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Kiitos tämän lehden tekemisessä ja postittamisessa
auttaneille.

*****
Vuoden viimeinen numero ilmestyy mahdollisimman
pian syyskokouksen jälkeen, sisältäen mm. jäsenluettelon ja syyskokouksen pöytäkirjat.

Pääkirjoitus

Quo vadis, Kontrabassoklubi?
Klubin toiminta on kuluneena vuonna ollut minimaalisen vähäistä.
Pakollisten kevätkokouksen lisäksi
muuta toimintaa ei ole ollut, juhlaristeilyäkään ei järjestetty, koska ilmoittautuneita ei ollut taipeeksi.
Levyhankekin näyttää olevan
jäissä, onhan siitä hallituksessa toki
keskusteltu, mutta mitään ei ole tapahtunut. Voi vain ihmetellä miten
nopeasti ja määrätietoisesti Klarinettiseura toteutti oman levynsä.
Seitsemässä vuodessa basistit eivät
ole aikaansaaneet käytännöllisesti
katsoen mitään.
Toiminnan tahmeuteen voi yrittää
etsiä perusteluja. Pääsyyllisiä ovat
tietenkin viime vuoden syyskokouksen osanottajat, jotka hyväksyivät
suppean toimintasuunnitelmaehdotuksen. Osavastuu on hallituksella,
joka ei ole kyennyt täyttämään sille
annettuja tehtäviä. Juoksevat rutiiniasiat toki on käsitelty. Mutta se ei
riitä, jos halutaan ylläpitää korkeaa
profiilia ja todella toimia bassonsoiton edistämiseksi.
Olen myös itse syypää tehottomaan toimintaan ja ohuisiin Basisti lehtiin; B-kurssin valmistaminen ja

muu opiskelu Sibelius-Akatemiassa,
viransijaisuuden hoitaminen ja alkukesän solistitehtävän harjoittelu veivät suurimman osan käytössä
olleesta ajasta. Loppuajalla tein kolme Basisti-lehteä, joista postitin yhden ja osallistuin sihteerinä kaikkiin
kokouksiin.
Kontrabassoklubin pyörittäminen
on ollut liian paljon pelkästään puheenjohtajan ja sihteerin aktiivisuuden varassa. Jossain vaiheessa oli
jopa esillä taloudenhoitajan tehtävien lisääminen sihteerin vastuulle,
miltä onneksi vältyttiin. Jatkossa
tehtävät menevät uusjakoon, koska
jätän sihteerin ja päätoimittajan tehtävät tämän vuoden lopussa. Toivottavasti tilalleni löytyy vielä
aktiivisemmat ja innokkaammat
henkilöt.
Hallituksen kokouksissa on säännöllisesti ollut läsnä vain minimiosanottajat puheenjohtaja ja kaksi
jäsentä, kahdesti paikalla on ollut
vain puheenjohtaja ja yksi jäsen, jolloin kokousta ei ole edes voitu pitää.
Hallituksen tekemät päätökset ovat
olleet pääasiassa läpihuutojuttuja,
kevätkokouksen järjestämistä jne.
Kovin korkeaa arvosanaa ei hallituksen toiminnalle kuluneesta vuodesta voi antaa.

Jos klubilta odotetaan toimintaa
ensi vuonna, tai jos klubi halutaan
panna jäihin tai vaikkapa lakkauttaa
tarpeettomana, siitä päätetään syyskokouksessa. Hallituksen tulee laatia ensi vuodelle toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset, joiden
pohjalta syyskokouksessa keskustellaan ja päätetään lopullisesta toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Nyt kaikki kynnelle kykenevat ideoimaan ja mikä tärkeintä,
mukaan syyskokoukseen.
Syyskokouksessa valitaan hallitukseen neljä uutta henkilöä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
kaksi hallituksen jäsentä. Nyt on
kertaheitolla mahdollista vaihtaa
suurin osa hallituksesta. Kokouksessa ei enää voi miettiä sopivia ehdokkaita, vaan nimet pitää olla etukäteen valmiiksi selvillä.
Klubilla pitäisi virallisia toimihenkilöitä olla kymmenkunta (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
neljä hallituksen jäsentä, sihteeri, taloudenhoitaja, lehden päätoimittaja
ja toimittajat). On ihmeellistä jos
noin isolla porukalla mitään ei saataisi aikaan.

