bassokouluja ja toisaalta Suomessa tuskin kenelläkään on niin
paljon kokemusta, että voisi vielä esittää jotakin uutta.
On myös muistettava, että Pekka Paasio on tehnyt

suomalaisen

kontrabassokoulun, joka valitettavasti on jäänyt vain yhteen
osaan.
Runsasta keskustelua herättäneeseen

koesoittokysymykseen

Katrama puuttuu seuraavasti: "Äänenjohtaja on lähinnä se henkilö,
joka oman näkemyksensä mukaan ja oman johtamansa stemman kannalta koettaa valita tehtävään sopivinta henkilöä. Tällöin hän
valitsee sen kaltaista ohjelmistoa, että siinä valottuu ne
puolet mitä hän painottaa orkesterisoitossa." Katraman mukaan
koesoitossa pyritään saamaan"paras ja sopivin ihminen" avoinna
olevalle paikalle.
Basistien tason Suomessa Katrama kertoo olevan ilahduttavan
korkean ja jopa kansainvälisestikin ihan mukavan - tosin tämä
on pieni maa ja basistijoukko on pieni( - mutta ei määrä vaan
laatu.) Katraman mielestä on myös mukavaa, että myös tytöt ovat
halunneet alkaa basisteiksi sillä naisbasisteilta kontrabassonsoitto saa varmasti ihan uusia ja hyviä näkökulmia.

teksti: Marjut
Vuorento

TAPAHTUMIA TAPAHTUMIA TAPAHTUMIA TAPAHTUMIA TAPAHTUMIA TAPAHTUMIA TAPAHTUMIA

Oulun kaupunginorkesterin

kontrabassoryhmän

äänenjohtajalle Erkki Silvanmaalle on tasavallan presidentin avoimella kirjeellä suotu director musices - arvonimi. Erkki Silvanmaa on soittanut Oulun kaupunginorkesterissa yli kolmekymmentä vuotta ja toiminut
samalla Oulun konservatorion opettajana.

Esko Laine sijoittui Markneukirchenin kontrabassokilpailussa jaetulle kolmannelle sijalle. Ensimmäistä palkintoa ei jaettu
lainkaan, toisen palkinnon sai romanialainen Lucian Giorata. Esko Laineen kanssa
kolmannelle sijalle selvisi myös romanialainen Ovidin Badila.

Jorma Katraman soololevy Contrabasso con
amore on ilmestynyt. Levyn piano-osuuksista
huolehtii Margit Rahkonen.
Levyä myydään Seinäjoen syyskokouksessa á 4 8 , - .
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Näin Ruotsissa:
Dagens Nyheter

5.5.1983

BASISTI VEI VOITON

VEROLAUTAKUNNASTA

Ruotsalaiskolleegat voivat jo niin halutessaan hyvällä omatunnolla kulkea työmatkansa ja kuljettaa työvälineensä omalla
autolla sen sijaan, että käyttäisivät julkisia kulkuneuvoja.
Tukholman lääninoikeudessa on nimittäin hyväksytty ennakkotapauksena erään basistin lähes 8.000 kruunun matkavähennykset
omaa autoa käyttäen. Paikallinen verolautakunta oli hyväksynyt
hänelle julkisten kulkuneuvojen mukaisesti ainoastaan 840 kruunun
matkavähennyksen.

Valittaminen kannatti.

Jan Dahlkvist och Robert Röjder spelar "Viggen" utanför Befivaldhallen
— och kontrabasen är med på noterna. Skönt att myndigheterna har fattat...
Foto: JAN E CARLSSON
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taxeringsnämnden

Basen tar bilen
till Berwaldhallen
Gotthard vann en seger
i går.
Han är 100 år och kontrabas.
Nu slipper han bli förkyld under långa promenader, eller bli knuffad på
bussen! Gotthard och alla
andra kontrabasar får åka
bil till och från jobbet.

Gotthards seger består i att
länsrätten i Stockholm i ett utslag beviljat Folke Eng från Vaxholm, som spelar kontrabas, att
dra av 7 857 kr för resorna tili och
från arbetet.
Taxeringsnämnden tyckte när
de granskade hans deklaration
från 1979 att Eng (känd från Helmer Bryds Eminent Five Quartet) gott kunde ta bussen. De lät
honom göra ett reseavdrag på
endast 840 kronor.
— Det här var en triumf för o s s
alla som spelar kontrabas. Vi
m å s t e få åka biltilljobbet, det är
en omöjlighet att åka kommunalt, säger Robert Röjder från
Sollentuna. Han spelar kontrab a s i Sveriges Radios symfoniorkester.
Det är han som äger Gotthard.
De flesta kontrabasister har
namn på sin kära i n s t r u m e n t .

