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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.
Toivottavasti uusia näppäriä kynänkäyttäjiä löytyisi täydentämään
lehden juttutarjontaa. Toimituskuntaankin uudet kyvyt olisivat tervetulleita.
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.
Kannessa Väinö-Iisakki Iso-Köyrimän fraktaaligrafiikkaa:
»Basson olemus löytyy metsästä»

Pääkirjoitukset
WO BLEIBT DIE ORCHESTERAUSBILDNUNG?
Suomalaisten orkesterimuusikoiden ammattikunta katoaa. Ehkä
naurettavalta kuulostava ajatus—
silti vakavasti otettava uhkakuva.
Orkesterikoulutusta Suomessa ei ole
käytännöllisesti katsoen ollenkaan:
konservatoriot kärsivät opiskelijapulasta, Sibelius-Akatemiassa orkesteritoiminta on heikolla tasolla, eikä
opiskelijoilla ei ole orkesterisoittomotivaatiota.

Luulisi Suomen huippuorkestereilla olevan jotain sanottavaa nykyiseen tilanteeseen. Tiettävästi soittajanpaikkoja jätetään täyttämättä,
koska ammattitaitoisia orkesterimuusikolta ei koesoitoissa löydy. Orkesterikoulutuksen
kehittämisessä
on pidettävä kiirettä, mikäli suomalaiset orkesterit haluavat suomalaisia soittajia. HKO:n tulevan ylikapellimestarin, Comissionan, idea pitkällä olevien opiskelijoiden kouluttamisesta ammattiorkestereissa on
vain yksi vaihtoehto.

Pääsyy nykyiseen tilanteeseen on
se, että Suomessa on ainoastaan
kaksi kansainväliselle tasolle yltävää
sinfoniaorkesteria. Vain harvalla on
mahdollisuus päästä näiden jäseneksi. Työ "provinssissa" ei houkuttele ketään orkesterien heikon tason
takia.

Ruotsin radiolla on jo oma ratkaisunsa ongelmaan: oma musiikkikorkeakoulu. Koskahan Suomessa?

Akatemian
sinfoniaorkesterille
leimaa antava piirre on opiskelijoiden asenne. "Haluaisimme soittaa
hyvin, mutta nykyisellään sinfis on
hyvän orkesterin irvikuva; stemmoja ei osata eikä niitä harjoitella." Ts.
opiskelijat ovat hyväksyneet ajatuksen, ettei akatemialla tarvita sinfoniaorkesteria eikä Suomessa tarvita tulevaisuudessa ammattiorkestereita.
Harjoituksista jäädään sumeilematta
pois; koskaan orkesteri ei ole täysilukuinen. Vaikeinta on ymmärtää sitä,
että poisjäävä soittaja ei tajua oman
panoksensa merkitystä. Ne muutamat soittajat, jotka istuvat kiltisti
pultissa, saavat koulutusta tynkäorkesterityöskentelyyn.

Bassomusiikkia sisältävän LPlevyn tekemisestä on keskusteltu jo
kauan. Ensimmäisen kerran ajatuksen esitteli klubilaisille Peter Grans
Lahden kevätkokouksessa 1.4.1984.
Kokouksen pöytäkirjassa todetaan
mm.: "Oman LPn tekeminen olisi
hieno asia ja hyvä käyntikortti klubille. Levyn mahdollisesta sisällöstä
keskusteltiin. Laajamuotoisia kontrabassosävellyksiä on Suomessa
kyllä tehty, mutta pienimuotoisia teoksia kaivataan lisää. Risto Mikkola
toivoi kokoelmalevyä, johon tulisi
myös vanhempaa kotimaista eikä
vain »nykymusiikkia»."

MA
SANOISTA TEKOIHIN

Lähes kuusi vuotta on kulunut, ja
levystä puhutaan yhä. Hyvä idea on

jäänyt pelkän idean asteelle. Toivottavasti uusi hallitus siirtyy sanoista
tekoihin. Oman levyn tuottaminen
olisi klubitoimintaa
parhaimmillaan.
JP
VIELÄKOESOITOISTA
Viime aikoina koesoittoilmoituksissa on alettu käyttää pahasti harhaanjohtavaa
termiä
"klassinen
konsertto". Mitähän tämä termi nyt
sitten tarkoittaa? Ehkä nimenomaan
wieniläisklassista,ehkä
yksinkertaisesti ei-modernia teosta.

sessa lukea "wieniläisklassinen tai
romanttinen". Toisaalta voisi olla
hyvä palata vanhaan käytäntöön,
että nimetään pakolliset teokset. Tällöin vältytään mahdollisilta väärinkäsityksiltä.
MA
NUOTTIMONOPOLIKUMOON
Lienee jo jokaiselle basistille
selvää, että useiden tärkeiden bassonuottien, ja myös muiden soittimien nuottien, hankkiminen on
vaikeaa. Jos sattumalta löydät etsimäsi nuotin, saat siitä maksaa itsesi
kipeäksi.