*****
Eipä voi muuta todeta, kuin että
harmittaa. Tästä lehdestä ei tullut
sen lihavampaa kuin edellisistäkään; juuri ja juuri kesän ja alkusyksyn tapahtumat tulee noteerattua. Ja
aina jää jotain pois, tällä kertaa
Esko Laineen upea vierailu Helsingin kaupunginorkesterin solistina
Tubinin konserton merkeissä.

Enpä malttanut olla vielä selaamatta kahden edellisen vuoden lehtiä ja tämän vuoden kahta
ensimmäistä numeroa-niitä joita
olen ollut itse tekemässä. Vain kolmessa kymmenestä pääkirjoituksessa ei puututa klubin passiivisuuteen.

*****
On aika lakkauttaa Suomen kontrabassoklubi ry.
Sääntöjen 11§ mukaan varat lahjoitetaan Sibelius-Akatemialle tai
viimeisen kokouksen päätöksellä
käytettäväksi kontrabassonsoiton
edistämiseen.
Miika Asunta

My beloved husband, Dad and Granddad

František Pošta
Principal Double Bass Player of the Czech Philharmonic Orchestra
and Professor of the Prague Conservatoire of Music

passed away on July 18 th 1991 after a heart failure at the age
of almost 72 years. According to the last wish of the deceased
there was no funeral ceremony.

184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, Ústecká 395, ČSFR

O n b e h a l f o f all t h e f a m i l y :

Irena Poštov á
wife

Jitka Výletov á
daughter

Lucie Výletov á
granddaughter

We thank you for your expressed sympathy v ery much.

Pohřební ústav Mangl, Pr osecká 40, Pr aha 9, t. 6841210 - tisk: Get+Comp Ser vis, Slezská 8, Pr aha 2

In memoriam František Pošta
Suomen ystävä, Suomen kontrabassonsoiton eteenpäinviemiseksi
paljon työtä tehnyt prof. František Pošta on poistunut keskuudestamme 18.7.1991 melkein 72 vuotiaana, vaikean sairauden murtamana.
Hän pääsi tsekkiläisen filharmonian jäseneksi jo 17-vuotiaana ja sen
kontrabassoryhmän äänenjohtajaksi 21-vuotiaana. Hän toimi opettajana Prahan konservatoriossa, jossa hänen opetuksestaan saivat nauttia tsekkiläiset ja myöskin ulkomaalaiset oppilaat. Useista heistä on
tullut erinomaisia basisteja eri orkestereihin-myös ulkopuolella
Tsekkoslovakian. Samoin hän vieraili opettajana useissa eri maissa ja
maanosissa.
Suomessa prof. Pošta oli monivuotinen opettajavieras Suolahdessa.
Myöskin Tampereen kesäyliopistossa, Kuhmossa ja Oulussa hän toimi opettajana.
Prof. Pošta nimitettiin Suomen Kontrabassoklubi rv:n kunniajäseneksi 1989.
Prof. Pošta levytti myöskin monia kontrabassolle merkittäviä teoksia
sekä vieraili solistina ja piti vuosittain useita soolokonsertteja mm.
Englannissa vielä viime kesänä.
Hän oli lämmin ystävä ja erinomainen opettaja. Me kaipaamme häntä
paljon.
Risto Mikkola

Bassotapahtumia Bassotapahtumia Bassotapah

Miika Asunta Vivo-orkesterin
solistina
5.6.1991 Lohjan Laurentiussalissa kuultiin Vivo-orkesterin Kanadanmatkanlähtökonsertti. Orkesterin ohjelmistoon kuului useita eri
solistinumeroita, mm. Bottesinin hmolli bassokonsertto. Solistina
esiintyi orkesterin bassosektion äänenjohtaja Miika Asunta. Konserton
bassolle ja orkesterille oli sovittanut
Jorma Panula ja orkesteria johti
Kari Tikka.
20.6. sama teos esitettiin Banffissa Kanadassa.

