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TAAS

ON

AIKA ...

Jäsenmaksulappu lähetetään taas tavan mukaan tämän vuoden
viimeisen Basisti-lehden välissä. Sen oletetaan olevan
maksettu hyvissä ajoin ennen ensi vuoden ensimmäisen
lehden ilmestymistä.
Edellisten vuosien kokemuksen mukaan "nyt on taas aika
maksaa ensi vuoden jäsenmaksu" - toteamus tehoaa todella
huonosti. Vain noin puolet jäsenistä maksaa jäsenmaksunsa
ajallaan. Toinen puoli odottaa vähintään ensimmäistä
maksukehoitusta ja noin neljäsosa tarvitsee kaksi tai
kolme kehoitusta jäsenmaksunsa maksamiseen. Tilanne
on valitettava.
Koska bassoklubin jäsenmaksu on myös yhtäkuin Basistilehden tilaus, aiheuttaa jäsenmaksujen viivästyminen
haittaa erityisesti lehden toimitukselle. Jäsenmaksuilla
katetaan lehden julkaisemisesta aiheutuvia kustannuksia, joten jäsenmaksujen maksaminen on välttämätöntä
toiminnan jatkuvuuden kannalta. Jäsenmaksujen karhuaminen aiheuttaa lehden toimitukselle runsaasti ylimääräistä työtä ja viivästyttää työskentelyä erityisesti lehden postitusvaiheessa. Siitä joutuvat kärsimään
myös jäsenmaksunsa hoitaneet jäsenet.
Hyvä lukija, kaikkien meidän yhteisen edun nimessä,
maksathan jäsenmaksusi ajoissa.
Toimituksen puolesta toivotamme kaikille Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!
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PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Vastaanottaessani Suomen Kontrabassoklubi ry:n
kolmannen puheenjohtajuuden haluan kiittää saamastani
luottamuksesta sekä lausua erityiskiitokset edellisille
puheenjohtajille ja hallituksille siitä uudisraivaajahenkisestä työstä, jota klubimme alkutaival on vaatinut.
Puheenjohtajan valitseminen Helsingin ulkopuolelta
aloittaa uuden jakson klubin toiminnassa. Kehä
kolmosen tältä puolen on mielenkiintoista tarkkailla
eri kokoisia työyhteisöjä ja basistien erilaisia
toimenkuvia. Pienessä sinfoniaorkesterissa keskinäisen
yhteistyön merkitys korostuu.
Stemmasoiton ongelmista on keskusteltava ja haettava
yhteistä "säveltä", jotta päästäisiin homogeeniseen
lopputulokseen. Sitä ei ole mahdollista saavuttaa,
jos pienet yksiköt "systeemissä" eivät toimi parhaalla
mahdollisella tavalla.
On muuten muistettava, ettei bassoklubin tarvitse olla
vain filharmoniabasistien yhdistys. Aktiivista yhteistyötä voitaisiin kehittää myös kevyen musiikin basistien
kanssa.
Lopuksi Tenzingin, Himalajan valloittajan miete:
" Itsekkyys tekee ihmiset pieniksi - ole jalomielinen,
se tekee muutkin jalomielisiksi. "
Rauhallista joulua kaikille klubilaisille!
Jyrki Hiilivirta

SUOMEN KONTRABASSOKLUBI RY

PÖYTÄKIRJA

1(2)

Syyskokous
aika
paikka
läsnä

13.10.1984
klo 1 4 . 0 0
Sibelius-Akatemian auditorio
27 henkilöä, liitteenä luettelo

1

Kokouksen avaus
Jiri Parviainen avasi kokouksen ja toivotti paikallaolevat tervetulleiksi.
henkilöasiat
Jussi Javas valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi,
Anna Krohn sihteeriksi ja Jiri Parviainen ja Mikko Rautanen
pöytäkirjantarkastajiksi.
3

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Syyskokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Toimintasuunnitelma 1985
Kokouksen osaanottajille jaettiin vuoden 1985 toimintasuunnitelma (liitteenä), josta keskusteltiin. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
Todettiin, että ulkolaisten opettajien pitämistä kesäkursseista ei ole riittävästi tietoa ja oppilasmäärät jäävät
pieniksi. Kursseista pyritään tulevaisuudessa antamaan
enemmän informaatiota.
Soitinkorjaus-/-trimmausseminaarin lisäksi pyritään järjestämään tilaisuus, jossa käsitellään viihde-, operetti-,
jazz- ja teatterimusiikin esittämiseen liittyviä asioita
(kielet, mikrofonit j.n.e.)
Bassopussien valmistuttamista tutkitaan. Toiminta on tällä hetkellä keskeytynyt, mutta valmiita pusseja on saatavana musiikkiliikkeistä melko edullisesti.
5

Talousarvio 1985
Keskusteltiin talousarviosta (liitteenä), joka hyväksyttiin
6

Jäsenmaksut
Jäsenmaksut päätettiin jakaa seuraaviin ryhmiin:
3 0 mk/alle 18-vuotiaat klubin jäsenet
60 mk/yli 18-vuotiaat
150 mk/yhteisö- ja kannatusjäsenet

2(2)

7
Uudet jäsenet hallitukseen
Kontrabassoklubin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
Jyrki Hiilivirta.
Varapuheenjohtajana jatkaa Tapio Lydecken.
Uusiksi jäseniksi valittiin Eero Munter ja Pekka Sarmanto
Matti Kuoppamäki ja Mikko Rantalainen jatkavat.
Uuden hallituksen kokoonpano:
Jyrki Hiilivirta
pj.
varapj. Tapio Lydecken
jäsen
Matti Kuoppamäki
jäsen
Eero Munter
jäsen
Mikko Rantalainen
jäsen
Pekka Sarmanto, siht. Anna Krohn

8

Tilintarkastajiksi valittiin Kati Melén ja Ismo Puranen,
varatilintarkastajina jatkavat Saara Hakkila ja Martti
Pyrhönen.

Kokouksen päättäminen
Pj. Jussi Javas päätti kokouksen klo 1 5 . 3 0 .

Anna Krohn
siht.

Pöytäkirjan
tarkistus
Jiri Parviainen

Läsnä
olivat:

Peter Grans
Sampo Lassila
Olli Kosonen
Ismo Puranen
Jussi Javas
Mikko Rantalainen
Mikko Rautanen
Pekka Sarmanto
Erkki Tuura
Mirja Loikala
Jyrki Hiilivirta
Tapio Lydecken
Eero Munter

Mikko Rautanen

Juha Pesonen
Hannu Murto
Lauri Antila
Seppo Purontalo
Arto Viljakainen
Lasse Lagercrantz
Juha Nääppä
Kari Korpinen
Janne Saksala
Matti Kuoppamäki
Jiri Parviainen
Risto Mikkola
Anna Krohn

SUOMEN KONTRABASSOKLUBI RY

TOIMINTASUUNNITELMA

VUODELLE

1985

Klubin toimintaa kehitetään edelleen.
Järjestetään soitinkorjaus-/-trimmausseminaari.
Jäsenhankintaa tehostetaan.
Nuottiarkistoa ja äänitearkistoa kehitetään.
Nuottikirjastoon pyritään hankkimaan myös duoja
ja trioja kontrabassoille ja muita kamarimusiikkiteoksia, joihin sisältyy kontrabasso.
Klubille suunnitellaan kesäpaita.
Bassoklubin toimintaa pyritään kaiken kaikkiaan
monipuolistamaan.