Heittääkö lautakunta ulos, jos
menee soittamaan vaikkapa Bottesinin, Händelin tai Koussevitskin
konserttoa? Vai onko lautakunta
niin masokistinen, että se todella
kestää kuunnella b-1uokan säveltäjien, kuten Dittersdorfin ja Dragonetin, konserttoja soitettavan parhaassa
tapauksessa
parikymmentä
kertaa? Vai onko kenties tarkoitus,
että koesoitoissa halutaan kuulla nimenomaan Mozartin fagottikonserttoa, Zimmermania ja Vanhalia,
jotka
tunnetusti
ovat
"diplomibiisejä"?

Missä ovat säestykset Simandlin
30 etydiin, Mozartin konserton G
(A)-duurisovitus (Fazerilla tällä hetkellä in B!)? Bottesinin Elegian säestystä ei löytynyt mistään kun sitä
olisi tarvittu jne.

Jos halutaan nimenomaan kuulla
wieniläisklassisia konserttoja (Dittersdorf,Dragonetti,Hoffmeister,
Zimmerman, Vanhal, Sperger, jne.)
voisi ilmoitukseen kirjoittaa selkeästi "wieniläisklassinen". Jos taas halutaan kuulla mikä tahansa "eimoderni" konsertto, voisi ilmoituk-

Ehdotan ratkaisuksi äärimmäistä
keinoa. Muusikkojen liiton, musiikinopettajien liiton, Teoston, sinfoniaorkesterien ja muiden musiikkialan vaikuttajien pitäisi asettaa
Fazer täydelliseen saartoon. Osto-,
nuottienvuokraus-, julkaisu- ja levytysboikotti pystyyn! Tuloksia ai-

Nykyisellä nuottien hintatasolla
Musiikki Fazerin pitäisi kyetä huomattavasti nykyistä tehokkaampaan
palveluun. Tilaukset viipyvät parhaassakin tapauksessa kuukausia—
tärkeän etydivihon saaminen voi
jopa viivästyttää kurssitutkintoa.

kaisi varmasti syntyä.
Musiikki Fazer on ominut itselleen melkoisen monopoliaseman,
joka on murrettava. Keinolla millä
hyvänsä.
MA
MUUTOKSIA
BASISTI-LEHDESSA
Vuoden alusta lehden päätoimittajan postia hoitaa Miika Asunta.
Juha Pesonen jatkaa edelleen toimittajana, vaikka Muusikko-lehti hänet
mielellään kokonaankin ottaisi. Toimituskunnassa
jatkaa
edelleen

Sampo Lassila. Lehti tulee jatkamaan edellisen päätoimittajan viitoittamalla radikaalilla ja pirteällä
linjalla. Lehteä pyritään myös edelleen kehittämään. Lähiajan tavoitteina on ulkoasun parantaminen
siirtymällä korkeampilaatuiseen tulostustekniikkaan. Nykyisin mm. otsikoiden laatu heittelee liikaa. Esim.
edellisellä aukeamalla otsikoissa
sanat kiinni toisissaan.
Uudella tekniikalla mm. valokuvia voitaisiin käyttää nykyistä monipuolisemmin. Päätoimittajan rahapussista sekin on kiinni, bassokin pitäisi ostaa...
MA

Oletko
maksanut
jäsenmaksusi?

