• Bottesinijuhlavuosi
• ryhmätyön
ongelmat
• essen in
Essen
• pilapiirtäjä
Karin debyytti

SUOMEN KONTRABASSOKLUBI RY.
Perustettu vuonna 1976

8. Vuosikerta
Painosmäärä vuonna 1989 300 kpl

Hallitus:

Tapio Lydecken pj.
Eräkuja 6 D 43
01600 VANTAA
puh. (90) 566 5873

Päätoimittaja:

Juha Pesonen
Helsinginkatu 15 A 27
00500 HELSINKI
puh. (90) 701 4089

Sari Savolainen vpj.
Miika Asunta, siht.
Marko Mikkola
Jiri Parviainen
Pekka Saarinen

Toimituskunta:

Miika Asunta
Mechelininkatu 2 A 15
00100 HELSINKI
Peter Grans
Nummenpuistok. 27 B 8
20540 TURKU

Rahastonhoitaja: Erkki Tuura
Haapala 1 pp
04500 KELLOKOSKI
puh. (90) 282 413
Klubin

tilinro:

PSP 164329-1

Sampo Lassila
Klaarantie 4 A 4
00200 HELSINKI
Jakelu:

Erkki Tuura

ISSN 0780-5519
Ilmestymisaikataulu vuonna 1990
Nro

Aineisto
päätoimittajalle

Ilmestyy

1
2
3
4

6.2.
24.4.
18.9.
20.11.

20.2.
8.5.
2.10.
4.12.

Basisti 4/89
Pääkirjoitukset

4

Puheenjohtajan palsta

5

Syyskokouksen pöytäkirja

6

Bottesini-juhla Italiassa

10

Bassonsoiton pedagogiikkaa.... 13
Uusi puheenjohtaja
kuultavana

16

Mihin katosivat bassonsoiton
opiskelijat
18
Suomalainen bassokoulu
ilmestyy!!

20

Jüri Lepp konsertoi
Kallio-Kuninkalassa

22

Ryhmätyön ongelmat. Referaatti O. Kososen esitelmästä... 23
Essen in Essen

26

Mainostajat näytillä

28

Basson vaihto

30

Tutkivaa

32

journalismia

Lukijaäänestys ratkennut

34

Kari R. debytoi

35

Jäsenluettelo - 8 9

...36

Basisti-lehteen voit kirjoittaa myös nimimerkillä. Toimituskunnan
tiedossa on kuitenkin oltava nimesi ja osoitteesi. Nämä tiedot jäävät
ainoastaan toimituksen käyttöön, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.
Tarvittaessa alkuperäismateriaali palautetaan.
Toimituskunta kiittää kaikkia avustajia runsaasta juttutarjonnasta.
On ilahduttavaa, että jatkuvasti löytyy uusia kirjoittajia, ja on toivottavaa että näppäriä kynänkäyttäjiä löytyisi vielä lisää.
Mieluiten otamme vastaan koneella kirjoitettua tekstiä, mutta selkeät käsinkirjoitetut tekstit kelpaavat yhtä hyvin. Mikäli teet juttusi
Macintosh-tietokoneella lähetä sekä tulostettu teksti että MacWritemuotoinen tiedosto levykkeellä.
Kansikuvassa bassoklubin uusi puheenjohtaja Martti Pyrhönen.

Pääkirjoitukset
KLUBIN KOHTALONKYSYMYS
Syyskokouksessa valittu uusi hallitus on visaisen ongelman edessä:
Mitkä ovat ne keinot, joilla klubitoiminta saadaan piristymään? Edellinen hallitus turhautui jäsenistön
lähes täydelliseen passiivisuuteen.
Jos ja kun erilaisia tilaisuuksia järjestettiin, osanotto oli vaisua ja varsinkin keski-ikäinen bassosukupolvi
loisti poissaolollaan. Mihin on kadonnut se riemukas intomieli, jolla
yhteisiin tapahtumiin aikaisempina
vuosina osallistuttiin j o , yksistään
siitä ilosta, että voitiin tavata eri puolilta Suomea yhteen kokoontuvia
saman alan ystäviä. Lehden toimitusneuvosto toivoo hartaasti, että
uusi hallitus löytää yhdistystoiminnan sairauteen sopivat lääkkeet.
Klubin lakkauttaminen, josta viime
kokouksessa myös vakavasti puhuttiin, olisi korvaamaton menetys suomalaisille basisteille. Klubitoiminnan päättyessä myös lehden julkaiseminen olisi vakavasti uhattuna.
VANHA JA UUSI OPETUSMATERIAALI
Kontrabassonsoiton opetus uudistuu. Lapsille tarkoitettujen pienten
bassojen ansiosta soitonopiskelun
voi nykypäivänä aloittaa jo jopa 5vuotiaana. Myös opetusmenetelmät
ovat monipuolistuneet ja oppimateriaali kehittynyt. Opetustapa, jossa
aloittelija heti pakotetaan soittamaan perusaseman raskaita asteikkoja, on nykyaikana auttamattomasti vanhentunut. Samaten liian no-

peasti tapahtuva teknisten asioiden
opettaminen on uusissa kontrabassokouluissa tehty kyseenalaiseksi;
riittävän
aikainen soitonopiskelun
aloittamisikä on myös kontrabasson
kohdalla mahdollistanut ns. hitaasti
etenemisen -periaatteen. Siksi tuntuukin täysin käsittämättömältä, että
yhä vielä monissa Suomen musiikkioppilaitoksissa kontrabassonsoiton
alkuopetus tapahtuu vanhanaikaisten ja oppilaille suorastaan vahingollisten bassokoulujen avulla. Esimerkikis Simandlin ja Paasion kontrabassokoulut eivät enää nykypäivänä täytä alkeismateriaalilta vaadittavia edellytyksiä.

BASISTIT JA BASISMI
Ammatikseen
kontrabassonsoittoa opiskeleva on Suomessa perinteisesti päätynyt orkesterisoittajaksi.
Opetustyö on ollut ja on vieläkin
pääosin sivutoimisten tuntiopettajien varassa. Tämä lienee suurin syy
siihen, että monet mieltävät opetustyön statusarvoltaan orkesterityötä
matalammaksi. Jopa viime syyskokouksessa väläyteltiin näkemystä,
jonka mukaan on "basistisempaa"
toimia orkesterissa kuin opetustehtävissä. Tämä on täysin käsittämätöntä. Opetustyö, nuorten parissa tapahtuva kokonaisvaltainen kasvatustehtävä, on vähintäänkin yhtä
tärkeätä ja merkittävää kuin orkesterissa soittaminen. Sitä paitsi vertailun tekeminen kahden näin erityyppisen työn välillä käyttämällä jotakin epämääräistä basismi-käsitettä
on naurettavaa. Itse asiassa koko

vanhentunut sanahirviö on syytä
hävittää asiallisesta keskustelusta.
JP

Puheenjohtajan palsta

Suomen kontrabassoklubin syyskokouksessa 29.10.-89 valittiin klubin puheenjohtajaksi Martti Pyrhönen. ONNEA!
Puheenjohtaja on siis jälleen Helsingin seudulta, mikä onkin viimeaikaisen suuntauksen mukaan ainoa mahdollisuus. Muualla asuvat
eivät ilmeisesti tunne klubia omakseen, koska myös kevätkokousten
osallistujamäärät ovat olleet minimaalisia, vaikka kevätkokous pidetään aina jossain toisessa kaupungissa kuin Helsingissä.
Toivotankin nyt uudelle puheenjohtajalle sekä hallitukselle onnea,
rohkeutta, mielikuvitusta sekä uhrautuvaisuutta keksiessään keinoja
koko jäsenistömme aktivoimiseen
ja innostamiseen. Kun jäsenmäärä
on pieni mutta jäsenien lähtökohdat
sekä intressit voivat olla aivan eri-

laiset, on vaikeaa löytää kaikkia palvelevia toimintoja—lehti on onneksi pystynyt tavoittamaan suuren
osan klubilaisista, mutta muun toiminnan kehittäminen on mutkikasta.
Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa on monta jännittävää kohtaa... näiden lisäksi odotamme innolla lukuisia mestarikursseja, konsertteja, juhlia, arpajaisia yms. mitä
kaikkea tulevaisuus tuokaan tullessaan?
Terv. Tapu

Kansallisoopperan harjoitushuoneisto, ent. elokuvateatteri Adlon,
Helsingissä
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Paikka

Läsnä

Liitteenä oleva toimintasuunnitelma

vahvistettiin.

Marko Mikkola ehdotti, että jos Kallio-Kuninkalaa ei voida jatkossa
käyttää, etsittäisiin joku muu kurssikeskus, jotta viikonlopputapahtumat
voitaisiin vakiinnuttaa klubin toimintamuodoksi.

4
TOIMINTASUUNNITELMA -90
Kehotettiin hallitusta pikaisesti perustamaan äänilevytoimikunta.

3
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2
HENKILÖASIAT
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Mikkola ja sihteeriksi Miika
Asunta. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sampo Lassila ja Pentti
Huhtinen.

1
KOKOUKSEN AVAUS
Klubin puheenjohtaja Tapio Lydecken avasi kokouksen ja toivotti
paikallaolijat tervetulleiksi. Samalla hän pahoitteli läsnäolleiden
vähäistä määrää ja totesi, että tilat saatiin oopperalta ilmaiseksi käyttöön

sunnuntaina 29.10.1989 kello 14

PÖYTÄKIRJA

Aika

Syyskokous

SUOMEN KONTRABASSOKLUBI RY.

7
HALLITUS

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Kari Ovaskainen ja Tapio
Lydecken.