Vivo-orkesteri koostuu nuorista
12-30 vuotiaista musiikinharrastajista ja ammattiopiskelijoista eri puolilta Suomea. Orkesteri on
toiminut noin viisi vuotta ja sen vakituinen kapellimestari on Kari Tikka.
Konsertti Laurentius-salissa oli
lämminhenkinen ja onnistunut. Bassolla voi ja kannattaa soittaa sooloa!
Tarja Nyberg
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The Bass Project supplies double basses in all sizes. All instruments are adjusted to
our specifications and fitted with Corelli strings. Please call or write for current
information about availability and prices.

Instruments

• Rubber tubing for bow grips in 6" lengths

Tubing

• Corelli Tungsten
1/2 size (90 cm)
1/4 size (80 cm)
1/8 size (70 cm)
1/10 size (60 cm)
• Eudoxa Flat Chrome
• Flexocor
• Thomastic Spirocore
• Thomastic Rope Core

The Bass Project is pleased to specialize in Corelli strings for small scale double basses.

Strings

• Books

• Book 5
• Book 6

3&4

Piano Accompaniments
• Books 1 & 2
• Books 3 & 4
• Book 5

Technical Supplements

$7.50

• The Bass Project Scales and Arpeggios
$5.00
One and two octave scales and arpeggios in idiomatic keys.
Preparation for Rabbath's Nouvelle Technique, Vol. 3.

• Cadenza for the Dragonetti Concerto, 1st Movement
by Teppo Hauta-aho

• Miniature for Double Bass and Piano
by Teppo Hauta-aho

$3.00

$2.00

$5.00

each

• Moto Perpetuo
by Nicolo Paganini
Transcribed for double bass. Solo part.

$2.00

Recital Pieces

• Adagio
by Dmitri Shostakovich
Solo part. (scordatura)

The BASS PROJECT, Inc.
2196 Old Ironsides Court
Woodbridge, Virginia 22192

703/643-2204

Book 1
Book 2
Book 3
Book 4
Book 5
Book 6

The Bass Project Catalogue

each

The Bass Project offers workshops for students,
demonstrations, teacher training courses, and
recitals. Information on these events is available
upon request.

$5.00

1st, 3rd, and 4th Positions.
2nd and 5th Positions. Slurs, hooked bowing.
The pivot in 1st and 3rd Positions.
The pivot in 4th Position.
Intermediate repertoire.
Advanced repertoire.

The Bass Project Repertoire
•
•
•
•
•
•

Reference Recordings
$5.00 each
Cassette tapes featuring Harold Robinson, Principal Bassist, National Symphony Orchestra
Booksl&2

$5.00

$5.00

$5.00
$2.00

$2.00

$3.00

• The Bass Project Ensembles
Arranged by George Vance
Trios and Quartets for students

• Double Bass Ensembles, Vol. 1
by Teppo Hauta-aho
Duets, trios and quartets. Parts arranged for all
levels of development.

• Double Bass Ensembles, Vol. 2
by Teppo Hauta-aho

• Beethoven: Trio from the Fifth Symphony
Arranged for bass quartet by George Vance.
Score and parts.

• Stevan Hristic: Jesen (Autumn)
Arranged for bass quartet by George Vance.
Parts.

• Modest Moussorgsky: Bydlo (The Oxcart)
Arranged for bass choir by George Vance.
Score and parts.