SUOMEN KONTRABASSOKLUBI RY
TALOUSARVIO VUODELLE 1985
Varsinainen toiminta
1 . Tuotot
Bassopussit
Paidat
Levyt

925:570:-

100:-

+

1.595:-

2 . Kulut
Nuottikirjasto
Koulutus
Äänitearkisto
Kokoukset
Toimistokulut
Kulunkitili

500:3.000:300:1.400.700:345:-

Lehti

3.300:-__

Tilikauden yli / alijäämä

9.545:-

- 7.950:-

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

Varainhankinta
Jäsenmaksut
Korot

-

7.800:150:-

+ 7.950:-

Tunnelmia Bottesini—
Seminaarista
Thomas Martin
esitelmöi Giovanni
Bottesinin elämän
eri vaiheista
Helsingissä 13.10.84.
Matti Kuoppamäki
tulkkasi suomeksi

Bottesinin sormitussysteemit tuntuivat
oudoilta.
Olemme tiedustelleet Thomas
Martinilta mahdollisuutta
kääntää ja julkaista Bottesiniseminaarin pohjana ollut laaja
artikkeliaineisto Basistilehdessä.

BOTTESINI -

KONSERTTI
Sibelius - Akatemian
konserttisalissa
13.10.1984 klo 19.30
Thomas Martin, kontrabasso
Anthony Halstead, piano
GIOVANNI BOTTESINI

Romanza Drammatica
Fantasia "Beatrice di Tenda"
"Passione Amoroso" per due
contrabassi
Thomas Martin ja
Jorma Katrama,
kontrabasso
Anthony Halstead, piano
Introduzione e Bolero
Fantasia "Lucia di L a m m e r o o r "

Järjestää

Suomen Kontrabassoklubi ry.

Liput

40 mk / 2 0 mk
tuntia ennen ovelta.

GIOVANNI BOTTESINI - (1821 -1889) on musiikinhistorian tunnetuimpia kontrabassovirtuooseja.
Bottesini syntyi Cremonassa Lombardiassa 22. joulukuuta 1821. Nuorena poikana hän
opiskeli viulunsoittoa setänsä A. Cogliatin johdolla sekä toimi patarummunsoittajana ja
kuoropoikana paikallisessa teatterissa. Kun Bottesini vuonna 1835 kirjoittautui Milanon
konservatorioon, ainoastaan fagotin ja kontrabassonsoiton oppilaspaikat olivat vapaina.
Isänsä kehotuksesta Giovanni valitsi jousisoittimen ja näin tien, joka vei hänet maailmanmaineeseen.
Opettajakseen nuori Bottesini sai professori Luigi Rossin. Italian ensikonserttinsa jälkeen
hän vieraili useissa Keski-Euroopan maissa. Ensiesiintyminen Lontoossa toi hänelle
lisänimen "kontrabasson Paganini" ja johti hänet menestyksellisille kiertueille ympäri
maailmaa. Vuonna 1855 Bottesinista tuli Italialaisen Oopperan ylikapellimestari
Pariisissa.
Matkustamisesta oli tullut Bottesinille melkein pakkomielle. Niinpä, kun hänen hyvä ystävänsä Giuseppe Verdi pyysi Bottesinia vuonna 1871 mukaansa Kairoon, johtamaan
Aidan ensiesitykset, tämä ei epäröinyt jättää paikkaansa Pariisissa. Voitaneen olettaa, että
Verdin oopperoissaan käyttämä linjakas ja solistinen tapa kirjoittaa kontrabassoille on
seurausta Bottesinin ja Verdin läheisestä ystävyydestä.
Bottesini oli myös varsin tuottelias säveltäjä; hän sävelsi mm. 12 oopperaa,
sielunmessun, oratorion sekä suuren joukon sävellyksiä kontrabassolle. Kontrabassosävellykset osoittavat soittimen täydellistä tuntemista ja ovat italialaista
bel canto-perinnettä laulavimmillaan.
Giovanni Bottesini toimi viimeiset vuotensa Parman konservatorion johtajana ja
hän kuoli 7. heinäkuuta 1889.

T H O M A S MARTIN opiskeli kontrabassonsoittoa Yhdysvalloissa Harold Robertsin
ja Roger Scottin johdolla. Hän on toiminut äänenjohtajana Israelin filharmonisessa
orkesterissa,
Montrealin
sinfoniaorkesterissa,
London
Symphony
Orchestrassa sekä Academy of St. Martin-in-the-Fieldsin orkesterissa. Nykyisin
hän on toinen äänenjohtaja English Chamber Orchestrassa.
Thomas Martin on ollut useita vuosia kontrabassonsoiton professori Guildhall School of
Music'issa Lontoossa. Hän vierailee usein myös Irlannissa ja pitää mestarikursseja
Dublinissa.
Thomas Martin on tunnettu kamarimuusikko ja on viime vuosina esiintynyt usein myös
solistina. Hän on nauhoittanut BBC:lle Koussevitskyn kontrabassokonserton London
Symphony Orchestran kanssa André Previnin johdolla. Hän on levyttänyt Bottesinin
teoksia.

ANTHONY HALSTEAD opiskeli pianonsoittoa Manchesterissa. Hän aloitti
myöhemmin myös käyrätorvensoiton opinnot ja valitsi tämän pääinstrumentikseen.
Tony Halstead on ollut English Chamber Orchestran ensimmäinen käyrätorvensoittaja
vuodesta 1972 lähtien, mutta on esiintynyt paljon myös pianistina. Hän on tehnyt
kiertueen Yhdysvalloissa huilisti William Bennetin säestäjänä ja esiintyy Thomas Martinin
kanssa vakituisesti. Myös viime vuonna ilmestyneellä Bottesini - levyllä Martin ja Halstead
soittavat yhdessä.

Bottesini

Konsertti

Thomas Martin,
kontrabasso ja
Anthony Halstead
flyygelin ääressä.

Thomas Martin ja
Jorma Katrama.
G. Bottesini:
"Passione Amoroso"
per due contrabassi.

VALTA VAIHTUI

Suomen Kontrabassoklubille valittiin syyskokouksessa
uusi puheenjohtaja. Vuodesta 1981 asti puheenjohtajana toiminut Jiri Parviainen halusi luopua tehtävästään,
ja tilalle valittiin Jyrki Hiilivirta.
Juha Pesonen tapasi heidät molemmat, ja seuraavassa
kummankin, sekä uuden että vanhan puheenjohtajan
ajatuksia bassonsoittoon ja opetukseen liittyvistä
kysymyksistä.

Jyrki Hiilivirta, Jiri Parviainen ja sihteeri
Anna Krohn.