Sihteerinä jatkaa edelleen Miika Asunta.

Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Marjut Vuorento.

Koska muita ehdokkaita ei esitetty suoritettiin äänestys. Martti Pyrhönen
valittiin äänin 9-2 uudeksi puheenjohtajaksi.

Sari Savolainen ehdotti Martti Pyrhöstä uudeksi puheenjohtajaksi.
Häntä kannatti mm. Marko Mikkola.

Todettiin, että Matti Tegelman oli poistunut paikalta, joten muiden
osannottajien tultua paikalle puheenjohtaja avasi kokouksen uudelleen
kello 15.20.

Koska kokous ei ollut yksimielinen Vuorennon valinnasta, eikä
paikallaolijoista kukaan suostunut vastaehdokkaaksi, kello 15 päätettiin
kokouksen keskeyttämisestä puoleksi tunniksi sopivan vastaehdokkaan
löytämiseksi.

Käytiin vilkasta keskustelua uudesta puheenjohtajasta. Juha Pesonen
ehdotti Marjut Vuorentoa uudeksi puheenjohtajaksi. Matti Tegelman
kannatti ehdotusta.

Vahvistettiin uusiksi jäsenmaksuiksi:
Alle 18 vuotiaat
50 mk
Yli 18 vuotiaat
100 mk
Yhteisö- ja kannatusjäsenet
160 mk

Keskusteltiin jäsenmaksuista, ja tultiin siihen tulokseen, että
jäsenmaksut ovat jo pitkään olleet ennallaan, joten klubin
varainhankinnan kannalta niitä on järkevää korottaa.

6
JÄSENMAKSUT
Perintää tehostetaan; keskusteltiin mm. eräpäivän ja viivästyskoron
käyttöönotosta.

Liitteenä oleva talousarvio vahvistettiin.

5
TALOUSARVIO
Toivottiin, että jatkossa Basisti-lehden talousarvio kirjattaisiin erilleen,
mahdollisten harhakäsitysten välttämiseksi.

Martti Pyrhönen
Marjut Vuorento
Miika Asunta
Tapio Lydecken
Marko Mikkola
Kari Ovaskamen

Pöytäkirjantarkastajat

Puheenjohtaja

Sampo Lassila

Risto Mikkola

Sihteeri

Pentti Huhtinen

Miika Asunta

9
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Risto Mikkola päätti kokouksen kello 15.40.

Annettiin hallitukselle tehtäväksi tutkia mahdollisuudet kääntää Petja
Bakgovskan Bottesinia koskeva laaja tutkimus.

Miika Asunta kertoi että Petja Bagovska on lupautunut luennoimaan
Bottesinista, mikäli klubi järjestää Bottesinin kuoleman 100vuotismuistotilaisuuden.

Hallitus voisi laajentaa yhteistyötään paitsi Sibelius-Akatemian kanssa,
myös muiden musiikkioppilaitosten taholle.

Pj. Risto Mikkola ehdotti, että lehdellä voisi olla kiertävä toimittaja, joka
voisi haastatella vanhan polven soittajia, jotta kaikki vanhat tapahtumat
eivät kokonaan pääsisi unohtumaan. Lehden päätoimittaja Juha
Pesonen kertoi, että lehden kokouksissa tällaisesta toimintaa on
suunniteltu.

8
MUUT ASIAT
Annettiin hallitukselle tehtäväksi laatia Basisti-lehteen nootti koskien
kokousten vähäistä osanottajamäärää.

Tilintarkastajiksi valittiin Lauri Parikka ja Kaarina Snellman.
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Varsinainen
1.

1990

toiminta

Tuotot
P a i d a t1000,-+1000,-

2.

Kulut
N u o t t i k i r j a s t o 300,K o u l u t u s 5500,L e h t i 4500,K o k o u k s e t 1000,T o i m i s t o k u l u t 400,Ä ä n i t e a r k i s t o 500,K u l u n k i t i l i300,--12500,-

Varsinaisen

t o i m i n n a n k u l u j ä ä m ä-11500,-

Varainhankinta
J ä s e n m a k s u t 11200,K o r o t300,-+11500,-

Tilikauden y l i

/

alijäämä

Ethän unohda maksaa
jäsenmaksuasi!
Bassoklubin toiminta
riippuu
Sinun panoksestasi.

Musima, Meyer, Meinel,
Rubner, Saumer
Kontrabassot Turusta.

K o o t 1/4 —

4/4

Uffe Krokforss valitsemassa Saumer-kontrabassoa Soitin-Laineen
laajasta ja laadukkaasta valikoimasta.
Maariankatu 10
20100 Turku
Puh. 921-334 777

Hyvää joulua soittajille toivottavat
Soitin-Laineen tontut.

Giovanni Bottesini 100vuotisfestivaalit Italiassa

Giovanni Bottesini on tänään tutkitumpi, soitetumpi ja rakastetumpi
kuin kukaan toinen kontrabassonsoiton suurista nimistä. Bottesinin
musiikin virtuoosisuus, sen loistelias briljanssi sekä hivelevä italialainen "bel canto" ei ole jättänyt
meidän joskus niin kylmän ja tunteettoman ajan kontrabasisteja ja
heidän
yleisöään
välinpitämättömiksi.
Säilyneiden
dokumenttien
kautta voimme yrittää luoda kuvaa
siitä millainen menestys on seurannut toistaan kun soittajana on olut
itse Bottesini, tuo "kontrabasson Paganini".
Bottesinin musiikki valloitti yli
sata vuotta siten Verdin ja oopperan
Italiassa, ja sama kipunoiva odotus
väreili täpötäyden kultaa, kristallia
ja
punaista
plyyshiä
hehkuvan
Teatro A. Ponchielli'n salissa Cremonassa 22. lokakuuta 1989. Orkesteri ja sen solistit, johtajanaan
Franco Petracchi olivat valmiina avaamaan osaltaan Giovanni Bottesini
juhlaviikon.
Giovanni Bottesinin kuolemasta
tulee kuluneeksi tänä vuonna sata
vuotta ja Italia halusi kunnioittaa
loistavan muusikon, tuotteliaan säveltäjän sekä maineikkaan kapellimestarin elämäntyötä.
Juhlakausi

kesti 19.—29. päivään lokakuuta.
Viikko sisälsi lukuisia orkesterikonsertteja, kamarimusiikkia, luentoja,
mestarikursseja,
soolokonsertteja
sekä kansainväliset kontrabassokilpailut. Tapahtuma oli varsin mittava ja kaiken käynnistäjänä oli ollut
Franco Petracchi, tuo meidän hyvin
tuntema energiapommi. Yhteistyössä Parman konservatorion johdon
kanssa oli tehty valtaisa työ kaiken
järjestämiseksi. Jo pelkästään rahoituksen järjestäminen näin suureen
yritykseen on kunnioitettavaa. Kolmessa "Gran Gala" konsertissa Cremonassa, Parmassa ja Bottesinin
synnyinkaupungissa Cremassa esiintyivät
Orchestra
Sinfonico
Dell'Emilia-Romagna "Arturo Toscanini" jota johti Franco Petracchi.
Solisteina olivat Anna Antonacci sopraano, Corrado Giuffredi klarinetti,
Rocco Filippini sello, Ruggiero Ricci
viulu
sekä
kontrabasistit
Yoan
Goilav (Sveitsi), Jean-Marc Rollez
(Ranska), Thomas Martin (Englanti),
Franco Petracchi (Italia) sekä Jorma
Katrama (Suomi). Klaus Stoll (LSaksa) oli myös kutsuttu, mutta hän
joutui peruuttamaan tulonsa viime
hetkellä. Ohjelmassa olivat Bottesinin duetot orkesterin säestyksellä,
joissa basson partnerina vuorottelivat sopraano, viulu, sello, klarinetti
sekä toinen basso. Ensimmäiset or-

kesteriharjoitukset olivat 20pnä lokakuuta illalla klo 21.30 ja jatkuivat
pikälle yli puoleen yöhön. Se oli
varmaan maan tapa, sillä huolimatta myöhäisestä ajankohdasta muusikot vaikuttivat tyytyväisiltä ja levollisilta. Kun olin retuuttanut itseni,
bassoni sekä pyörillä varustetun
matkalaukun
Helsingistä lentokonetta, junaa, takseja sekä basson apupyörää käyttäen Parmaan, olisin
ollut valmiimpi nukkumaan kuin
heittäytymään taiteilijaksi. Kuitenkin ensimmäinen ihminen, jonka
harjoituspaikalla näin oli kapellimestari Petracchi, jonka maailmaa
syleilevä tervetulotoivotus vei j o
osan väsymyksestäni. Loppu väsymyksestä kaikkosi hetkellä, jolloin
orkesteri
avasi
orkesteriosuuden
"Passione Amorose"n. Seisoimme
siinä Thomas Martinin kanssa ja
katsoimme toisiimme. Nyt oli asialla orkesteri, joka oli kuunnellut
oopperaa j o kehdossa. Mikä keveys,
mikä syke!! Thomas martin paikkasi
Klaus Stollin osuuden tässä teoksessa. Hänen varsinainen osuutensa oli
klarinettiduetto hienostuneen notkeasti soittaneen italialaisen klarinetistin Corrado Giuffredin kanssa.
Rocco Filippini ja Jean-Marc Rollez
vastasivat "I Puritani" duetosta,
Anna Antonacci sekä Yoan Goilav
"Tutto il mondo serra" duetosta sekä
Ruggiero Ricci ja Franco Petracchi
"Gran duo"sta viululle ja kontrabassolle.
Kaksi harjoitusta oli tehty ja seuraavana iltana olisi Cremona ja avajaiset. Cremonan uhkea sali odotti ja
mielessäni käväisi epävarmuuden