Puheenjohtajan palsta
Orkesteribasistien tietysti oletetaan innostuvan omasta sarastaan
orkesterin pellossa. Kontrabassoklubin taas oletetaan innostuvan vähän
laajemmin vaikuttavista ilmöistä,
kuten uudesta opetusmateriaalista.
Lähiaikoina on ilmestynyt uusi suomalainen kontrabassokoulu, tällä
kertaa lapsibasisteille tarkoitettu
"Pikkubasisti". Kiitän koulun laatijoita, ja olen varma, että se tulee vaikuttamaan omalla tavallaan eli varhaiskasvatuksen kautta maamme
orkestereiden tasoon.
Ehkä
muiden

emme jääkään jälkeen
soittimien
kehityksestä,

Raimo Ahonen, J u s s i J a v a s ja
Marjut V u o r e n t o
PIKKUBASISTI
Pikkubasisti on suomalaisen lapsen
oma kontrabassokoulu, joka soveltuu jo
alle kouluikäisen lapsen opetusmateriaaliksi. Vihko sisältää tuttuja lastenlauluja ja kansansävelmiä, joiden avulla
pieni oppilas innostuu tutustumaan
soittimeensa ja oppii hallitsemaan kontrabassonsoiton alkeet.
F.M. 07897-2
ISBN 951-757-187-9
Hinta: 019 (139,-)
Nuotit Töölönk. 11 Hki, puh. 441373
ja musiikkiliikkeet kautta m a a n

FAZER

joka on ollut voimakasta juuri varhaispedagogian alueella. Tällaiset
kehityksen askeleet ovat klubimme
sydäntä lähellä ja ilmoitsemme, että
maastamme on löytynyt kyvyt ja
tarmo tämän julkaisun tekoon.
Varhaispedagogiikka ei ole ollut
meidän
orkesteribasistiköriläiden
suurimpia vahvuuksia, mutta nyt
on mistä ottaa vinkkejä.
Pyrtsi

Bassopedagogiikkaa Sibiksessä
Sibelius-Akatemian kontrabassopedagogiikan opintoihin osallistuu tällä hetkellä viisi opiskelijaa. Miika
Asunta, Marko Mikkola ja Matti Tegelman suorittavat Itutkintoa, Tarja Nyberg ja Kari Ovaskainen II-tutkintoa.
Opintoihin kuuluu luentoja, oman harjoitusoppilaan
opettamista ja yhteisiä matineoita. Keväällä tutustutaan
myös pääkaupunkiseudun bassopedagogien opetustapoihin heidän tuntejaan seuraamalla, harjoitellaan käytännössä peruskurssitutkintoihin valmistautumista ja lautakuntatyöskentelyä sekä pidetään ns. "videotunteja",
joita analysoidaan tunnin jälkeen videonauhaa katselemalla. Näytetunnit pidetään toukokuun alussa.
Aukeaman valokuvat on otettu 10.12.1989 pidetystä
pedagogiikkaoppilaiden ja -opettajien matineasta. Ftalon toisen kerroksen saliin kokoontui noin kahdenkymmenen hengen yleisö ja tilaisuus kesti noin tunnin.
Seuraavan kerran harjoitusoppilaiden ja heidän opettajiensa esityksiä on mahdollisuus kuunnella 29.4. klo 14
alkaen F-talon kirkkosalissa. Tervetuloa!
Juha Pesonen
valokuvat: Heikki Pesonen

Mikkola näyttää mallia
Takana vasemmalta oikealle: Matti Tegelman,
Marko Mikkola, Miika
Asunta, Kari Ovaskainen, Tarja Nyberg
Juha Pesonen.
Edessä: Matti Peltola,
Saija Ahokas, Eeva
Katz, Maria Karikoski,
Laura Isotalo.
Opettaja ja oppilas keskittyvät. Matinean
alkuun 15 minuuttia