Jyrki
Tapaamme oopperan edessä.
"Bulsuunko?" (x)
"Joo."
Uuden puheenjohtajan vaaleansininen
toppatakki jää portsarille, ja tumma
tarjoilija ohjaa meidät yläkertaan.
Tuoppi ja kahvia - puheenjohtaja
tarjoaa. "Minä en koskaan ole ollutkaan haastateltavana", hän sanoo ja
vilkaisee vähän jännittyneesti pöydällä pyörivää nauhuria. Jutustelemme niitänäitä, ja ravintola alkaa
hiljalleen täyttyä. Kello on viisi.
Jyrki Hiilivirta ( 2 9 ) on toiminut
Savonlinnan orkesterin kontrabassoryhmän äänenjohtajana vuosina
1978-81 ja tällä hetkellä hän soittaa Lahden kaupunginorkesterin varaäänenjohtajana. Hän on Suomen
Kontrabassoklubin historian kolmas
puheenjohtaja, eikä hän pidä Seppo
Heikinheimoa "basistien vihollisena
no. 1". Mitä nyt kuitenkin vähän
ihmettelee tämän tyrmääviä arvosteluja. Jyrki syö mielellään pataruokaa, juo olutta ja polttaa tarvittaessa yhden sikarin. Ei kuitenkaan
tupakoi. Naisihanne löytyy vaimosta,
siitä ikiomasta, ja mäenlasku taas
kuuluu harrastusten joukkoon. Entä
kohta puolivuotiaan esikoisen
kapalot...? "Yes, kyllä ne vaihtuvat", Jyrki myhäilee ja huitaisee
rehvakkaasti kädellään; kokemusta
löytyy.
(x)=ravintola Bulevardia

Hiilivirta
Yhtäkkiä alakerrasta tasaisen unettavana mattona levinnyt puheensorina voimistuu, ja ravintola tuntuu
heräävän päiväuniltaan. Jyrkikin
innostuu. Hän nojaa oikealla kädellään ruskeaan puukaiteeseen ja
viittoo toisella lämmennyttä ilmaa,
"Minun valintani puheenjohtajaksi
on selvä osoitus siitä, että klubin
toiminta on jo niin vakaalla pohjalla, että uskallettiin ottaa
tällainen riski. Samalla se on
kunnianosoitus niitä bassonsoittajia kohtaan, jotka soittavat näissä
ns. maaseutuorkestereissa. Minä
olen kuitenkin jo ennen valintaanikin ollut suunnilleen samoilla
linjoilla klubin tähänastisen toiminnan kanssa, joten saman linjan
jatkaminen on ihan luonnollinen
asia."
Vaikka Jyrki kovasti kiitteleekin
klubin nykyistä toimintaa, hän
haluaa yhä lisätä kansainvälisiä
yhteyksiä ja toisaalta entisestään
parantaa klubin jäsenten välistä
yhteistoimintaa. Suomalaisten
basistien välisestä kuppikuntaisuudesta" hänen mielestään ei ole
syytä puhua, sillä basisteja on
vähän ja asiat yleensä järjestyvät
hyvässä yhteisymmärryksessä. Jyrkin
mielestä ei kuitenkaan koskaan tehdä liikaa töitä entistä parempien
yhteistyömahdoliisuuksien luomiseksi.
"

Jyrkillä on Lahdessa kaksi oppilasta. Koska suomalaiset basistit ovat
"99 prosenttisesti" orkesteribasisteja, keskustelemme orkesteribasistilta vaadittavista luonteenpiirteistä.

"Kyllä orkesterissa jonkinlaisia turhautumia varmaan tulee ellei ole
luonteeltaan bassonsoittaja. Täytyy
osata nauttia niistä pitkistä äänistä ja makoisista pitsikaatoista,
joita stemmassa tulee eteen. Totta
kai voi soolosoittoa ja kamarimusiikkia harrastaa, mutta tärkein homma
on kuitenkin orkesterisoitto."
"Sitten toinen juttu on tämä työn
arvostaminen. Oma työ täytyy kokea
erittäin mielekkääksi, vaikka muut
eivät sitä ehkä arvostaisikaan.
Vanha totuushan on se, että basistit huomataan vasta sitten kun ne
puuttuvat tai soittavat väärin.
Mutta siihen ei saa alistua:
omaa työtä täytyy osata arvostaa."
"Ja vielä kun luonteenpiirteistä
puhutaan, on muistettava se, että
stemmassa soittaminen vaatii
aina toisten huomioon ottamista,
sopeutumista ja kompromissientekokykyä. On yksilöitten soittotaito kuinka hyvä tahansa, niin
aina vaaditaan kovasti yhteistyötä, jotta homma rupeaa stemmana toimimaan."
Uusi puheenjohtaja ei vaikuta
turhautuneelta orkesterimuusikolta. "Juu, en ainakaan toistaiseksi" , hän naurahtaa ja nojautuu
innostuneesti eteenpäin. Keskustelu rönsyilee vilkkaasti asiasta
toiseen. Eniten Jyrkiä tuntuvat

kiehtovan orkesterisoitossa esiin
tulevat kysymykset. Hän mm. painottaa useassa eri yhteydessä sitä,
että bassostemman on tehtävä hurjan
paljon töitä yhdessä ennen kuin
kunnolliseen lopputulokseen päästään. Hän myös kertoo sellistien
kanssa käymistään keskusteluista,
Mozart-soiton vaikeuksista, jousitusten teosta, äänenjohtajan velvollisuuksista jne. jne. Innostuneen, eteenpäin pyrkivän muusikon
tavoin hänellä on paljon haaveita
ja ideoita.
"Ei, en haluaisi vaihtaa alaa,
vaikka saisin nyt uudelleen valitakin", hän huudahtaa ja tuijottaa
tiukasti silmiin. "Tässä työssä
kokee niin paljon onnellisia hetkiä, että on pakko nöyrästi vain
tunnustaa, että soittaminen on
valtava etuoikeus."

Jiri Parviainen

Kuten edellisenäkin päivänä,
linja-auto pysähtyy Roihuvuoren
kirkon pääsisäänkäynnin eteen.
Soittimiaan kantavat muusikot
siirtyvät pieninä ryhminä autosta kirkkosaliin ja alkavat valmistautua päivän työhön. Viulukoteloita availlaan, nuotteja etsiskellään ja jousituksista neuvotellaan. Joku harjoittelee vaikeata
soolopaikkaa, toinen hakee omaa
istuinpaikkaansa ja kolmas taas
puhdistaa soitintaan vanhasta
hartsinpölystä. Kirkkosalissa käy
kiivas hyörinä kunnes oboistin
terävä viritysääni leikkaa ilmaa.
Viimeisetkin siirtyvät omille
paikoilleen, ja kapellimestari
nousee korokkeelleen. Oopperaorkesterin toinen levytyspäivä
alkaa, ja ensimmäisenä teoksena
on vuorossa Mozartin "Per questa
bella mano".

helisivät kirkon kylmässä kellarissa. "Niin ikäkö?" hän lopulta
havahtuu, "joo, kolkytneljä", ja
heti perään seuraa sarja Mozartin
pahoja juoksutuksia. Tunnelma on
hyvin erikoinen ja samalla tavattoman viehättävä. Tuumin mielessäni, että nyt jos osaisin tarpeeksi sattuvasti kysyä, niin Jiri
varmaan vastaisi soittamalla. No
niin ei kuitenkaan tapahtunut,
mutta vähän samaa asiaa Jiri keskustelussamme sivusi.