häilähdys. Kantaako Bottesinin musiikki koko illan ja ottaako yleisö
meidät ja musiikin vastaan. Kun
"Ali Baba" oopperan alkusoitto lennähti kuuluviin en epäillyt enää.
Tunnelma tiivistyi koko ajan ja kun
lopulta Gran duo soi sellaisena ilotulituksena kuin maestrot Ricci ja
Petracchi sen tarjosivat, Petracchin
joutohetkinään jousella tahdittaessa
orkesteria, ei salin riemulla enää
ollut rajoja. Bravo't taputukset sekä
orkesterin ylimääräiset sulautuivat
kaikki onnelliseksi ja tyytyväiseksi
kaaokseksi.
Ensimmäisen Gala-konsertin jälkeen käynnistyivät Parmassa kontrabasso-kilpailut. Se oli j o näkyvissä
katukuvassakin. Bassoja kannettiin
selässä, roikotettiin kädessä, työnnettiin ja vedettiin kaikkialla konservatorion läheisyydessä. Kontrabasisteja
oli ilmoittautunut 59 kappaletta 24
maasta. Kaukaisimmat maat olivat
Argentiina sekä Filippiinit. Olipa
yksi basisti Havaijiltakin. Kilpailuo
hjelma pelkästään Bottesinin musiikkia ja erittäin vaikea. Kilpailun
jury pani paljon painoa Bottesinin
musiikin tulkinnan
oikeellisuudelle. Taso oli kilpailussa korkea, mikä
aina tekee juryn työn peloittavan
vastuulliseksi.
Voiton
vei
tässä
viiden päivän mittelössä Renat Ibragimou (Neuvostoliitto), toiseksi tuli
Giuseppe Ettore (Italia) ja kolmannen sijan jakoivat Ovidiu Badila
(Romania, Reimsin kilpailun voittaja 1988) sekä Andreas Wylezol (ItäSaksa). Viikon aikana itseni lisäksi
mestarikursseja pitivät Lucio Buccarella sekä David Walter. Oma kurssi-

ni, jonka yhteydessä oli myös oma
konsertti, tapahtui Cremassa sadan
metrin päässä Bottesinin kotitalosta.
Tiedä sitten oliko Bottesini seuraamassa kurssia ja vertaamassa omaan
"Il Metodo di Contrabasso"nsa,
mutta
jotenkin
mieltäni
juhlisti

ajatus paikasta, jossa olin. Väkeä oli
paljon ja kysymyksiä suorastaan
satoi. Suomalaisessa näkökulmassa
kontrabassonsoittoon tuntui olevan
jotain kiinnosti varsin paljon.
Päivät kuluivat nopeasti ja Cremonan konsertin jälkeen olikin vuorossa Parman loistelias Teatro
Regio ja 24. lokakuuta viimeinen
duetto-konsertti Creman S. Bernandino kirkossa. Oman juhlavan lisänsä konserttiin toi itse kardinaali,
joka istui punaisessa viitassaan ensirivillä, joka oli metrin päässä solisteista tilanpuutteen vuoksi. Paikalla
oli muutenkin koko Creman kerma.
Konsertti oli samanlainen yleisön
juhla kuin edellisetkin ja tuntui haikealta ajatella, että tässä oli viimeinen siitä suurenmoisesta kokemusten sarjasta, joka meidän esiintyjien
osaksi oli tullut. Kutsu esiintymään
aikamme suurimman kontrabasisti
nimeä
kantavalle
100-vuotismusiikkijuhlille on harvinainen kunnia. Sellainen ei satu kohdalle kuin
korkeintaan kerran yhden ihmisen
elämässä. Oli hienoa olla mukana
soittamassa ja toteamassa, että Giovanni Bottesini musiikissaan elää ja
vaikuttaa yhä.
Jorma Katrama

Kuvassa Bottesini, Katrama, Martin
ja Goilav.

Kontrabassonsoiton
pedagogiikkaa

OSA 2
Basisti 2 / 8 9 alkanut pedagogiikkasarja jatkuu. Vuorossa on Jussi Javaksen
Sibelius-Akatemiassa
21.3.1989 pitämä luento. Vierailevana
asiantuntijana
oli
mukana
Raimo Ahonen.
I ERI KASVATUSMENETELMIÄ
Jaques-Dalcrozmenetelmän lähtökohtana on rytmi. Ensimmäisillä
oppitunneilla pelkästään kuunnellaan musiikkia ja liikutaan dynamiikan ja tempovaihdosten mukaan.
Erilaisten rytmiharjoitusten avulla
lapsen kehoa pyritään kehittämään
"herkkäkuuloiseksi
instrumentiksi,
joka reagoi rytmisiin ärsykkeisiin
kaikin elimistön hermoin ja lihaksin" (Otavan iso musiikkitietosanakirja). Menetelmän avulla kehittyy
mm. rytmisten liikkeiden vaistonvarainen suorittaminen ja analyyttinen keskittyminen. Vasta perusteellisten
rytmiharjoitusten
jälkeen
Jaques-Dalcroze -menetelmässä tutustutaan
musiikin muihin
osaalueisiin. Erityisesti korostetaan säveltapailun ja improvisoinnin merkitystä. Päämäärä on lapsen luovan
kyvyn ja taiteellisen ilmaisun monipuolinen kehittäminen.
Unkarilainen Zoltan Kodaly piti
tärkeänä koko kansa musiikkikasvatusta.
Koulun
musiikinopetuksen

avulla tuli taistella musiikillista lukutaidottomuutta vastaan, ja päämääränä oli äänenmuodostuksen ja
sisäisen kuulemisen kyvyn ja muistin kehittäminen. Kodaly-menetelmässä säveltapailu onkin keskeinen
työskentelytapa; sen avulla lapset
opetetaan järjestelmällisesti laulamaan nuoteista. Materiaalina käytetään pääasiassa unkarilaisia, pentatoniikkaan pohjautuvia kansansävelmiä. Korvan tarkkuutta harjoitetaan
kehittämällä sisäistä kuuloa mm.
siten, että lapset laulavat jotakin
tuttua laulua hiljaa mielessään ja
merkin saatuaan alkavat laulaa sitä
ääneen.
Orff-menetelmään kuuluu olennaisena osana improvisointi. Päämääränä on oppilaiden spontaanin
itseilmaisun kehittäminen. Tärkeitä
työtapoja ovat musiikin opetuksen
lisäksi mm. liikunnan, puheen ja
tanssin opetus. Lapset suhtautuvat
opetukseen luontevasti, sillä em.
toiminnot eivät ole heillä vielä eriytyneet toisistaan erillisiksi ilmiöiksi,
vaan he ymmärtävät ne yhdeksi ja
erottamattomaksi kokonaisuudeksi.
Puheopetusta Orff perusteli siten,
että hänen mielestään
kasvatus
etenee normaalisti puhe- ja rytmiharjoitusten kautta lauluun. Nuottikirjoitus opetellaan vasta sitten, kun
sitä tarvitaan musiikillisten ajatusten säilyttämiseen ja välittämiseen.
Ulkoa soittamista Orff piti erittäin
tärkeänä, koska silloin hänen mie-

lestään soittamisessa saavutetaan
mahdollisimman suuri vapaus.
Suzuki m e n e t e l m ä korostaa musiikin kuuntelun merkitystä. Lapset
kuuntelevat ensiksi virheetöntä esitystä nauhalta ja sen jälkeen pyrkivät itse soittaen samaan. Myös vanhempien aktiivista roolia lapsen
oppimistapahtumassa
korostetaan.
He seuraavat tunneilla opetusta ja
valvovat kotona, että lapsi tekee
harjoituksensa oikein. Suzukin mielestä ympäristön positiivinen suhtautuminen edesauttaa suuresti lapsen kehitystä. Suzuki-menetelmän
tavoitteena on sisäisen kuulon kehittäminen niin pitkälle, että korva
ohjaa motoriikkaa eikä
soitosta
pääse muodostumaan vain sarja
mekaanisia
liikkeitä.
Oppilaiden
motivoinnissa pidetään ryhmätunteja tärkeänä. Työ on sielun ravintoa, jos asenne sitä kohtaan on positiivista. Päämäärän saavuttamisesta
aiheutuva onnellisuus ei tällöin ole
välttämättä suurempi kuin itse työskentelyn synnyttämä ilo.
II KASVATUSMENETELMÄT JA
KÄYTÄNNÖN OPETUSTYÖ
Edellä lyhyesti esiteltyjä kasvatusmetodeja ei välttämättä ule soveltaa
käytäntöön ortodoksisesti. Hedelmällinen
lopputulos
saavutetaan
usein eri työtapoja yhdistelemällä.
Jokainen
voi
kehittää
itselleen
oman henkilökohtaisen
kasvatusmenetelmänsä.
Soitonopetuksessa tulee
onnistumisen
tuottamaan

pyrkiä
iloon.