Familjens största
Kontrabasar kan
hundra år gamla om
kärleksfullt och detta
landet i de flesta fall.
Det är det största
stämda instrumentet

bli flera
de vårdas
är förhåloch lägst
i violinfa-

miljen och bildar fundament för
basstämman i orkestrarna.
En kontrabas är omkring två
meter hög, har sluttande skuldror, kort hals och vinkelböjd rygg.
Instrumentet är mycket känsligt
för fukt, kyla och knuffar.
— Inte törs jag riskera att ge
mig ut i trängseln på tåg och bussar med Gotthard, säger Robert.
Dessutom väger han över 20 kilo.
Det räcker med att släpa honom
till och från bilen.

Dubbel avgift
— J a g instämmer, säger J a n
Dahlkvist, som även han spelar
kontrabas i radions symfoniorkester.
Jan berättar att han ibland
tvingats ta bussen. En gång måste han betala dubbel avgift för att
få ta med det skrymmande och
otympliga instrumentet. En annan gång nobbades han att stiga
ombord.
— En kontrabas kostar omkring 40 000 kr, pengar vi musiker får betala själva så vi måste
vara rädda om instrumenten, säger han.

Tekniskt problem
De flesta har sina basar livet
ut. De värdar dem noggrant varje
dag: putsar, torkar strängar, lagar skrapskador.
— Det är faktiskt en viss teknik att få in en två meter lång
kontrabas i bilen, berättar Jan.
Och man kan inte ha en bil av
minsta storlek. Är familjen med
så får min fru trycka in sig i
framsätet och noga akta sträng-

arna. Barnen leker koja under
basen i baksätet.
Robert och Jan spelar upp
"Viggen" i solskenet utanför Berwaldhallen när DN träffar dem.
Dunk, dunk, d u n k . . .
— "Viggen" passar en sådan
här dag när vi yrkesmusiker fått
myndigheterna att fatta våra
problem, säger de.

"Morakloekan"
Robert har gjort reseavdrag
med drygt 7 000 kr i årets deklaration och nu är han inte längre
orolig.
— Varför heter Gotthard Gotthard?
— Se på honom, det finns inget
annat namn. Ibland kallar folk
honom "kolonistugan" eller "moraklockan" och frågar om jag inte
ska byta instrument. Men jag
överger aldrig Gotthard. Vi kör
hårt flera timmar varje dag och
trivs utmärkt tillsammans. Kontrabasen är mitt instrument.

Litet skrå
Kontrabasisterna är ett litet
och speciellt skrå i musikervärlden. I Stockholm finns 24 fast
anställda: åtta i vardera radions
symfoniorkester, hovkapellet och
filharmonikerna.
— Egentligen borde vi vara
fackligt anslutna även till Transportarbetarförbundet, säger J a n
Dahlkvist som spelat bas i 20 år.
SÖREN LÖFVENHAFT
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"Bassoviulu" on yhden miehen näytelmä, sydämellisen hauska ja koskettava
kuvaus keski-ikäisestä valtionorkesterin

kontrabasistista, joka istuu äänieristetyssä huoneessaan olutta siemaillen ja odottaa, kunnes on aika lähteä soittamaan
Wagnerin "Reininkulta" -oopperan juhlaensi-illassa. Parin iltapäivätunnin ajan
hän kertoo katsojalle elämästään: työstään, toiveistaan ja pettymyksistään. Orkesterissa, jonka bassoviulunsoittaja näkee koko inhimillisen yhteiskunnan kuvajaisena, hänen paikkansa on viimeisellä
rivillä. Kuitenkin, mitä olisi orkesteri
ilman kontrabassoa, perusinstrumenttia,
johon koko orkesteri tukeutuu!
"Bassoviulun" on suomentanut Esko
Elstelä, näytelmän ohjaus on Lisbeth
Landefortin, lavastus ja puvut Oiva Toikan. Bassoviulunsoittajana nähdään Leif
Wager.
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- kontrabasso HOPP
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