Lukijaäänestyksen tulokset
On tilinteon hetki. Edessäni on
satoja ja satoja arkistoituja lukijaäänestyksen vastauslomakkeita. Näpsäytän tietokoneeni päälle ja tunnen
kuinka bitit sinkoilevat koneessa.
Kylmät väreet vihlovat selässäni,
kun päätteelle tulostuu monimutkaisten tilastotieteellisten
laskelmien tuloksia: Basisti-lehden lukijaäänestyksen tuloksia. Koen jotain
suurta. Sulaudun tietokoneeseeni.
Metamorfoosi. Tiedostamisen tuska.
Mandala. oooomm...
Herään. Kaivan rypistyneet vaustauslomakket (n. tusina) veroilmoituspaperien seasta ja alan kirjoittaa.
Hmm. Mielenkiintoista. Basistin
mieliruoka. Hajonta on suuri: löytyy
tillilihaa, olutta (!?), lettuja, perunaa.
Tiukka ote on basistilla, joka ilmoittaa
mieliruoakseen
valkosipulin.
Säälin pulttikaveria. Eräs ilmoittaa
syövänsä mieluiten kieltä, tarkentaa
vielä, että Corellit ovat herkullisia.
Haluaisinpa nähdä ko. lukijan ruoansulatuskanavan muodon.
Olutmerkeistä selvä ykkönen on
Bass ale. Lapin Kulta on myös suosittua, puhumattakaan
merkistä,
jonka nimi on kaikki. Vastanneiden
keskipaino on n. 73 kg ja suosittuja
automerkkejä
ovat
Volkswagen
Kupla, Saab (lue takaperin) ja yllättäen myös Skoda. Lasten lukumäärässä esiintyy yleisesti lievää epätietoisuutta, yli neljän ei kylläkään
kukaan tunnusta.
Soolo- ja orkesterikielistä selvästi
suosituimmat ovat Pirastrot Myös
Jargarin ja Pirastron yhdistelmää
käytetään. Popsin hartsi on ylivoimainen, jousiotteen osalta päästään

suurinpiirtein tasatulokseen. Yllättä-

västi mukana ovat myös kolumbialainen ote sekä araldiittiliiman
avulla aikaansaatava nk. kesto-ote.
Etydeistä
suosituimpia
ovat
Cerny, Nanny ja Simandl. Suosituimmaksi soolokappaleeksi osoittautuu yllättäen Hindemithin Sonaatti
ja konsertoksi Bottesinin h. Levyistä
kärjessä ovat Jorma Katraman
"Contrabasso con amore" ja Olli Kososen Rautavaara-Meriläinen. Eräs
vastaaja väittää kuuntelevansa mieluiten lastulevyä. Otaksun, että
hänen levysoittimensa neulana on
kuuden tuuman naula.
Lopuista vastauksista esitän poimintoja. Bassopedagogeista eniten
kannatusta saivat T. Toshev ja O.
Nummelin. Nykyään konsertoivista
basisteista suosituimmaksi osoittautui Gary Karr, edesmenneistä Serge
Koussevitski Ja lopuksi: Kontrabasson historian tärkeimmäksi henkilöksi valittiin Giovanni Bottesini.
Sillälailla. Eipä se nyt niin järisyttävää ja syväluotaavaa ollutkaan.
Selvin tulos lienee, että Basistilehden lukijat ovat passiivisia ja
kaunokirjoituskokeesta ei varmaankaan kukaan selviäisi.
Ja nyt: kyselyyn vastanneiden palkinto on arvottu ja upean Basistipaidan on voittanut Niko Ukkonen
Hirvensalmelta. Onnea voittajalle ja
kiitos muille osallistujille.
Sampo Lassila
PS. Niko, ilmoitapa koko- ja väritoiveesi sihteeri-päätoimittajalle (katso
s.17 vaihtoehdot) niin pannaan paita
tulemaan.

G. Bottesini:
(1821—1889)

OHJELMA

Passione amorosa

— presto

— andantino

Grand duetto no. 3

Tarantella

Elegia

Hannu Murto, kontrabasso
Juha Nääppä, kontrabasso
Jolanta Zieba, piano

Giovanni Bottesini'n
kontrabassomusiikkia

Kaupungintalon juhlasalissa
15,10.1989

Säveltämistä Bottesini opiskeli aikanaan Piantanidan, Rayn, Basilin ja
Vaccain johdolla. Sävellystyylinään hän suosi italialaista belcanto-tyyliä.
Sävellystuotanto oli varsin laaja; oli oopperoita (mm. Christophoro Colombo, Ero e Leandro, La Regina di Nepal), jousikvartettoja, jousikvintettoja, lauluja sekä teoksia suurelle orkesterille.

Bottesinin sävellykset kontrabassolle ovat vaihtelevia ja nerokkaasti juuri
tälle soittimelle laadittuja. Hän on tehnyt lukuisia duettoja kontrabassolle
ja muille soittimille, oopperafantasioita (useimmat Bellinin tai Donizettin oopperoista), teemoja ja variaatioita, sävelmiä, elegioita, konserttoja
ja osia konsertoista. Omasta mielestään Bottesinin olikin nimenomaan
säveltäjä ja vanhemmalla iällään kun hän olisi mieluiten vain asettunut
aloilleen säveltämään, oli hänen heikon rahatilanteen vuoksi tehtävä konserttikiertueita.