lapsen kokemiin hyvän olon tunteisiin. Opetuksen on hitaasti etenemisen -periaatteesta huolimatta oltava
selkeästi tavoitteellista, ja opettajan
on koko ajan tiedettävä miten osatekijät liittyvät kokonaisuuteen. Suzukin ajatus työstä sielun ravintona on
erityisen kannatettavana. Myöskään
lasten
vanhempien
koulutuksen
merkitystä ei ole syytä aliarvioida.
Heille voi tarpeen vaatiessa opettaa
kontrabassonsoittoa
jpa
kolmen
kuukauden ajan ennen varsinaista
lasten aknssa työskentelyn aloittamista. Vain vanhemmat oppivat
mm. ymmärtämään soittimen vaikeudet eivätkä ihmettele lapsensa
näennäisesti hidasta kehitystä. On
kuitenkin huomattava, että vanhemmat eivät koskaan saa omaaloitteisesti ryhtyä opettamaan lapselleen soittimen käsittelyä, vaan
heidän tehtävänään on valvoa, että
lapset toteuttavat kotona harjoitellessaan sen, mitä opettaja on tunnilla käskenyt. Jos vanhempien ja opettajan välille syntyy ristiriitoja, niitä
ei saa ryhtyä ratkomaan lasten kuullen. On hyvä sopia vaikka erillinen
tapaamisaika,
jolloin
ongelmista
keskustellaan.
Kun opettaja suunnittelee tuntejaan, liikunnan merkitystä ei tule
unohtaa. Sopivasti tunnin kulkuun
sijoitettu
musiikkiliikunta
auttaa
lasta keskittymään itse soittotapahtumaan. Lasten välille helposti syntyvä kilpailutilanne on oppisen kannalta hedelmällinen, jos opettaja
osaa sitä oikein ohjata.
Alku- ja peruskurssitasoista oppi-

materiaalia on kontrabassonsoittajille tarjolla nykypäivänä j o runsaasti.
Vaikka opettaja usein ostattaa oppilaillaan parhaaksi katsomansa kontrabassokoulun, hänen tulee tämän
lisäksi myös valikoida muusta materiaalista oppilaalleen soittotehtäviä.
Nuorille oppilaille on opettajan
syytä kirjoittaa kotona harjoitettavat
tehtävät
erilliseen
"harjoitusvihkoon", jota oppilas kuljettaa tunneilla mukanaan.
Tuntitilanteessa opettajan on jatkuvasti
valvottava
aikaisemmin
opettamiensa teknisten asioiden oikeata suoritusta ja samalla kontrolloitava sitä, että oppilaalle ei pääse
syntymään minkäänlaisia jännitystiloja. Jos esimerkiksi nuoteista lukeminen aiheuttaa ylimääräistä jännittyneisyyttä, nuotit on jätettävä vähäksi aikaa syrjään. Lapset on myös
hyvä panna itse kirjoittamaan nuotteja, sillä sama kun nuottikirjoitus
tulee tutuksi ja luova mielikuvitus
lisääntyy, oman "sävellyksen" esittäminen merkitsee oppilaalle usein
suurta elämystä.
Lopuksi vielä todettakoon kaiken
edellä esitetyn jälkeen, että soittaminen on kuitenkin vain yksi elämää
rikastuttamaan tarkoitettu lisä. Jotta
lapsi kokisi tuntitilanteen miellyttävänä tapahtumana, opettajan on lähestyttävä jokaista oppilasta omana
erikoislaatuisena yksilönään. Omat,
ehkä kunnianhimoisetkin tavoitteet
on tällöin syytä työntää taka -alalle.
Tekstin luentomuistiinpanoista
kokosi Juha Pesonen

Bassoklubin keulakuva
kuultavana
Juuri 34 vuotta täyttänyt kontrabassoklubin
uusi
puheenjohtaja,
Martti Pyrhönen, esittelee ylpeänä
uutta piippuaan. Hän kaivaa mustasta salkustaan noin puoli metriä
pitkän, taidokkain ornamentein koristellun luomuksen, joka tästedes
toimii klubin puheenjohtajan tunnusmerkkinä. Siis eräänlainen mieheltä
miehelle/naiselle
kiertävä
vallan symboli, jota puheenjohtaja
voi kiperän tilanteen tullen käyttää
vaikkapa rauhanpiippuna tai puheenjohtajan nuijana.

tettojen, orkesteristemmojen ja erilaisten etydien parissa. Mukana porukassa tuolloin hääräilivät Martin
lisäksi ainakin Jarmo Eno, Pekka
Laurila, Erkki Tuura, Jarmo Kankaanpä ja Ilkka Hanski.

Martti Pyrhönen, "Pyrtsi" , aloitti
bassonsoiton 14-vuotiaana. Vaikka
hän oli musiikin ihmeitä j o aikaisemmin tutkiskellut viulun kaulaa
mittailemalla, uusi soitin, Hyvinkään musiikkiopiston erään luokan
nukasa jököttävä kontrabasso, veti
miehen mielenkiinnon täysin puoleensa. Koska Hyvinkää oli vielä tuolloin valkoinen läiskä basistien
maailmankartalla,
musiikkiopiston
rehtori Pentti Raitio hankki Martille
opettajan. Matti Jaron lisäksi Martti
opiskeli Hyvinkäällä Kari Jussilan ja
Jussi Javaksen johdolla.
Olli Kososen oppiin SibeliusAkatemiaan Martti pääsi vuonna
1974 ja valmistui sieltä säällisessä
ajassa
diplomibasistina.
Erityisen
innostavina tapahtumina hän muistelee Ollin järjestämiä ryhmätunteja, jolloin koko bassoluokka pukersi
viikottain useita tunteja bassokvar-

Mies ja Piippu.

Helsingin
kaupunginorkesterissa
Martti on soittanut vuodesta 1978
lähtien. Kuusi vuotta myöhemmin
hänet nimitettiin bassoryhmän 3.
soittajaksi. Hän on tyytyväinen työhönsä eikä tunnusta hautovansa
mitään suurempia solistiesiintymishaaveita. Tosin pieni hymynkare
suunpielessä tekee toimittajan kuitenkin hieman epävarmaksi. Orkesterityön ohessa Martti toimii Sibelius-Akatemian tuntiopettajana.

an etäältä soidessa marssimme ulos
sateiseen
perjantaiaamupäivään.
"Onnea uudelle puheenjohtajalle!"
käy mielessä äsken sanomatta jäänyt
toivotus.

Bassoklubin puheenjohtajan tehtävän
Martti
näkee
lähinnä
"keulakuva hommana". Hän korostaa hallituksen roolia toiminnan toteuttajana eikä pidä huonona sitä
samaa "matalan profiilin linjaa"
jota klubitoiminnassa on harjoitettu. Toimintaa suunniteltaessa on
otettava huomioon realiteetit, ja esimerkiksi klubin vuotuinen budjetti
ei
suurempia
mahdollisuuksia
anna. Tosin viime vuosina järjestettyjä erilaisia kursseja Martti toivoisi
myös jatkossa saatavan aikaan.
Martin mielestä "jokaisella on
oikeus käsittää musiikki niin kuin
hän itse haluaa". Opetuksessa ja työelämässä on otettava "huomioon
se, että on olemassa monia oikeita
näkemyksiä". Niinpä orkesterisoittajalta edellytetään aina jonkinasteista
sopeutumiskykyä.
Haastattelun
päätyttyä
Martti
kokoaa piippuaan. Kun hän ruuvailee osasia irti toisistaan, tulee väkisinkin mieleen instrumenttiaan kotiinkuljetuskuntoon kasaava fagotinsoittaja. Brahmsin toisen sinfoni-

"Kyllä pyyntö klubin puheenjohtajaksi tuli vähän yllätyksenä."

teksti: Juha Pesonen
valokuvat: Heikki Pesonen

Mihin katosivat bassonsoitonopiskelijat?

Tein epävirallisen "tutkimuksen" kontrabassonsoiton
pääaineisten opiskelijoiden määrästä Suomen konservatorioissa. Tulos oli paljon synkempi kuin etukäteen pystyin kuvittelemaan. Viereisestä yhteenvedosta voi mm.
lukea, että konservatorioiden ammattilinjoilla on Suomessa tällä hetkellä yhteensä vain neljä opiskelijaa ja
musiikkiopistoissa samaten vain neljä pääaineista bassonsoittajaa.
Tilanne on vähintäänkin huolestuttava. Jos nykyinen
kehitys jatkuu, bassonsoiton ammattiopetus tuntuu keskittyvän Sibelius-Akatemiaan. Tämä tuskin lienee kenenkään kannalta ruusuinen tulevaisuudennäkymä. Sibelius-Akatemian
opiskelijakiintiötä
kontrabasistien
osalta ei voi radikaalisti suurentaa, ja toisaalta esimerkiksi konservatorioiden
orkesteritoiminta
vaikeutuu
pahasti basistipulan takia.
Mielestäni konservatorioihin ja musiikkiopistoihin
tulee ryhtyä perustamaan uusia kontrabassonsoitonopettajan virkoja. Edellä esitetty ongelma katoaa, ja bassonsoiton ammattiopetus jakautuu tasaisesti eri puolille
Suomea. Jussi Javaksen tämän numeron haastattelussa
esittämä ajatus kontrabasson- ja kamarimusiikkiopetuksen yhdistämisestä samaan virkaan on kannatettava,
varsinkin jos virkaan kuuluvaa tuntimäärää ei aluksi
saada täyteen bassonsoitonopetuksella. Uskon kuitenkin, että uusi basso-opettajasukuplvi on j o sisäistänyt
yhden tärkeän opettamiseen liittyvän näkökulman:
Hyvä opettaja hankkii itselleen oppilaat!
Juha Pesonen

Kontrabassonsoiton opetus (pääaine)
Suomen konservatorioissa lukuvuonna 1989—1990

Ammattilinja
Helsinki
Jyväskylä
Kuopio
Oulu
Lahti
Pietarsaari
Tampere
Turku
Joensuu
Kokkola
Oulunkylä

Musiikkiopisto

-

-

2
1*

-

1

1**

-

2

1**
1

-

* Opiskelee ulkomailla
** Sama opiskelija

Musiikkikoulu

Aikuisosasto

2

1
2

-

-

9
6
5
1
7
2
7
4

-

-

-

-

1

-

2
2
5

-

Suomalainen bassokoulu
ilmestyy!!!