Kirkkosalin alapuolella, pienessä
kalustamattomassa kopissa valmistautuu Jiri Parviainen solistitehtäväänsä. Hän istuu kokoontaitetun pingispöydän vieressä
ja ryöpsyttää Mozartiaan suurella
hartaudella. "IKÄ?" kiljun terssikulkujen sekaan ja tunnen olevani
kuin pahantekijä. Kaverillahan
alkaa kohta levytys Ryhäsen
Jaakon kanssa ja... "Oota vähän",
Jiri sinkauttaa, ja terssikulut

Jiri opettaa Länsi-Helsingin musiikkikoulussa kontrabassonsoittoa,
koska "tietoa pitää siirtää".
Myös muita perusteluja opetustyölle löytyy:
"Opettamisessa on koko ajan ajasta
kysymys. Aika on se tekijä, jota
vastaan sekä opettaja että oppilas
joutuvat kamppailemaan. Jos sä
saat oppilaan ymmärtämään nopeasti
sellaisia asioita, joitten kanssa

"Tässä soittamisessa on kysymys
siitä, että se ihminen joka soittaa on ratkaisevan tärkeä tekijä,
eikä se soitin. Kun konserttiinkin
mennään, niin ihmistähän sitä
mennään kuuntelemaan eikä soitinta.
Ei tänä päivänä kukaan enää mene
kuuntelemaan pelkästään viulua tai
kontrabassoa."

sä itse oot ehkä kamppaillut turhankin kauan, niin fiilikset on
valtavat. Silloin oppilas pääsee
hurjan paljon vähemmällä ja
säästyy turhalta duunilta." Kuin
sanojensa vakuudeksi Jiri heittää
bassostaan ryöpyn "Perquestaa".
Jalka naputtelee välillä lattiaa,
ja soittotyyli vaikuttaa hyvin
rennolta.
"Opettamisessa on ihan yhtä intiimeistä asioista kysymys kuin perheessä; se on ihan sama mitä sä
puhut pojilles, sinua ne kattoo
ja sinusta ne ottaa esimerkkiä.
Ei siinä paljon sanoja tarvita.
Niin se on opettajan ja oppilaan
välisessä suhteessakin: sä oot
koko ajan esimerkkinä."
Jiriä naurattaa, kun kyselen
häneltä "basistina tapahtunutta
hirveintä kömmähdystä". "No se
oli ensimmäinen koesoitto missä
mä oon ollut. Silloin mut puhuttiin sieltä ulos. Kolleegat esitti
niin väheksyviä arvioita mun soittotaidostani, että mä katsoin

parhaimmaksi lähteä pois.
Mä menin sitte saman talon
seuraavaan koesoittoon ja
otin paikan. En uskonut enää
juttuihin".
Puolelta päivin alkaa nauhoitus. Kahvitauolla kysyn Jiriltä haluaako hän tekstin
tarkastettavaksi. "Ah, mitä
turhia", hän sanoo ja huitaisee kädellään. Keskustelu
kapellimestarin kanssa jatkuu.

KONSERVATORIOIDEN
TUTKINTOVAATIMUKSET

YLEMMÄT

(I, II ja III) KURSSI-

KONTRABASSONSOITOSSA

Konservatorioissa noudatetaan tällä hetkellä I, II ja
III-kontrabassokurssien osalta Sibelius-Akatemian ns.
vanhoja kurssitutkintovaatimuksia. Sibelius-Akatemiassahan otettiin tutkinnonuudistuksen myötä käyttöön uudet
opetusohjelmat ja kurssitutkintovaatimukset. Niihin
tutustutaan Basisti-lehden seuraavassa numerossa.

Konservatorioiden II-kurssien arvostelulautakuntiin
kutsutaan yleensä ulkopuolisia asiantuntijoita. Jos
konservatorio-opiskelija haluaa suorittaa III-kurssin,
varataan sitä varten aika Sibelius-Akatemiasta, jolloin
Sibelius-Akatemia hoitaa lautakunnan kokoonkutsumisen.

Suomen kontrabassoklubin työryhmä laati jo vuonna 1980
Suomen Musiikkioppilaitosten liitolle ehdotuksen
käytännöllisen valmiuden tutkinnosta. Virallista
vahvistusta ei vielä tähän päivän mennessä ole tullut, mutta bassoklubin malli on kuitenkin käytössä
esim. Helsingin konservatoriossa. Käytännöllisen
valmiuden tutkinto sijoittuu ajallisesti II-kurssin
suorittamisen yhteyteen, vaikkakin se suoritetaan
erillisenä tutkintona.

SIBELIUSAKATEMIAN

KURSSIT

(1977)

KONTRABASSONSOITTO

Oheista kurssitutkintoohjelmistoa ei ole tarkoitettu
noudatettavaksi kirjaimellisesti, vaan se on luonteel
taan neuvoaantava. Opettajien toivotaan tämän vuoksi
kunkin kurssin kohdalla lisäävän siihen muitakin sopi
vaksi katsomiaan ao. kurssin vaikeusastetta vastaavia
sävellyksiä ja sisällyttävän niitä kurssi tutkintoohj el
miin. Niin ikään tulee ottaa käytäntöön myös vastaisuu
dessa ilmestyviä, hyviksi osoittautuvia kouluja, sävellys
ja harjoitelmakokoelmia ym. ainestoa. Kurssitutkin to
ohjelmiin saa sisällyttää myös у l e m m ä n kurssin
ohjelmaan kuuluvia sävellyksiä ehdolla, että oppilas on
suoritettavana olevan kurssin ohjelmistosta harjoittanut
ainakin sen vähimmäismäärän sävellyksiä, mikä oikeuttaa
kurssitutkinnon suorittamiseen . Samaa sävellystä ei
kuitenkaan saa uudelleen esittää ylemmässä kurssi
tutkinnossa.
Kurssitutkintovaatimuksissa tehtyjen muutosten astuttua
voimaan olkoon oppilaalla yleensä oikeus suorittaa
tutkinto entisten vaatimusten mukaan, jos hän on
jo opiskellut kysymyksessä olevaa kurssia vähintään
puolet sille vahvistetusta en immäisajasta.
Opettajaneuvostolla on kuitenkin oikeus määrätä
ajankohta, josta lähtien uusittua tutkin tovaatimusta
on ehdottomasti noudatettava.
Solististen aineiden kurssitutkintoja koskevat lähem
mät määräykset sisältyvät tutkintosääntöön ja ovat
julkaistuna erillisessä monisteessa.

KONTRABASSONSOITTO
HARJOITUSAINESTOA
1.

JA

KURSSI

I

OHJELMISTOA

Harjoitelmia ja etydejä
Simandl:
Kontrabassokoulu I (peukaloasemiin saakka)
Simandl:
30 etydiä (kokonaan)
Josef Hrabé: 86 etydiä, vihko I

2.

Pienimuotoisia sävellyksiä
Pergolesi:
Gossec:
Beethoven:
Gabriel-Marie:
Dvorak:
Bach:
Bach:
Schubert :
Corelli:
Corelli:
Saint-Saens:

3.

Tre Giorni
Gavotte
Resitatiivi 9. sinfoniasta
La Cinquantaine
A Song My Mother Taught Me
Menuet in d
Gavotte
Wiegenlied
Largo
Affettuoso
L'éléphant

Laajamuotoisia teoksia
Händel:
Marcello:
Vivaldi :
Corelli:

Konsertto B-duuri
Sonaatteja
Sonaatteja
Sonaatti c-molli

4.

Asteikkoja ja sointukulkuja

5.

Prima-vista soittoa

Kontrabassonsoiton I kurssitutkinnon suorittaminen edellyttää, että oppilas on harjoitellut Simandlin I koulun
(kokonaan) sekä Simandlin 30 etydiä (kokonaan) tai vastaavan määrän samaa tai vaikeampaa vaikeustasoa olevaa
etydiharjoitusainestoa.
KURSSITUTKINTO
1.