Kontrabassosoittajan Bottesini näyttää saaneen suunnatonta ihailua ja
ylistystä kaikkialla missä hän esiintyi. Myöskin kamarimuusikkona ja
pianosäestäjänä hän oli erinomainen. Konserttiurallaan Bottesini vieraili
maailman joka kolkassa ja hänen temperamentilleen ei sopinut jäädä
minnekään liian pitkäksi aikaa. Useimmat Bottesinin sävellyksistä olivat
käsikirjoituksia eikä niitä julkaistu, ja hänen jatkuvasti liikkuvasta elämäntavastaan johtuen ne ovat laajalti levinneet. Ei olisi ihme, vaikka hänen sävellyksiään vieläkin löytyisi jostakin.

Vuonna 1840 Bottesini piti ensikonsertin kotikaupungissaan Cremassa ja
sai valtavan suosion. Havannan oopperatalon orkesteriin hänet kutsuttiin
1846 ja seuraavana vuonna orkesteri teki kiertueen Bostoniin, Philadelphiaan ja New Yorkiin. Oopperaesitysten väliajalla Bottesinilla oli tapana
esittää omia soolonumeroitaan, joista hän sai ylimääräisiä palkintoja.
1849 Bottesini debytoi Lontoossa, joka jo silloin oli eräs musiikin suuria
metropoleja. Menestys Exeter Hallissa oli sanoinkuvaamaton. Näyttää
siltä, että Lontoo onkin toiminut Bottesinin kotina pitkään ja ainakin
1850-luvulla hänen asuinpaikkansa oli Golden Squarella, Piccadillyssä.

Pääsykoelautakuntaan Bottesini teki syvän vaikutuksen. Kesken koesoiton hän teki kuuluisan huomautuksensa: "Tiedän kyllä, hyvät herrat, että
soitan epäpuhtaasti, mutta kunhan tiedän, minne asetan sormeni, tämä
ei tule toistumaan". Konservatorio-opiskelunsa aikana Bottesini sävelsi
joukon teoksia mm. kolme Grand Duettia ja kaksoiskonserton.

GIOVANNI BOTTESINI oli italialainen kontrabasisti, kapellimestari ja
säveltäjä. Hän aloitti musiikkiopinnot soittamalla viulua ja laulamalla
kuorossa. Vuonna 1835 hänen isänsä sai kuulla kahdesta stipendistä, joista toinen oli fagotille ja toinen kontrabassolle; opiskelupaikka oli Milanon konservatorio. Näin syntyi päätös, joka johdatti Bottesinin suurenmoiselle elämänuralle.

Tutkivaa journalismia tasaarvoisuuden viidakossa
Tutkiva toimittaja fermaatti on
tällä
kertaa
paneutunut
tasaarvoisuuden
jaloihin
periaatteisiin...
Tasa-arvolaki on jo jonkin aikaa
ollut voimassa, joten lienee aika
selvitellä lain hengen ja sen hengettären kiemuroita.
Perinteisti kohtelias mies (gentleman) avaa vaimolleen (lady) oven
ja antaa hänen mennä siitä ensin.
Nyt tasa-arvon aikakaudella nainen
avaa itse oven ja menee siitä ensin.
Missä on siis tasa-arvo?
Kun Eeva-Riitta Siitonen valittiin
Uudenmaan läänin maaherraksi,
hänen virkanimikkeestään tuli harhaanjohtava. Siitonen tuskin on
mies, ellei transvestiitiksi ole ruvennut. Virkanimike "maarouva" saattaisi feministien mielestä olla halventava, joten olen päätynyt ehdottamaan, että virkanimike "maaherra"
muutettaisiin "maahenkilöksi", kuitenkin siten, että naisen nimikkeeksi tulee "henkilötär", jotta tasaarvolain hengen..ttären mukainen
sukupuolien välinen ero tulisi asianmukaisesti esille.
Edellinen johtaa meidät sikäli
hankalaan nimityskierteeseen, että
Eeva-Riitta Siitosen Fredi-miehelle
ei löydy sopivaa titteliä. "Ministeriministerinna"
(ministeri-ministerin
nainen) yhdistelmästä johtamalla