Jussi Javas kertoilee basso-opuksen, Pikkubasistin, syntyhistoriasta.
Kimmokkeen työhön antoi kontrabasson alkeismateriaalin puute. Viime vuosina tapahtunut bassonsoiton aloittamisiän suorastaan vallankumouksellinen
nuorentuminen
aiheutti nopeasti ongelmia basso-

yhteenkokoontuminen
tapahtui
ikään kuin itsestään. Jussi pitää Pikkubasistia "hyvässä yhteistyössä tehtynä kirjana" ja kehuu työkumppaneitaan varauksettomasti.
Hänen
mielestään "kahden musiikkikasvatusihmisen mukanaolo on ollut
tärkeä asia". Marjut Vuorento on

opettajille.
viittä
vaille
Vanhoista
valmis, Sibeli"Pikkubassojen leviäminen Suomeen oli
kontrabassous-Akatemiaseräs kimmoke kirjan tekoon."
kouluista
ei
sa opiskeleva
ollut enää mimusiikkikasva
tään apua, ja
ttaja,
jonka
työryhmän Ahonen-Javas-Vuorento
pääaine on kontrabasso. Hän opettaa

bassonsoittoa mm. Eiran musiikkikoulussa. Raimo Ahonen on puolestaan bassonsoittoa opiskellut lastentarhanopettaja. Hänen muusikkouteensa kuuluu myös säveltäminen ja hän toimii Keravan musiikkiopistossa
musiikkileikkikoulun
opettajana.
Jussi toivoo, että uusi bassokirja
"aktivoi ihmisiä aloittamaan bassoopetuksen riittävän varhain". Kirja
on "tarkoitettu nimenomaan suomalaisia basisteja varten" ja siinä
korostetaan melodian merkitystä; teosvalikoimaan kuuluu runsaasti suomalaisia kansansävelmiä. Lasten
tulee oppia ymmärtämään melodiakulut, ja tähän päästään kappaleita
paljon laulamalla. Vasta sen jälkeen
kun laulut osataan, alkaa itse soittaminen. Kirja ei edusta mitään perinteistä opetusmetodia, vaan sitä voidaan pitää "erilaisten systeemien yhdistelmänä". Jussi uskoo, että turhista bassonsoiton aloittamisikään liittyvistä pelkotiloista päästään nopeasti irti, kun tietous nykyisten musiikkioppilaitosten opetuksen monipuolisuudesta
leviää.
Vähän
provosoivaan
kysymykseen
siitä,
miten tulisi vastata ihmiselle, jonka
mielestä ennen bassonsoiton aloittamista on soitettava jotain muuta
soitinta, esimerkikis selloa, hän vain
hymähtää ja viittaa nykyaikaiseen
kasvatukseen, joka alkaa mahdollisesti j o kohdussa. Ennen bassonsoiton aloittamista ja yhtaikaa sen rinnalla esimerkiksi 5-vuotias napero
osallistuu mm. erilaisten kuorojen,
kamarimusiikkiryhmien ja orkestereiden toimintaan sekä käy 6-8 -

vuotiaana
soitinvalmennusryhmässä. Opiskelu ei siis ole pelkkää bassonsoittoa, vaan siihen sisältyy myös
paljon muuta.
Nykyinen
riittävän
varhain
alkava opetustapa tekee bassosta
ajan oloon tasavertaisen instrumentin muiden jousisoitintien rinnalle.
Myös ns. hitaasti etenemisen periaate mahdollistuu, eikä oppilaan
kehittymistä vahingoiteta liian suurina paloina annostellulla tietomäärällä. Jussi korostaa sitä, että vain
pieni osa basso-opinnot aloittaneista
päätyy tulevaisuudessa ammattilaisiksi. Kuitenkin kun musiikkioppilaitoksiin saadaan muiden instrumenttien tavoin "riittävän
leveä
opiskelijarintama,
korkeatasoisista
soittajista ei tule olemaan pula Sibelius-Akatemiassa eikä konservatorioiden
ammattilinjoilla".
Jussi toivoo bassonsoiton päätoimisten opettajien määrän lisäänty
vän. Musiikkioppilaitokset voisivat
yhdistää esimerkiksi kontrabasso- ja
kamarimusiikkiopetuksen
samaan
virkaan. Varsinkin
konservatoriot
ovat Jussin mielestä nyt avainasemassasiirryttäessäbasso-opetuksessa
uuteen aikakauteen.
Pikkubasistille
seuraa
jatkoa.
Sama
työryhmä
valmistelee
jo
uutta, vähän vanhemmille oppilaille tarkoitettua teosta. Pikkubasisti ilmestyy kauppojen myyntipöydille
marraskuun lopulla.
teksti: Juha Pesonen
valokuva: Heikki Pesonen

Kontrabassokonsertti Kallio-

Kuninkalassa 1.10.1989

Eestin valtion sinfoniaorkesterin
kontrabasisti Jüri Lepp osoittautui
Suomen kontrabassoklubin järjestämässä konsertissa virtuoosisen tekniikan ja syvän tulkintataidon omaavaksi basistiksi. Saimme kulla
Händelin ja Tubinin konsertot sekä
Bottesinin Grand duon viululle ja
kontrabassolle. Ylimääräisenä nu-

merona Lepp esitti Pletalovin Humoreskin.
Hienon konsertin ansiokkaat avustajat olivat Ulrika Kristian, viulu
ja Olga Perevjortkina, piano.
Juha Pesonen

Myydään
Ludwig Dölling 3 / 4 kontrabasso,
hyvässä kunnossa, ollut auki viime talvena.
Lisäksi käsintehty Horst Schickert
ranskalaisotteinen jousi.
Tiedustelut: (931) 34 562 / Hölli tai iltaisin (931) 772 986

Kontrabassoryhmän yhteistyö
sekä s i i h en
liittyvät o n g e l m a t
Referaаtti Olli Kososen Кalliо-Kuninkalassa 30.9.1989
pitämästä esitelmästä ja sen jälkeen käydystä keskustelusta

Nykyajan työsuojelussa kiinnite
tään entistä enemmän huomio
ta henkiseen työsuojeluun. Tutki
muksin on voitu todeta, että ty
öntekijöiden
ahdistuneisuus
ja
masentuneisuus on varsinkin vii
me vuosina lisääntynyt. Tämä
vuonna Suomessa järjestettyjen
työsuojeluviikkojen yhteinen tee
ma on "Terve työyhteisö tukee
työntekijää". Seuraavassa refe
roitu Kososen esitelmä koskette
lee ajankohtaista ja todella tär
keätä asiaa.

NEGATIIVINEN SANASTO
Stemmaharjoitus saattaa epäon 
nistua. Ryhmän
jäsen et riitelevät
keskenään, ja tavoitetta ei saavuteta.
Saattaapa joku jopa kiukuspäissään
lähteä kesken harjoituksen kotiin sa.
Usein tällaisessa epäon n istun eessa
ryhmätyötilanteessa on käytetty n s.
negatiivista
kommu
n ikaatiokieltä,
sanastoa.
Kielteinen, agressiivin en ja perää
nantamaton kielen käyttö on tyypil
listä turhautun eille ja heikon itse
tunnon omaaville ihmisille. Se suo
rastaan pulppuaa esiin ryhmätyöti
lanteissa ja myrkyttää tilan teen kuin

tilanteen. Samalla se muokkaa myös
muiden ryhmän jäsen ten asen teita
negatiivisiksi ryhmätyötä kohtaan .
HUONO ITSETUNTO JA SEN SEU
RAUKSET
Bassonsoittajan heikkoon itsetun 
toon voidaa n
löytää ain akin kaksi
syytä. En sin n äkin kon trabasson ar
vostus on maassamme yhä valitetta
van vähäistä, ja esimerkiksi kon tra
bassoryhmät eivät saa riittävästi po
sitiivista palautetta hyvin
tehdystä
työstä. Sen sijaan virheet kyllä ain a
huomataan. Toiseksi n ykyaikain en
koulutus tuottaa solistiset valmiu
det omaavia basisteja, ja sopeutumi
nen orkesterityöhön , stemman soit
toon saattaa ain akin aluksi tuottaa
vaikeuksia. Tun tuu ehkä siltä, että
orkesterissa ei pääsen toteuttamaan
koko osaamiskapasitettiaan .
Heikosta
itsetu
nn osta
kärsivä
henkilö alkaa omaa min ään sä pön 
kittääkseen etsiä virheitä työtove
reistaan. Psykologiassa puhutaan n s.
"toimivasta
puolustusmeka
n ismis
ta". Samatan tällaisen hen kilön työn
ulkopuoliset on gelmat, esimerkiksi
perheristiriidat, tulevat esiin työpai
kalla. Tämä saattaa n äkyä mm. siten,
että ihmin en ei kestä pien in täkään ,
eikä edes kan n ustavaa ulkopuolelta