Kaksi etydiä (vaikeusaste vastaava kuin Simandlin
30 etydiä, etydeissä n:ot 5-30)

2.

Pienimuotoinen sävellys

3. Laajamuotoinen teos kokonaan
Pienimuotoinen sävellys sekä laajamuotoinen teos on
soitettava ulkoa.

KONTRABASSONSOITTO

-

HARJOITUSAINEISTOA

JA

1.

KURSSI

II

OHJELMISTOA

Harjoitelmia ja etydejä
Simandl:
II-koulu (kokonaan)
Kreutzer:
18 etydiä
Kayser:
Etydejä
Storch-Hrabé: Etydejä

2.

Pienimuotoisia sävellyksiä
Dragonetti:
Czerny:
Bottesini:
E.Lutyens:
Koussewitzky:
Shostakovitsh:
Koussewitzky:
Martini:
Saint-Saens:
Lorenzitti:
Bottesini:

3.

Andante ja Rondo
Nocturno ja Intermezzo
Réverie
The Tides of Time
Valse miniature
Adagio
Chanson triste
Plaisir d'amour
Allegro-Appasionata
Gavotti
Elegia

Laajamuotoisia teoksia
Händel:
Eccles:
Hindemith:

Konsertto g-molli
Sonaatti
Sonaatti

Larsson:
Dittersdorf:
Skortzeny:
Hoffmeister:
P.Angerer:
Busser:
Arneller:
Bach:

Konserttino
Konsertto
Sonatine ns o 1
Konsertto
Gloratio
Konsertino
I Sonaatti
Sonaatti n:o 2

Näitä III kurssin
ohjelmistoon kuuluvia
teoksia voidaan harkinnan mukaan käyttää
myös II kursissa

4.

Orkesterikirjallisuuden vaativia kohtia

5.

Prima-vista soittoa

Kontrabassonsoiton II kurssitutkinnon suorittaminen edellyttää,
että oppilas on harjoitellut Simandlin II-koulun (kokonaan)
sekä Kreutzerin 18 etydiä (kokonaan) tai vastaavan määrän
samaa tai vaikeampaa vaikeustasoa olevaa etydiharjoitusainestoa.

KURSSITUTKINTO
1.

Kaksi etydiä (vaikeusaste vastaava kuin Simandlin
II-koulun loppupuolen etydeissä n:o I Esduuri — IX g-molli)

2.

Pienimuotoinen sävellys

3.

Laajamuotoinen teos (kokonaan)

4.

Musiikillisen valmiuden tutkinto (suoritetaan pääsääntöisesti erillisenä tutkintona, kohtiin b ja c
kuuluvat tehtävät ilmoitetaan oppilaalle tuntia
ennen tutkintoa)
a)

Prima vista

b)

Näyte harjoitetusta ohjelmistosta

c)

Kohtia orkesterikirjallisuudesta

Jos laajamuotoisena teoksena esitetään II kurssitutkinnon
yhteydessä jokin seuraavista konsertoista, riittää niistä
kaksi osaa:
Koussewitzky: Konsertto
Bottesini:

Konsertto

Dragonetti:

Konsertto, tai vastaavaa vaikeustasoa
oleva konsertto

Pienimuotoinen sävellys sekä laajamuotoinen teos on
soitettava ulkoa.

KONTRABASSONSOITTO

-

HARJOITUSAINESTOA

JA

1.

KURSSI

III

OHJELMISTOA

Harjoitelmia ja etydejä
Nanny: 20 virtuosietydiä
Czerny: Kapriiseja

2.

Pienimuotoisia sävellyksiä
Bottesini:
Sermilä:
Czerny:
Bottesini:
Koussewizky:
Shostakovitsh:
Dragonetti:
Paganini:
Koussewizky:
Lorenzitti:
Mozart:

3.

Laajamuotoisia teoksia
Händel:
Eccles:
Vivaldi:
Misek:
Hertl:
Hindemith:
Larsson:
Dittersdorf:
Sperger:
Hoffmeister:

4.

Melodia
Tavastonia
Nocturno ja Intermezzo
Elegia
Chanson triste
Adagio
Andante ja Rondo
Moses-variatiot
Valse miniature
Gavotti
Aria "Per questa bella mano"

Konsertto g-molli
Sonaatti
Konsertto D-duuri
Sonaatti
Sonaatti
Sonaatti
Konsertino
Konsertto
Duo kontrabassolle ja alttoviululle
Solokvartetto n:o 2

Konsertot ja sarjat
Mozart:
Bottesini:
Koussewizky:
Dragonetti:
Nanny:
Czerny:
Vanhal:
Poradowski:
Meriläinen:

Konsertto
Konsertto
Konsertto
Konsertto
Konsertto
Konsertto
Konsertto
Konsertto
Konsertto kontrabassolle ja
lyömäsoittimille

Kontrabassonsoiton III kurssitutkinnon suorittaminen
edellyttää, että oppilas on harjoitellut Nannyn 20 virtuosietydiä tai vastaavan määrän samaa tai vaikeampaa
vaikeustasoa olevaa etydiharjoitusainestoa.

KURSSITUTKINTO
1.

Yksi pienimuotoinen sävellys

2.

Yksi sonaatti tai konsertto (kts. "Laajamuotoiset
teokset")
Konsertto (kts. "Konsertot ja sarjat")

3.

III kurssitutkinto voidaan laatia myös seuraavasti:
1.
2.
3.

Kaksi pienimuotoista sävellystä
Sonaatti tai konsertto kahdelle instrumentille
(vaikeusaste III-kurssin vaatimuksia vastaava)
Konsertto (kts. "Konsertot ja sarjat")

KÄYTÄNNÖLLISEN

VALMIUDEN

TUTKINTO:

(Suomen kontrabassoklubin hallituksen ehdotus vuodelta 1980)
1. Oppilas valmistaa 10 etydiä (Simandl 2.osa, StorchHrabe 2.osa, Kreutzer 18 etydiä, Cerny 30 kapriisia,
Nanny 20 virtuoosietydiä) joista lautakunta valitsee
esitettäväksi 3 etydiä.
2 . Yksi kokonainen orkesteriteos esim. sinfonia joltain
seuraavista säveltäjistä: Bach, Händel, Mozart,Beethoven.
Teos annetaan oppilaalle tutkintoa edeltävänä päivänä.
3. Pakollinen sooloteos joka esitetään ilman säestystä.
Teos pyritään valitsemaan keskeisen kontrabassokirjallisuuden ulkopuolelta niin, että se olisi
oppilaalle ennalta tuntematon. Teos annetaan oppilaalle viikkoa ennen tutkintoa. Teosta ei tarvitse
soittaa ulkoa.
4. Prima vista. Oppilaalla on yksi minuutti aikaa
perehtyä annettuun tehtävään.

Työryhmän ehdottama käytännöllisen valmiuden tutkinto
vastaa 1.kohtaa lukuunottamatta orkestereiden koesoittovaatimuksia.