päästään kovin kankeaan versioon
"maahenkilöttärenmi".
Johtakaamme siis hänen nimikkeensä vanhasta
"herra-rouva"
yhdistelmästä.
Fredin nimikkeeksi tulisi siis näin
ollen yksinkertaisesti "herra". Eli
siis: "maahenkilötär ja herra EevaRiitta Siitonen" samaan tapaan kuin
Tasavallan presidentti ja rouva
Mauno Koivisto" itsenäisyyspäivän
juhlain kutsussa. (Saatoin muuten
tämän tiedon tarkistaa omakohtaisesta kappaleestani!)
Arkisemmat virkanimitykset, esimerkiksi luottamusmies tulisi vastaavasti
muuntaa
kahdeksi:
'luottamushenkilö"
ja
"luottamushenkilötär". Tällöin vältytään tasa-arvovaltuutetun aiheettomalta vaivaamiselta henkilö- ja
henkilöttärenvalintakysymyksissä,
koska virkanimike voidaan muotoilla valitun persoonan mukaan.
Samalla tulisi sanan "persoona"
käyttö yleistää tarkoittamaan sekä
"henkilöä" että "henkilötärtä". Jos
joku irvileuka nyt kuitenkin saa
päähänsä, että "persoonatar" tarkoittaa naista, voitaneen hänet feministiliikkeemme
tuella
likvidoida.
Koska nykysuomenkielessä kuitenkin pyritään välttämään sivistyssanojen tarpeetonta käyttöä, lienee tarkoituksenmukaista
sanan
"persoona" sijasta käyttää sanaa
"ihminen".
Tällöin
suomalainen
metsäkansakin ymmärtäisi parem-

min silmäätekevät henkilöt ja -ttäret
tavallisiksi ihmisiksi. Eduskunnan
puheihminen,
luottamusihminen
jne.
Tällöin tasa-arvovaltuutetun työ
kävisi tarpeettomaksi; jokainen olisi
pätevä ja siten yhtä tasa-arvoinen
mihin tahansa tehtävään.
Tutkiva journalisti Fermaatti
Post scriptum 1. "Miehetär" sopisi
transvestiittihiippareiden
nimitykseksi.
Ehkäpä
samoin
myös
"basismisti". Mene ja tiedä.
Post scriptum 2. Jos tasa-arvovaltuutettu olisi nainen hänen virkanimikkeensä
kuuluisi
"naisarvovaltuutettu".

Edelislehden jutusa meni kiireesä
sanat solmuun. Kaksoiskonsonanti
ei toki ole vieraskieliseltä nimeltään
diftongi vaan geminaata.
Tämä nyt olisi pitänyt muistaa,
vaika nimitykset onkin opetetu jo
kansakoulusa!

Henkilö (oik.) ja henkilötär työssään.

Michael
Navarra
c / o Zabloudilová
U elektrárny 2
CS 1 7 0 0 0 Praha 7
Czechoslovakia

Dear
I trust you are well. I will be coming to Finland in April
1990 were I will be bringing an excellent hand made instrument,
which has been tested and valued by Prof. František Pošta.
The instrument has been valued at $ 6.000 Usa Dollars /25.208
Finnish Marks/.
I'm enclosing additional information on the maker, a certificate tested in tone and quality signed by Prof. Pošta, members
of the Czech Philharmonic and others, photos of the instrument
and an evaluation of the price of the bass.
If you know of any interested bassist that may wish to test
the bass please write to me at the above address or phone:
or

Tapio Lydecken

Helsinki

566 58 73

Risto Mikkola

Tampere

931/ 146 709

I trust seeing and hearing from you soon. Thanking you and
best wishes.
Michael Navarra
Praha
Date

I František Pošta undertaking the evaluation of the master
instrument built by František Zakopčanik of which has been
tested in sound,tone and quality have found it an excellent
instrument and value it at $6,000 Amer ican Dollar s.

FRANTIŠEK POŠTA
Praha

FRANTIŠEK ZAKOPČANÍK
21. 4. 1941 Žilina
Born at Žilina in Slovakia, František Zakopčaník spent his apprenticeship
years ( 1 9 5 5 — 1 9 5 8 ) u nder master violin-makers J . Vávra and J . Pötzl at
the trade school for violin-makers at Lu by. In the postgradu ate cou rse for
individual instru ment-making he bu ilt two master violins as the basis for
his fu tu re independent work. In 1960, he went to work in the cello and
double-bass shop, bu t in that period he also made several dou ble-basses
on his own accou nt. Their high assessment by a commission of experts
launched him in 1967 on the career of specialist maker of master dou blebasses. The very good sou nd of the instru ments from his master's shop
have won them high recognition.
— Diplomas for violoncellos from the International Contests in Italy i n
1976 and 1979.
František Zakopčaník makes dou ble-basses to his own model. The colour of his instru ments is mostly reddish brown.