tulevaa kritiikkiä. Heikon itsetunnon ilmentymä on myös ns. ylikorostunut
itsetunto.
Tällainen
"kaiken osaaja" on usein ryhmätyön
suurin vaikeuttaja. Voidaankin liioittelematta puhua ns. ongelmaihmisten joukosta.
Tässä yhteydessä Kosonen toteaa,
että meillä jokaisella muusikolla on
suuria taipumuksia lukeutua tuohon
ongelmaihmisten
joukkoon.
Ehkä taiteilijamentaliteetti
meissä
jokaisessa haluaa välillä kuohahtaa
estottomasti jopa ryhmätyötilanteessa. Jokaisen meistä on kuitenkin
muistettava, että kenelläkään ei
tähän
"ongelmaihmistyyteen"
ole
yksinoikeutta. Olisi ymmärrettävä,
että yksikin väärässä paikassa lausuttu negatiivinen sana voi sytyttää
yleisen ongelmallisuuden kaikissa
muissakin ryhmän jäsenissä.
Yleisesti ottaen voidaan todeta,
että parhaat ryhmät, yhtyeet ja isot
soitinkokoonpanot myös Suomessa
toimivat hyvin siksi, että noiden yhteisöjen joukosta löytyy tarpeellinen
määrä muusikkoja, jotka ajattelevat
asioita ns. talonpoikaisjärjellä. He
muistavat aina tiettyyn kurinalaisuuteen—fiksuuteen—ja
sosiaaliseen toimintaan liittyvät lainalaisuudet.
MIKA NEUVOKSI?
Koska jokaisen kehittyvän kontrabassoryhmän on pidettävä yhteisiä stemmaharjoituksia, ongelmatilanteet on pystyttävä voittamaan. Jos
ryhmän ihmissuhteet ovat pahasti
tulehtuneet,
stemmaharjoitustilanne voidaan yrittää järjestää esimer-

kiksi seuraavalla tavalla. Enne harjoitusta, vaikkapa edellisenä päivänä, laaditaan kirjallisesti yhteiset pelisäännöt. Yhdessä mietitään, mitä
harjoituksessa tehdään ja mitä siellä
ei tehdä. Sovitaan esimerkiksi, että
viritys
hoidetaan
virityskoneella,
tulkinnasta ei keskustella ja jokainen saa käyttää omia sormijärjestyksiään. Stemmaharjoituksen
alussa
äänenjohtaja lukee edellisenä päivänä yhdessä laaditun ohjelman, ja
harjoitus voi alkaa.
Edellä esitetty koskee tietenkin
vain todella vaikeita ristiriitatilanteita. Paras tapa valmistautua stemmaharjoitukseen on se, että jokainen motivoi itse itsensä yhteiseen
harjoitukseen. Jos soittaja mieltää
tehtävänsä orkesterin jäsenenä ainutkertaiseksi—ryhmän
epäonnistumista
konserttitilanteessa
on
turha jälkikäteen yrittää selitellä—
hän ymmärtää yhdessä tehdyn työn
tärkeyden. Tällöin hän ei myöskään
missään tapauksessa myrkytä ilmapiiriä käyttämällä negatiivista sanastoa.
***************
Esitelmä herätti vilkasta ja mielenkiintoista
keskustelua.
Seuraavassa joitakin Jorma Katraman esittämiä ajatuksia.
Tulehtuneita tilanteita
voidaan
lähteä korjaamaan myös pienillä asioilla. Näihin kuuluu mm. tervehtiminen. Ollaan vain "hyvän päivän
tuttuja", mutta sekin riittää. Jos naapuria ei tavatessa tervehditä ja laka-

taan keskustelemasta huumorikin
tyrehtyy, ja j o s huumori häviää, työ
käy ahdistavaksi.
Hyvin toimivassa ryhmässä toista
ihmistä kunnioitetaan ihmisenä ja
kollegana. Ymmärretään se, että
joku on hyvä jossakin soittoon liittyvässä asiassa ja joku toinen taas
jossakin toisessa asiassa. Soittotilanteesa ryhmän jäsenet tukevat toinen
toisiaan. Hyvässä ryhmässä samaten
kuin onnellisessa avioliitossa tulee
ponnistella ihmissuhteiden kehittämisen hyväksi.
Äänenjohtaja
kunnioittaa
ryhmänsä soittajia. Hän tietää, että jokainen täyttää paikkansa moitteettomasti, koska hänet on siihen koesoiton perusteella valittu. Samaten
soittajat ymmärtävät äänenjohtajan
työnkuvan. Äänenjohtajan tehtävä
on johtaa stemmaa ja hänelle tulee
tässä tehtävässä antaa työrauha.
Hyvä muusikko on joustava ja hän
suhtautuu myönteisesti työhönsä.
Myös koko stemman työrauha on
turvattava. Jos stemmassa on "kyttäysmieliala", ilmapiiri jännittyy ja
virheet vain lisääntyvät. Jokainen
tekee virheitä, ne on hyväksyttävä.
Videonauhalta yhteenkokoili
Juha Pesonen

Ooppera Saksanmaalla
Essen in Essen

Opiskeluaikoina keskusteltiin joskus kavereitten kanssa eksoottisista
paikoista, joihin ammatin varjolla
voisi päästä soittamaan ja tutustumaan ilman piinaavan suurta taloudellista panosta. Silloin ideoitiin,
että voisi esimerkiksi väännellä vitsejä Fidzi-saarilla ja hitaimmat vois
seuraavana päivänä siirtyä keikkaa
jatkamaan Nauru-saarille. Tai voisi
käydä kylvyssä
Baden-Badenissa.
Wienissä tietysti maisteltaisiin erivärisiä viinejä. Arvaahan sen miten
siinäkin leikissä kävi. Totuus iski
kylmän kouransa kohtalon niskanikamiin ja
keikkamatka suuntautui
eksoottiseen Varkaus-nimiseen kaupunkiin. Siellä vietiin lompakko ja
siinä samalla piinaavan suuri henkilökohtainen taloudellinen panos.
Voihan Fidzi sentään, että kismitti.
Opiskeluaikojen
sanamutkittelut
tulivat mieleen taannoisella oopperasoittomatkalla, joka
suuntautui
Essen-nimiseen kaupunkiin. Bassomiehissä suuntasimme nälkäisinä
askeleemme ensiksi kohti ravintolaa.
Kiinalaista.
Kirsikankukkaviinin säestyksellä tikkusimme friteerattuja kalasykkyröitä sisuksiimme
todeten täyttävämme itseämme etupäässä syömällä Essen nimisessä
kaupungissa. Saksaksi siis essen in
Essen. Siitä otsikko. No, toki söimm e intialaisissa ja kreikkalaisissa ravintoloissa myös, joten keski-eurooppalaiseen keittiöön on tutustuttu.

Essenissä oli Aalto-nimisen arkkitehdin suunnittelema oopperatalo.
Iso, nykyaikainen, siisti ja yksityiskohdiltaan Finlandia-taloa muistuttava komeus.
Mutta
akustiikka.
Aivan loistava. Suomalainen arkkitehtuuri on pitkän aikaa ollut jonkinlaisessa aaltoliikkeessä, joka nyt
tuntuu muuttuvan uusien tuulien
voimistuessa ja kääntäessä suuntaa.
Huonoja akustiikkoja ei enää rakenneta. Se täytyy uskoa, koska seuraava
suurempi soitto- ja laulusali tulee
olemaan uusi oopperatalo. Aaltoteatterin kokemukset saivat ainakin
minut oudolla väristyksellä odottamaan parin vuoden päässä häämöttävää j o etukäteen mahtavaksi ja
mykistäväksi ennustettua Suomen
Kansallisoopperan
muuttumista
kansainväliseksi
oopperataloksi.
Tässä vaiheessa basistilukijani rypistänee otsanahkaansa. Mitä toi tommonen muhun kuuluu?
Kuuluupa
hyvinkin. Oopperaorkesteri laajenee, tulee muutamia mielenkiintoisia paikkoja bassoriviinkin. Tämä ei
ole mainos, mutta kannattaa tulla
kokemaan historiallisia hetkiä oopperan maailmassa. Lue Muusikkolehteä tulevina aikoina tarkkaan ja
varsinkin oopperan logolla varustettuja
paikanhakuilmoituksia.
Esseninmatkasta
piti
kertoa,
vaikka välillä piipahdimmekin Töölönlahden rantamaisemassa. Siis takaisin Saksanmaalle.
Työnantaja oli suuressa viisau-

dessaan (lue: säästäväisyydessään)
majoittanut
koko
orkesterin
Bochum-nimiseen kaupunkiin parikymmentä kilometriä Essenin ulkopuolelle. Hauska seuraleikki
oli
matkustaa töihin erikoispikajunalla
ilman lippua taikka leimaamattomalla lipulla. Konduktöörit eivät
osanneet suomen sanaakaan, eikä
meistä kukaan näköjään osaa liikkuvassa junassa puhua tai ymmärtää
mitään matkalippuun liityvää sanastoa millään kielellä. Kotiin päästiin ilman sakkoja ja putkareissuja.
Jännitystä ja pikkupahanteon nautintoa oli riittämiin.
Kotimatkalla
jouduin
kylläkin
oikean rikoksen pauloihin. Tullivapaan myymälän hyllyssä seisoskeli
nimittäin limittäin viattoman näköisiä
viinapulloja.
Mielenkiintoisin niistä oli merkiltään STROH.
Litra rommia. Tosi ärjyä, - 80%.
Tuttua tavaraa. Kokolitra 38 Smk.
Vastaa väkevyydeltään neljää pullollista kuuluisaa Kossua. Erityisen
hyvä rommi
sydäntalvella kuumaan teehen sekoitettuna. Päätin
ostaa pullon ja ryhtyä rikokseen. Häivähtävän hetken punnitsin rikoksen uhrin eli Suomen Valtion kohtaloa rikoksen kohteeksi jouduttuaan. Olin juuri lukenut Meriteollisuuden miljardimökellyksistä ja tulimmekin omatuntoni kanssa
tulokseen, että rikoksen laatu ja määrä
(vain 20 liikaprosenttia) olivat vähäiset uhrille tuotettu hävikki ja tuska
huomioonottaen.
Matka meni hyvin ja pääsin tulliin asti. Tullisetä osoitti sormella

kassiani ja sanoi: "Se pullo sieltä
kassista. Antakaas tarkasteluun! Tämähän on pirtuksi luokiteltavaa väkijuomaa. Sen tuominen Suomeen
ei ole laillista. Te luovutatte sen nyt
valtiolle!"
Luovutin omalla rahalla ostamani pullon kiristetyin hampain. Sain
opastusta
viinajuomasäännöksistä
sekä punaisen kuitin, jossa luki:
"Luovuttanut valtiolle 1 litra 80%
alkoholia."
Mielestäni kuitti olisi ollut oikeampi, jos siinä olisi lukenut: "On
pakkolunastettu
ilman
korvausta
väkisin viinapullo valtiolle. Luovutettu ilman ilon pisaraa." En kuitenkaan esittänyt ääneen näkemyksiäni,
koska tullimies ei oikein vaikuttanut olevan vitsimiehiä.
Tälläkin matkalla tuli siis uusia
kokemuksia ja oppeja, mm. se, että
Essenissä on paras keskittyä syömiseen ja soittamiseen, eikä kannata
yrittää smuglailla yliärjyjä viinaksia
kotomaahan.
Syödään, kun tavataan, terveisin
Kuoppis.