Tampere J a z z

Happening

Tampereen kolmas Jazz Happening 2. - 4.11. 1984 oli edeltäjiensä lailla musiikilliselta anniltaan korkeatasoinen. Lyhyessä ajassa hämäläisestä jazz-jamboreesta on muotoutunut
monitahoinen kulttuuritapahtuma, jossa jazzin sanomaa viedään eteenpäin, ei vain muusikoiden, vaan myös modernin
runouden ja elokuvan voimin.
Jazz Happeningin järjestää tamperelainen Jazzkerho Break
Tampereen kaupungin kulttuurilautakunnan tukemana. Tällaisena tilaisuus on oivallinen näyttö siitä, että nykyisessä
konsensus-Suomessa' yksityinen yritteliäisyys voi yhteistyössä julkisen vallan kanssa johtaa onnistuneisiinkin tuloksiin.
'

Tämänkertaisen Jazz Happeningin päävieras oli nuoren
amerikkalaisen Michele R o s e w o m a n ' in (31) johtama
14-henkinen orkesteri New-Yor-Uba. Orkesterin nimi viittaa
uudestisyntyneeseen New York-Kuuba-akseliin, mutta musiikin
varsinaiset juuret ovat syvemmällä; afrikkalaisen yorubaheimon uskonnollisessa traditiossa.
Yorubat olivat ryhmä ihmisiä, jotka tuotiin orjina EteläAmerikkaan, Kuubaan ja Amerikkaan. Heidän mukanaan tuli
musiikki ja uskonto, musiikki on osa heidän uskoaan. Rytmit
osoittavat anomuksen tai muun sellaisen viestin tietylle
jumaluudelle ('orisha'), ja niin tekevät laulutkin. Tämä
uskonto on Kuubassa hyvin laajalle levinnyt tänäänkin
(huolimatta materialistisen nykyhallinnon kielteisestä
asenteesta kaikkia henkisiä liikkeitä kohtaan), ja se on
saanut seuraajia myös Yhdysvalloissa.

Rosewomanin musiikissa varsinaista yoruba-kulttuuria edustavat kuubalainen rytmiryhmä ja yoruban kielellä laulava
naisvokalisti. Musiikki on kuitenkin synteesi; Rosewoman
tuntee eurooppalaisen konserttimusiikin siinä kuin modernin
jazzinkin, ja hänen muusikkonsa ovat New Yorkin parhaita.

Michele Rosewoman'in musiikissa yhdistyvät moderni
jazz ja afro-kuubalainen rytmiikka/kansanperinne
kiehtovalla tavalla. Oikealla basisti Anthony Cox.

Näin määritteli Rosewoman musiikkinsa ja runouden suhdetta
(hän kirjoittaa itse myös englanninkielistä runoutta):
- Minun runouteni on poliittista - jokainen esitystilanne ei kuitenkaan ole poliittisen runon tai julkilausuman esiintuomista. Musiikki itsessään on poliittista
siinä, että se vaatii uutta struktuuri, uutta muotoa. Se
tunnustaa kaikki muodot, jotka ovat elinvoimaisia vielä, ja
heittää pois muut.
- Se kuuluu vapauteen; vapauden syvällistämistä - sitä
tämä musiikki on. Jos ihmiset pääsevät sisälle musiikkiin,

uskon että osa heistä vapautuu näkemään asiat ympärillään
uudella tavalla ja tuomaan jotain positiivista maailmaan
vanhojen fraasien toistamisen sijasta; fraasien, joissa vain
toistetaan samoja vanhoja periaatteita ja arvoja. Sillä
maailma vaatii nyt uutta ajattelua.
Tämä minun ryhmäni on poliittinen siinä, että sen musiikki
pyrkii heijastamaan suurta historiallista kaarta: Afrikka Kuuba - Amerikka. New-Yor-Uba on: yoruba-Kuuba-New York.
Musiikkini ja oman kasvuympäristöni kautta olen aina ollut
kosketuksissa mustan Amerikkaan. Ymmärrän sen olemassaolon
taistelun, olen osa sitä. On tärkeää, että musiikkimme
heijastaa mustan väestön yhteisöä.
- Katson, että olen siinä asemassa, että voin vetää tästä
paljon yhteen; olen ollut kosketuksissa sekä jazziin että
kansanperinteeseen. Minulla on tietoa yhdistää nämä kaksi
asiaa. Jotkut syvälliset opettajat, kuten Rufus R e i d joka on myös erinomainen bassonsoittaja - ovat sanoneet, että
tässä oli ensimmäisen kerran mahdollista nähdä mustan väestön
koko historiallinen kaari Afrikasta tähän päivään, meidän musiikissamme. Uskon, että musiikki on poliittista juuri tuossa
mielessä; se yhdistää. Se vie pois eristyneisyyden - blues,
gospel, Kuuba, jazz - kaikki nämä elementit löytyvät musiikista
syvällisesti integroituina.
- Jazz on amerikkalaista musiikkia, amerikkalainen käsite.
Tämä orkesteri on myös amerikkalainen käsite, se ei ole vain
musta käsite. Se ei voikaan olla, koska minä kokosin sen.
Mutta kasvoin Amerikassa, ja olen osa sitä. Olen hyvin selvillä siitä, että olemme nyt erillään toisistamme, ja se heikentää meitä. Tämä musiikki on tarkoitettu käsitteenä uudelleen integroimaan kaikkea, mikä on jo olemassa, mutta jota
media pilkkoo paloiksi. Tämä on meidän tapamme sanoa: olemme
kaikki yhtä ja olemme yhdessä paljon voimakkaampia.
Minulle siis tämä yhtye on hyvin poliittinen. Olen
huomannut, että vain Euroopassa ihmiset ovat vaivautuneita,
kun puhumme toista kieltä. Jotkut olivat niin vaivautuneita,

että meidän oli mm. Puolassa tehtävä tiettyjä muutoksia.
Ihmiset huusivat: "Puhu englantia!" ... Minusta tuo on
naurettavaa. Musiikki on musiikkia. Kommunikointi sanojen
kautta on jazzvokalistillekin instrumentaalista - ainakaan
se ei ole pelkästään verbaalista.
Jos kuuntelet musiikkiamme tarkkaan, kuulet bluesia,
eikä sinun tarvitse ymmärtää sanoja ymmärtääksesi hengen ja
tuntea, mitä tapahtuu. Sanat ovat uskonnollisia, ne eivät
ole tärkeitä jokaiselle, mutta hengen, positiivisen voiman;
sen me tuomme konserttiimme.

Entä miten suhtaudut Euroopan klassilliseen traditioon?
Opin soittamaan sen pohjalta, mutta en oppinut musiikkia;
opin lukemaan nuotteja, mutta en tiennyt, mitä tapahtui musiikillisesti. Eurooppalainen klassillinen musiikki on tehnyt minuun
suurimman vaikutuksensa sellaisten ihmisten kautta, kuin Cecil
T a y l o r , Duke E l l i n g t o n
ja Charles M i n g u s;
tapa, jolla he imivät sen itseensä ja antoivat sen edelleen orkestrointi, instrumenttien käyttö jne.
- Sillä kaikkiaan tämä on loputon oppimisprosessi, johon
tunnen vasta ottaneeni ensimmäisen askeleeni. Ennen tätä
orkesteria en ollut kirjoittanut kuin sekstetille - tässä
yhtyeessä on 14 soittajaa. Se on iso hyppy, ja tiedän kyllä,
missä on puutteita - toivottavasti siitä ei ole liian paljon
nähtävillä bändin kuuntelijoille. Olen selvillä siitä, mitä
on tehtävä, ja opiskelen jatkuvasti suurten klassisten mestarien partituureja. Kuta enemmän luen musiikkikirjoitusta
ja kuuntelen levyjä, sitä paremmaksi tulee oma sävellystyöni
ja musiikillinen ymmärrykseni.