Suomen kontrаbas s oklubi ry:n
hallitus julistaa jäsenten

haettavaksi
ОКО:n omistaman
Vuillaume-kontrabasson
Toistaiseksi
basso on korjattavana, tarkoituksena on, että basson
käyttöön s aava henkilö s opii trimmauks es ta jne.
Hakemuksesta tulee ilmetä:
•

Hakijan nimi, os oite ja puhelinnumero.

•

Suoritetut opinnot

•

Suunnitelma, miten bas s oa tultais iin käyttämään.
Huom! OKOn lainaehdois s a kielletään ehdottomasti orkes terikäyttö.

•

Ehdotu
s laina-ajan pituudes ta.

Hakemukset tulee lähettää 20.3.1990 mennessä os oitteella:
Suomen kontrabas s oklubi ry.
Sihteeri Miika As unta
Mechelininkatu 2 A 15
00100 HELSINKI
Hakemukset käs itellään hallituks en kokouks es s a maaliskuun lopulla.

Basisti-paitoja
vielä runsaasti jäljellä
Tilaa oma p a i t a hintaan á 80,Tämän halvemmalla et kotimaista
T-paitaa saa!

Paitoja on seuraavasti jäljellä
Kpl väri

koko

1
15
5

valkoinen
valkoinen
valkoinen

L
XL
XXL

6
1

musta
musta

XL
XXL

Paidan hinta á 80,- mk. Postitse toimitettaessa lähetetään
postiennakolla, jolloin hintaan lisätään posti- ja pakkauskulut 20,- mk. (Käsittelykuluja ei veloiteta!!).
Tilauksia vastaanottavat kaikki hallituksen jäsenet.
Toimi nopeasti, niin saat kesäpaidan ajoissa!

Molemmissa paidoissa on lila
logo.

Tapahtumakalenteri
Tällä sivulla pikaistaan kaikki mahdolliset ja mahdottomat bassonsoittoon liittyvät tapahtumat. Kurssitutkinnot, konsertit, kokoukset, näyttelyt jne. jne . Olisi toivottavaa, että opettajat ilmoittaisivat oppilaidensa kurssitutkinnoista, matineoista
jne. Tarkemmat tiedot aineiston jättämisestä toimitukselle sivulla 2.

Helmikuussa:
20.2.

Sibelius-Akatemiassa:
Harri Pöyhönen ja Jarkko
Uimonen, C-tutkinnot

Maaliskuussa:
20.3.

Oopperan vt-pruuvi.
OKOn Vuillaumen hakuaika umpeen.

Huhtikuussa
Kontrabassoklubin sääntömääräinen kevätkokous
myöhemmin ilmoitettavana sunnuntaina.
Turku.
Toukokuussa
Ainakin vappu.
Basisti 2/90. Siinä on varmaan juttu kevätkokouksen vähäisestä osanotosta.
Saapa nähdä!
Kesäkuussa
Mitäs, Oriveden leiri ainakin.
Heinäkuussa
Pitääkös basistit lommaa?
Ja kiertääkös ne mualimaa?

Elokuussa

???

Syyskuussa:
Akatemia alkaa taas. Klubikin herännee horroksesta. Basisti-lehti 3/90.
Lokakuussa:
Yleistäsyysväsymystä
Marraskuussa:
Ainakin klubin syyskokous.
Joulukuussa:
Basisti 4/90. Oliskohan
vielä kokousjuttua?
Joululoma?

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

Koot 1/4 — 4/4

Uffe Krokforss valitsemassa Saumer-kontrabassoa Soitin-Laineen
laajasta ja laadukkaasta valikoimasta.
M a a r i a n k a t u 10
20100 Turku
Puh. 921-334

777

Emanuel Wilfer
kontrabassot

Seifert
basson jouset
Länsisaksalaisten
mestareiden käsityötä

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

Tervetuloa a
tuntijaliikkeeseen

Akustiset soittimet, Aleksi 11, Helsinki
p. 611 104, avoinna ma-pe 9-18, la 9-15

FAZER