Мusiikki Fazer.
Аkustisеt soittimet, Aleksi 11
"No, olenhan entinen basisti itsekin", nau rahtaa Fazerin tu otepäällikkö Rainer Norrgård, ku n koetan
varovasti selvitellä hänen bassotietämystään. Eikä Rainer mikä tahansa basisti olekaan! Hän aloitti bassoopinnot 15-vu otiaana ja on opiskellut mm.
Oiva
N
u mmelinin
ja
Jorma Katraman johdolla. Rainer
kertoo harjoitelleensa j o koesoittokappaleita, ku n Fazer tarjosi hänelle
myyntimiehen
tointa.
Aktiivinen
basso-opiskelu jäi taka-alalle ja koesoitot lopu lta kokematta.

pysyttäisiin jatku vasti ajan tasalla ja
tiedettäisiin mitä hankitaan.

Rainer
m
u istelee
mielihyvällä
aikoja, jolloin Helsingin kau pu nginorkesteri vielä harjoitteli yliopiston ju hlasalissa: "syntyi intiimi kontakti orkesteriväkeen", ku n orkesterilaiset harjoitu sten jälkeen kiiru htivat ku lman takana olevaan Fazerin
myymälään.
Nykyään
kontakteja
muusikoihin pyritään ylläpitämään
lähinnä postin välityksellä.
Tuotepäällikön työnku va on monipuolinen. Rainer vastaa soitinpu olella lähinnä jou sisoittimista ja
päättää mm. siitä, mitä soittimia otetaan Fazerille myyntiin. Hän tu ntee
henkilökohtaisesti u seita soitinrakentajia ja on käynyt u seasti mm.
Wilferin bassoverstaalla Bu benreu thissa. Myös Frankfu rtin soitinmessut ovat Rainerille tu ttu paikka. Ku itenkin Rainer myös toivoo, että
"bassoväki kyselisi eri tu otteiden
perään enemmän", jotta Fazerilla

Ensi kesänä 30 vu otta Fazerin palveluksessa toiminu t Rainer Norrgård
työpaikallaan.

W o o d w i n d s , A l b e r t i n k a t u 17
Monen kontrabasistin mielikuva
soitinliike Woodwindsista on varmaankin yhtä kuin Basisti-lehden
takakannessa pientä bassoaan soitteleva tytöntyllerö. "No meillähän on
tällä hetkellä valtava määrä erikokoisia pikkubassoja sisällä, noin 70
kappaletta", Matti Helin kertoilee ja
todistaa mielikuvan ihan oikeutetuksi. Tosin Woodwindsilta ei löydy
ainoastaan kontrabassoja, vaan se on
myös arvostettu puupuhallin- ja lyömäsoitinliike.
Kontrabassojen myynnin Woodwinds aloitti noin neljä vuotta
sitten. Trondheimin orkesterin soo-

"Woodwinds syntyi pikkuhiljaa; me
oikeastaan ajauduttiin tähän hom-

lobasisti Finn Rönnenkamp toi Matille
nähtäväksi
suunnittelmansa
lapsille tarkoitetun kontrabasson, ja
Matti innostui asiasta heti. Woodwindsilla onkin kaikkien pienten,
Rönnenkampin
suunnittelemien
kontrabassojen
yksinmyyntioikeus
Suomessa. Pientä nostalgista vivahdetta Matin äänensävyssä on havaittavissa, kun hän esittelee ensimmäistä liikkeeseen tullutta pikkubassoa, "possubassoa". Soitin ei ole
myynnissä, vaan nöksöttää bassohuoneen
nurkassa
kunnia-arvoista
esittelybasson tehtävää toimittaen.
Soitinliikkeen

varastosta löytyy
vielä
viisi
vanhaa
ja
arvokkaan
näköistä
ammattikäy
ttöön
tarkoitettua
kontrabasso
a.
Matti
kertoo, että
jatkossa
Woodwinds
tulee jousisoitinpuolel
la keskittymään entistä
enemmän
vanhojen
soitinten myyntiin.

teksti: Juha Pesonen
kuvat: Heikki Pesonen

Basson vaihto
Pelimiehilläkin on usein puhe
siitä mistä puute—ei ole käytettävissä kunnon vehjettä. Ja jos on, niin
siitä sitä puhutaan joka tapauksessa.
Voi olla täysin tyytyväinen vanhaan
mutta kerrankos sitä sattuu, että
iskee silmänsä uuteen. Jotkut ovat
kiinnostuneita
ihan
koskemattomasta, mutta kyllä kai useimmat
innostuvat kypsemmästä yksilöstä.
Minunkin
kohdallani
tällainen
alkoi kesäiltana ravintolassa ja oli
kyllä maisteltukin. Pikku hiljaa kihelmöinti sitten lisääntyi syksyä
kohden ja kerran minä sen sitten
vein kotiin. Oli siinä tietysti vähän
selittämistä, mutta kyllä kaikki lopulta meni hyvin—järkipuhe auttaa
aina.
Tämä uusi oli alussa vähän tukkoisen tuntuinen. Osittain se saattoi
johtua käytön puutteesta mutta vein
sen
kuitenkin
ammattiauttajalle
Kruununhakaan. Näin siellä myös
Emanuel Wilferin—siinä on sitten
kaunis instrumentti. Hetken ajattelin, että olisi se vaan aika mukava
saada Emmanuel laulamaan, mutta
olin jo tehnyt valintani, eikä nyt ole
sopivaa vaihtaa joka toinen päivä—
olenhan
pohjimmiltani
kiintyvää
tyyppiä—tämä nykyinen on minun
tapauksessani kolmas, jollei huomioida pikku kokeiluja.
Tohtori laittoi sen pöydälle makaamaan ja kurkisti sitten tapinreiästä ja sanoi, että taitaa olla pinna
liian tiukalla. Asianmukaisten toimenpiteiden jälkeen kaikki saatiin
hyvään kuntoon ja tohtori otti pi-

kaiset tyyppitestit—se häneltä sujuu
oikein ammattitaidolla.
Vanha tuttavuus oli itäblokista,
Musima
nimeltään—olisiko
se
eestiä; "mu sima", mutta ei varmaan "mu siima". Turun reissulta
se kerran tuli kyytiin. Huhhuh, tuli
sitäkin joskus viilattua ja höylättyä.
Kerran soutuveneessäkin—oli täysikuu, voi veljet... Kyllä monet kerrat
kun esiinnyttiin ihan julkisestikin,
niin kyllä siinä verenkierto oli vilkasta—sydän hakkasi aika lailla.
En minä ollut sen suhteen mitenkään tiukkapipoinen—kahdesti
se
oli lainassakin;
Tiedättehän
ne
mustat
amerikkalaiset
jazzmuusikot.
Ensimmäisellä
kerralla
oli ollut jotain kontaktivaikeuksia
mutta se kyllä johtui siitä, että pojilla oli vain pihat sekaisin. Tämä jatsari muuten seisotti sitä rumpukotelon päällä, kun se oli niin pitkä
kundi. Toinen lainareissu oli Turussa ja ne toi sen takaisin seuraavana
päivänä pakettiautolla, jossa se oli
maannut koko matkan patjalla. Otin
heti pienet sessiot ja totesin, että
ihan hyvässä vireessä.
Oletteko muuten koskaan kokeilleet tehdä sitä porukalla. pari kertaa
meitä on ollut kaksi tyyppiä saman
viulun kimpussa, mutta yliveto oli
se kerta kun meitä oli neljä ja hauskaa oli, takaan sen.
Mutta oli myös yksi pettymys kun
eräänä yönä ulkona—ensin hämmästyin koska se oli ihan kostea ja
sitten petyin kun homma ei oikein

sujunutkaan, jotenkin oli vaan nihkeetä.
Jonkin aikaa pidin vielä sitä entistäkin, joka itseasiassa oli nuorempi.
Olin ollut sen kanssa tekemisissä
kuutisen vuotta ja tykkään minä
siitä vieläkin. Mutta uudella on kieltämättä täyteläisempi alapää ja muutenkin
vähän
muhkeammat
muodot, voisiko sanoa, että on
komeat keuhkot ja on se jotenkin
myös hienostuneemman tuntuinen
ja on sillä terveen tuntuinen bodi.
Pitäisikö todeta myös että vaihtelu
virkistää.
Mutta ei sitä voinut
kauaa
kahden kanssa, ei tahdo tällä iällä
enää energia oikein riittää, hyvä että
yhdenkin kanssa. Oli se myös varallisuuskysymys. Nytkin täytyi käydä
pankissa, mutta onneksi oma nimi
riitti papereihin, oli tuttu pankinjohtaja, tosi on. Se entinen on nyt
sitten vapaa—voin hyvin suositella
vaikka jollekin aloittelijalle.
Poikien kanssa arveltiin uuden
olevan
siinä
kolmenkymmenen
korvilla—se kun ei itse kerro ikäänsä. Ei se mitenkään hiljainen ole, päinvastoin. Ei tarvi kuin vähän sormeilla, niin j o lähtee sulosävelet.
On tätä uutta mannermaista nyt
kiva kaulailla ja hinkata viikonloppuisin—ei olla mitään ammattilaisia. Joskus peilin edessäkin—on
kiva katsella vähän asentoja. Rohkeina hetkinä tulee touhuttua ikkunankin ääressä, että ohikulkijat näkisivät.