Rosewomanin ohella Jazz Happeningin odotetuimpia vieraita oli
Joseph J a r m a n - Don M o y e Quartet. Tämä kvartetti
yhdistää kaksi voimahahmoa yhtyeestä The Art Ensemble of Chicago,
joka on yksi eniten musiikkia uudistaneita ryhmiä viime vuosina.

Art Ensemble of Chicagon taustalla vaikuttaa hyvin paljon
chicagolaisyhteisö Association for the Advancement of Creative Music (AACM). Jarman-Moye kvartetti merkitsee kuitenkin
irtiottoa tästä instituutiosta, ja sävellystyön ohella tähän
vaikuttavat maanläheisellä soitollaan basisti Essiet Okun
E s s i e t sekä pasunisti Graig H a r r i s .
Silti AACM:n periaatteellinen musiikin ohjenuora - rakentavien,
positiivisten ja silti dynaamisten ja voimakkaiden aineksien
käyttö - osoittautui tämänkin kvartettikokoonpanon filosofiaksi.
Nuori Essiet (28) komppasi jäntevästä ja mukautui joustavasti
Jarmanin päähänpälkähdyksiin. Essietin raivokas pizzicatosoolo oli yksi Happeningin parhaita, mutta jousenkäyttäjänä
hän jätti kyllä vielä runsaastikin toivomisen varaa.
Essiet on käynyt Suomessa kerran aiemminkin,
Maratonijazzilla Abdullah
Ibrahimin (Dollar Brand)
basistina. Toivottavasti
kuulemme häntä vielä lisää,
sillä hän on soittajana
energinen ja jännittävä.

Jarman-Moye Quartetin
jäntevästi soittanut
basisti Essiet Okun
Essiet.

Essiet Okun Essiet: Moyen taitava basisti puhuu:
Kerrohan ensiksi musiikillisesta taustastasi, ja miten
päädyit kontrabassoon.
- Well, alunperin aloitin kolmen vuoden ikäisenä viulunsoitolla - se oli äitini vaikutusta, hän harrasti klassillista
musiikkia. Sitä kesti neljä vuotta, sitten soitin vuoden
selloa. Kontrabassoon päättymiseen vaikutti ennen kaikkea
opettajani high school'issa; mennessäni kouluun ei musiikki
enää kiinnostanut minua - viulunsoitto tuntui silloin jotenkin
tytöille sopivalta ... heh-heh... Opettajani sai minut innostumaan bassonsoitosta, ja liityin kouluni orkesteriin.
Entä miten päädyit jazziin? Aloititko siitä, vai klassillisesta eurooppalaisesta musiikista?
- Minulla oli klassisen soiton opettaja, mutta enpä voi
sanoa olleeni kovin ahkera oppilas ... harjoittelin kyllä,
mutta en todella pannut parastani - nuorena monet asiat
kiinnostavat, ja aloin hengailla jazz-mestoissa. Opettajani
lukiossa minut oikeastaan ohjasi jazziin; innostuin siitä
ja halusin soittaa kuten Ron C a r t e r . Tuolloin olin
17-vuotias.
- Nykyisin pidän klassillisesta musiikista yhä enemmän;
hyvinkin erityyppisistä säveltäjistä, varsinaisia suosikkejani ovat kuitenkin Bartok, Bach, Mozart ja Stravinsky.
Klassisen soittamisessa improvisoinnille ei ole juuri sijaa;
kaikki on kirjoitettua ja tietyllä tavalla rajoitettua, ja
sinun on luettava nuotit juuri kuten säveltäjä on tarkoittanut.
- Jazzissa taas; siinä minua miellyttää mahdollisuus improvisoida, löytää oma tyylini, oma ääneni. Luulen kuitenkin,
että jatkossa siirryn enemmän klassilliseen musiikkiin itsekin; muutin Yhdydvalloista Amsterdamiin saadakseni yksityisopetusta ja opettajani hallitsee sekä jazzin että klassillisen.
Tässä minulla tosin on töitä, sillä viimeiset kahdeksan vuotta
olen soittanut pelkästään jazzia ...

Amerikkalaiseen jazziin - tai sanotaan luovaan musiikkiin
yleensä - on 70-luvulta asti vaikuttanut voimakkaasti chicagolainen AACM-yhteisö (Association for the Advancement for
Creative Music). Oletko itse opiskellut heidän johdollaan?
En. Tunnen kyllä järjestön, mutta en ole perehtynyt
tarkemmin sen oppeihin. Don Moye ja Joseph Jarman olivat
siinä mukana alussa, mutta tietääkseni he ovat eronneet en tosin ole tästä aivan varma.
- Tällaiset yhteisöt ovat mielestäni tärkeitä. AACM
on USA:n improvisoidun musiikin alalla huomattava vaikuttaja,
ja he ovat tuoneet suuren panoksen avant gardeen, progressiiviseen musiikkiin, ja ylipäätänsä moderniin musiikkiin.
Klassillisen musiikin alueella muutamat johtavat opettajat
mm. tsekkiläinen professori Frantisek Posta, ovat johdonmukaisesti korostaneet, että 'basson profiilia tulisi
kirkastaa'. Toisin sanoen, bassoa ei tulisi nähdä vain
rytmisenä ja säestävänä soittimena, vaan myös monipuolisena melodisena soittimena. Miten näet tämän asian jazzissa?
Minusta monet muusikot ovat jo tehneet tuon jazzin
alueella; esim. Eddie G o m e z , Niels-Henning Ö r s t e d P e d e r s e n ,
Stanley C 1 a r k e . Klassillisen musiikin
alueella taas esim. USA:ssa Gary C a r r tai Frederick
Z i m m e r m a n , joka on Julliardin bassonsoiton johtaja
ja suuri bassosolisti - he ja monet muut ihmiset ovat uurastaneet vuosia nostaakseen kontrabasson sooloinstrumentiksi.
- Henkilökohtaisesti minuun on tehnyt suuren vaikutuksen
David F r i e s e n .
Tiedätkö hänet?
Kyllä, Eräällä albumillaan (Paths Beyond Tracing) hän muuten soittaa simultaanisesti bassoa ja bambuhuilua. Hyvin
kiinnostavaa. Oletko itse levyttänyt?

- Enpä juuri. Tein Don Moyen kanssa demonauhan, josta
piti tulla LP-levy, mutta siitä ei koskaan tullut. Nauhoitimme sen Italiassa eräälle pikkumerkille, mutta se ei
ole julkaissut levyä.
- Dollar Brandin Zimbabve-albumilla olen mukana, levy
julkaistiin viime vuonna. Levytyshommassa on nykyisin
omat vaikeutensa ...

Antti Suvanto

Digitaalikoneita, rytmilaitteita, keskellä saksofonisti
Ulrich P. L a s k .
Tässäkö jazzin tulevaisuus !?!

TUOMO

KINNUNEN

SOFIAN

KONSERVATORIOSTA

Bulgarian maine kontrabassomaana on monelle suomalaiselle
basistille tuttu. Mm. professori Todor Toshev on käynyt
Suomessa opettamassa ja kolmen viimeksi kuluneen kesän
aikana on useilla ollut mahdollisuus tutustua bulgarialaiseen bassotaiteeseen Entcho Radukanovin johdolla Kälviällä.
Olemme pitkästä aikaa saaneet oman edustajan Sofian konservatorioon ja Tuomo Kinnunen raportoi sieltä seuraavaa:
Bulgariassa ja tarkemmin vielä Kjustendilissa pidettiin
8. - 13.11.1984 kilpailu bulgarialaisille jousisoittajille
ja baasosarjan ohjelma oli seuraava:
I erä

a) 2 osaa Fryban sarjasta
b) joku seuraavista sonaateista:
Händel, Marcello, Eccles, Birkenstock,
J.Chr. Bach
c) joku seuraavista teoksista: Goens:Scherzo,
Glier: Tarantella, Johns: Piece,
Rahmaninov: Vokaliisi

II erä

a) yksi konsertoista: Hoffmeister no: 1,
Dragonetti, Vivaldi, Dittersdorff, Vanhal
b) bulgarialaisen säveltäjän teos, joka
annetaan kilpailijoille 60 vrk aikaisemmin

III erä

a) yksi konsertoista: Mozart, Koussewitzky,
Hertl, Mortari, Bottesini
b) yksi virtuoositeoss Paganini: Moosesvariaatiot, Bottesini: Paisiello-muunnelmat
Bottesini: Somnabula-fantasia tai Tabakov:
Motiivit.

Näin siis muualla. Koskahan meillä?
Tässähän olisi jo hyvä ohjelmarunko.
LL

BASSO

?

VISA

Basisti-lehdessä 4/82 julkaistiin ensimmäinen "BassoVisa"
tehtävä. Nyt Kari Korpinen haluaa elvyttää jo melkein
unohduksiin joutuneen idean ja on kaivanut valtaisasta
kirjallisuuden maailmasta seuraavan bassoaiheisen sitaatin

- Hm, kehtaako tuota sanoa.. . Minä puhallan kontrabassoa
tehtaan soittokunnassa. Ihan totta.- Kolmekymmentä
vuotta olen puhaltanut. Kapellimestari sanoo, että
pääsen mukaan ensi kesäjuhlille, virkkaa vanha mies,
jolla on viikset.
- Maailma olisi köyhempi ilman sinua ja kontrabassoasi.
Pahat ihmiset eivät puhalla kolmeakymmentä vuotta
kontrabassoa.

Siis kenen tekstiä ja mistä teoksesta?
Oikein vastanneiden kesken arvotaan se vanha
koruommeltu hartsirätti. Oikeat vastaukset
päätoimittajalle ennen seuraavan lehden ilmestymistä.

Ele viritte niin paljon siirtte sormi!
Rudolf Nienstedt

rion

VAPAAJÄSENET 1984 :

LISÄKSI LEHDEN OVAT TILANNEET :
Rovaniemen Kaupunginkirjasto
Tampereen Kaupunginkirjasto
Sibelius-Akatemian kirjasto

UUTISIA NEUVOSTO-KARJALASTA
Seuraava uutinen oli Neuvosto-Karjala lehdessä 25.11.1984.
Mielenkiintoista, eikö totta!?

Kontrabassonsoittajat kilpailevat
Tänään Petroskoissa filharmonian suojissa alkaa bassoviulunsoittajien yleisliittolainen
kilpailu.
SNTL:n
kulttuuriministeriö
järjesti ensimmäisen
alttoviulun-, harpun- ja bassoviulunsoittajien kilpailun Moskovassa
vuonna 1980. Kilpailu pidetään kerran neljässä vuodessa.
Toinen alttoviulun- ja harpunsoittajien kilpailu oli Moskovassa ja Jaroslavlissa. Petroskoilla on kunnia ottaa vastaan
bassoviulunsoittajia

18:sta kaupungista. Toisessa
kilpailussa
on huomattavasti
enemmän soittajia kuin ensimmäisessä.
Siihen
osallistuu
soittajia mm. Moskovasta, Leningradista, Sverdlovskista, Novosibirskista, Alma-Atasta, Rievistä ja Tallinnasta.
Soittajat ovat
ilmoittaneet
esittävänsä sävelmiä
kontrabassolle,
kontrabassolle
ja
pianolle, sekä kontrabassolle ja
orkesterille. Ohjelmassa on eri
aikakausiin ja tyyleihin kuuluvia Pihlin, Händelin,
HindePetroskoin
mithin, Koussevitzskyn, Tubi-

nin, Glieren ym. säveltäjien
teokset, jotka kysyvät soittajilta korkeata esittämistasoa.

tyn Moskovan
konservatorion
professori, kansainvälisten kilpailujen
laureatus,
VSFNT:n
kansantaiteilija Natalja Shahovskaja.

Kilpailu suoritetaan kolmessa erässä. Karsintakilpailut pidettiin mm. neuvostotasavaltoVoittajat saavat
yleisliittojen pääkaupungeissa.
laisen kilpailun laureatuksen
nimen.
Palkintoja
tulee
myös
Tuomaristoon
kuuluvat J.
Kolosov, L. Rakov ja V. Ho- Karjalan laitoksilta ja järjestöiltä.
menko (Moskova), S. Akonov
(Leningrad), I. Guseinov (BaVladimir F E D O T O V ,
ku), V. Mazurjanu (Kishinjov)
ja muut tunnetut soittajat ja
Leningradin konservatoopettajat. Tuomariston johtajahaaraosasna toimii Tshaikovskille nimeton opettaja, tuomariston

jäsen

B A S I S T I

1984

Sisällysluettelo
Artikkelit:
Radion basistit ja orkesteri 1927-83,
Erkki Tuura 84:1
Lahden kaupunginorkesterin basistit,
Helena Hiilivirta 84:2
Vasket ja jouset, huomioita erilaisista
persoonallisuuksista muusikoiden joukossa,
John Davies 84:2
Tunnelmia Saksasta, Tapio Lydecken 84:3
Valta vaihtui, nykyisen ja entisen
puheenjohtajan ajatuksia, Juha Pesonen 84:4
Tampereen III Jazz Happening, Antti Suvanto 84:4

Muuta:
Kontrabassonsoiton peruskurssien tutkintovaatimukset, 84:3
Konservatorioiden ylemmät kurssitutkintovaatimukset kontrabassonsoitossa, 84:4
Jäsenluettelo 1984,

84:4

Länsisaksalainen mestariverstas,
jonka bassoilla on vuosikymmenien
takainen hyvä maine kautta koko
maailman.
Mestariverstaan perusti vuonna 1905
Emanuel Wilfer vanhempi.
Ennen tätä hän oli opiskellut
bassonrakentajan ammatin ja
työskennellyt eri mestareiden
kanssa.
Yhteydet ammattimuusikoihin ,
konservatorioihin ja musiikkiopistoihin tiivistyivät.
Lähes 80 vuoden aikana on
Emanuel Wilfer kontrabassojen
kysyntä ammattipiireissä
jatkuvasti kasvanut.
Emanuel Wilfer perheyrityksessä bassot rakennetaan yhä vanhojen perinteiden mukaan.
Kaikki soittimet ovat
käsin lakattuja ja viimeisteltyjä soimaan
kautta koko äänialueen.
Pyydä kuvallinen esite
ja hinnasto.
TERVETULOA
ASIANTUNTIJA

LIIKKEESEEN!

Aleksi 11 H:ki 90-611
Musiikki Kaikki
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