Välillä se murahtelee, vaikeroi ja
vinkuukin—mullekin
tulee
oikein
hiki—mutta kyllä se myös hyrisee
niin tyytyväisesti ja värisee kauttaaltaan keikkuessaan siinä tapin varassa—posket pullollaan eikä pinnakaan ole enää kireellä.
nimerkki: "olen
viikonloppubasisti mä vaan
en ole yhtään katkera
mut olis kiva joskus viikollakin"
PS. En malta olla kertomatta vielä
ensikerrasta: Sillä oli kokomusta
nahkakostyymi Avasin soljet melkein vapisevin sormin. Sisäpuolelta
se oli punaista samettia. Tarvii kyllä
lisää harjaannusta, oli se niin tiukka
riisua. Ihailin ja koskettelin sitä
sitten siinä olohuoneen matolla.
Seuraavaksi kaivoin jousen esiin—
tuli muuten mieleen, että on kaksi
tapaa harrastaa sitä, nimittäin oikea
ja väärä; Kumitutti sesontatappiin ja
pelaaminen on turvallista ja siistiä—vaimoväki vaatiikin sen käyttöä tällaisissa tapauksissa.
Olin kyllä aika jännittynyt. Toisella kädellä puristin ylempää ja toisella vein sitten tanassa olevan jousen
kielelle. Vaan eipä ollut silloin hart
sia—sitähän kannattaa laittaa jouseen, tatsi kieleen paranee ja niinkun syttyy herkemmin. Jos kielen
pinnalla on liikaa hartsia tai vaikkapa nenänvarresta peräisin olevaa
rasvaa tai hikeä, niin ne on pyyhittävä pois sopivan kitkan palauttamiseksi, jos halutaan päästä hyvään
lopputulokseen. Siten vaan erilaisia

työntöjä ja vetoja maun ja tarpeen
mukaan—jousitekniikasta
on
kai
kirjoitettu aika vähän mutta tekijämiehet kuulemma opettavat ihan
kädestä pitäen ja oppiihan sitä katselemalla ja kokeilemalla. Jos on
oikein kova biitti, niin voi sohaista
ohi ja sen huomaa siitä, että hartsia
on
tarttunut
kylkikaariinkin
ja

voipa sohaista niinkin, että karvat
katkeilee—jotkut niitä vielä pureskelemalla lyhentelevät biisien välissä. —Vähitellen uskalsin vedellä
koko
pituudella
voimakkaastikin
painaen—ei
se tietenkään
vielä
mikään sinfonia ollut, mutta lupaava alku.

VAROKAA SHERIFIÄ, SURFATKAA
JA SYÖKÄÄ LENKIMAKARAA
Täl(l)ä kertaa tutkiva toimi(t)aja fermaat(t)i valot(t)aa kielitoimiston hyväksymää linjaa ulkomaisten sanojen diftongien käytöstä.
Vaikutaa siltä, etä basistien täytyy
alkaa
valan
uudestaan
opetela
Suomen
niin
monimutkaiseksi
osoitaunuta kieltä. Kirjoitetusa tekstisä ei tästä lähin selvyyden vuoksi
enää käytetä diftongeja, eli kaksoiskonsonanteja. Ne korvataan yksinkertaisia
konsonanteila.
Suomen
kielitoimiston suositaman käytänön
mukaan vierasperäisiset lainasanat
kirjoitetaan alkuperäisessä muodo

saan eli siis esimerkiksi:
alkuperäinen

suomeksi

ei siis näin

sherif
windsurfing

sherifi
surfaus

sheriffi
surffaus

Tätä sääntöä nyt siten sovelamme
kaikiin lainasanoihin seuraavasti
bank
hotel
motel
planet
clarinet

panki
hoteli
moteli
planeta
klarineti

pankki
hotelli
motelli
planeetta
klarinetti

Mutta siis kuitenkin bass—passo.

Tämä uusi käytäntö valitetavasti
osoitaa miten vaikeata meidän on
tehdä eroa uusien ja vanhojen lainasanojen sekä alkuperäisten suomalaisten
sanojen
Välilä,
joten
meidän on todelakin aletava käytää
kaikia sanoja diftongeita.
Saataa aluksi ola hankalaa saada
huoneta, kun hoteli tai moteli on
täysi.
Täsä tilanteesa te basistit olete kuitenkin melko onelisesa asemasa:
Sana "passo" tulee edelleenkin kirjoittaa passo, diftongilla varustetuna. Tämä siis johtuu siitä, että sen
vierasperäisessä kantasanasa on tuo
kaksoiskonsonanti jätety tonkimata
pois. Sanasta passo saime näin poikeuksen uuteen sääntöön!

Ja tietenkään eme enää aja
"taksila" vaan käytäme taxia. Tämä
nyt kylä uhkaa komplisoitua—siis
tämä uusi sääntöstö.
Koska kertaus on opintojen äiti
(repris är lärandets mor... meniköhän oikein) keratkaame tämä säänöstö nyt siten vielä keran.
1) Kaikista konsonantiin päätyvistä lainasanoista käytetään niiden alkuperäistä muotoa. (surfaus, sherifi)
2) Koska säänöstö muuten komplisoituisi liiaksi käytetään aina diftongin sijaista yksinkertaista konsonantia. Poikeuksena tästä kuitenkin
on sana passo (engl. bass), joka kirjoitetaan diftongila.

Tätä uuta käytäntöä tulee siis noudataa myös erisnimien kohdala.
Esimerkiksi "Ilkka Kylävaara" kirjoitetaan tästä lähtien "Ilka Kylävaara".

3) Koska edelinen sääntö edelleen
komplisoi säänöstöä liiaksi—se jätää
suometuneet pehmeät konsonantit
huomiota, kirjoitetaan kaiki lainasanat niiden alkuperäisesä muodosa.
(Kyläfara, taxi, banki, basso)

Koskapa täsä nyt on kieltä tongitu
diftongien osalta jo riitämiin tarkastelaanpa Ilka Kylävaaran nimeä
hiukan tarkemmin:

4) Jos mitään edelisistä säänöistä
ei voida noudataa, käytetään sitä
sanan
muotoa, joka
helpoimin
suusa ääntyy.

"Vaara" on ruåtsia (fara) ja tarkoittaa vaaraa. Laajentakaame sääntöä nyt koskemaan myös näin ollen
lainasanojen
konsonantimuunoksia. Tälöin hera Kylävaaran nimi
kirjoitetaankin Kyläfara. Näin kaiki
ymärtävät—myös Finlands bättre
folk, att Kyläfara är än farlig man.
(vaaralinen mies. ferm. huom.)

tutkiva

journalisti

Fermaatti

PS. Pidätän itseläni oikeuden
käytää nimimerkinä vanhakantaista
sanamuotoa.
Oletan
basistilehden
otavan
uuteen
säänöstöön
myönteisen
kanan.
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hallituksen päätöksellä.

x = kannatusjäsen
Helsingin Kaupunginkirjasto
Tampereen Kaupunginkirjasto
Turun Kaupunginkirjasto
Töölön Sivukirjasto
Joensuun Kaupunginkirjasto
Kuopion Kaupunginkirjasto
Porin Kaupunginkirjasto

SUOMEN
KONTRABASSOKLUBI
Jäsenluettelo sensuroitu
Suomen kontrabassoklubi ry:n
hallituksen päätöksellä.

Emanuel Wilfer

kontrabassot

Seifert
basson jouset
Länsisaksalaisten
mestareiden käsityötä

Kieliä:
Pirastro ja Thomastik
Hartseja:
Kolstein, Petz ja
Thomastik
Jousikoteloita:
Gewa ja Sinfonia

Tervetuloa asiantuntijaliikkeeseen
Akustiset soittimet Aleksi 11, Helsinki

p. 611 104 avoinna m a - p e 9-18, la 9-15

FAZER

PIENI

KONTRABASSO

7 - 16 vuotiaille
lapsille
Kuvassa oleva tyttö on
7-vuotias ja 126 cm pitkä.
Kontrabasso on 150 cm korkea ja 56 cm leveä, erikoisvalmisteisetkielet. Otelauta on
85 cm. Toimitukseen sisältyy
jousi, kielet ja pussi.

MYYMÄLÄSSÄMME

NYT 1/4, 1/8 ja 1/10

VARASTOSSA MYÖS VANHOJA

BASSOJA

SOOLOBASSOJA

Maahantuonti ja yksinmyynti

HUOM.

OSOITE:

ALBERTINKATU

P U H . 90-666 785

17, 00120

HELSINKI
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