Double Bass Ensembles

The BASS PROJECT, Inc.
2196 Old Ironsides Court
Woodbridge. Virginia 22192

703/643-2204
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Sari Savolainen ja
Lasse Lagercranz Kouvolan
kaupunginorkesterin solisteina,
joht. Heikki Rautasalo
Kouvolan sanomat 7.9. kirjoittaa
Illan ilopilleri oli Giovanni
Bottesinin Passione amoroso
kahdelle kontrabassolle ja jousille. Sävellys on kerrassaan
hauska. Kontrabasson karaktääriin on totuttu yhdistämään
murjottava kömpelyys, mutta
taitavissa käsissä tilanne kääntyy päinvastaiseksi. Sari Savolainen ja Lasse Lagergrantz
ovat kumpikin todellisia mestareita sillä molempien solistien soittimissa on persoonallinen sävy joka syntyy vain taitajan käsissä.
Teoksen tekniset vaikeudet
voi vain arvata. Kun toinen
soittaa laulavaa teemaa, säestää toinen mielikuvituksellisilla 16-osilla jotka jakautuvat tasaiseti pitkin mittavaa otelautaa. Roolin vaihtuessa vaadittiin molemmilta yhtäläistä teknistä taitoa. Ehkä jonkinlaista
helpotusta tehtävään toi se, että kontrabasson huiluäänet olivat merkittävässä osassa ja toivat näin varmuutta puhtauteen. Mene ja tiedä.
Säveltäjä ja kontrabasisti
Bottesini (1821-1889) lienee ollut aikanaan melkoinen humoristi, vaikka mitää erikoisempaa hittiä hän ei säveltänytkään. Piruilun kohteeksi on
otettu nähtävästi vanhan napolilaisen oopperan jäykistynyt
alkusoitto joka koostuu jyskyt-

tävän leivittyneistä fraaseista.
Bottesini asettaa nämä banaliteetit naurunalaisiksi ja mikä
olisikaan parempi tulkki kuin
kontrabassoduo jossa säestäjänä toimii jousiorkesteri.
Konsertin päätteeksi kuultiin Ottarino Respighin sarja
Antiikin tansseja ja aarioita.
Respighiltä tunnetaan parhaiten hänen Rooma-sarjansa, joten oli kiinnostavaa kuulla,
kuinka tämä suuren orkesterin
värimestari käsittelee kamariorkesteria.
Taitoa tuntuu riittävän siihenkin. Huomio kiintyi erityisesti matalien jousien liikkuvuuteen ja itsenäiseen työskentelyyn. Sarja on erinomaista
käyttömusiikkia, rakenne tiukan klassinen, mutta orkestroinniltaan tämän vuosisadan
puoleen kääntyvä. Mielenkiintoinen tuttavuus jota tavataan
harvoin.

Toivottavasti saamme kuulla Saria
ja Lassea myös muiden orkesterien
solisteina upea suoritus. BRAVO!

Kurssi orkestereiden bassoryhmilletahtipuikossa Thomas Martin

London Symphony Orchestran
bassoryhmän äänenjohtaja Thomas
Martin koulutti suomalaisia orkesteri basisteja Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen järjestämällä
kurssilla Finlandia-talon harjoitussalissa 6.-8.9. Paikalla oli soittajia
Helsingin, Espoon, Lahden, Joensuun ja Oulun kaupunginorkestereista, Kansallisoopperasta ja
Sibelius-Akatemiasta.
Kurssilla orkesterien bassoryhmät
hioivat stemmasoittoaan " T o m i n "
opastuksella. Esille tuli tavallisia
soundi-, jousenkäyttö-, fraseeraus-,
pizzicato- sekä intonaatio-ongelmia,
joihin etsittiin yhdessä parannuskeinoja.
Parasta antia kurssilla-ainakin
kuunteluoppilaalle-oli pyrkiminen
mahdollisimman hallittuun ja tarkkaan jousenkäyttöön, "suuren
maailman tyyli" eli paljon jousta
mustan päällä kovalla meiningillä ei
olekaan oikea tapa soittaa, vaan
jousta pitää myös orkesterissa tarvittaessa pystyä viemään lähemmäs
tallaa. Jännä havainto oli sekin, että
tuhti "jytinä" irtoaa parhaiten vähällä jousella!
Kurssi oli ehdottomasti piristävä
ja ajatuksia herättävä. Stemmasoitto

ei välttämättä ole niin yksioikoista
kuin ennalta helposti kuvittelee.
Kurssi oli onnistunut, kiitokset
kurssin järjestäneelle SibeliusAkatemian koulutuskeskukselle,
sekä erityisesti Jorma Katramalle,
joka kuuluu koulutuskeskuksen johtokuntaan, ja oli siten mukana suunnittelussa ja monissa käytännön
järjestelyissä.
MA

Hallitus tiedottaa

Syyskokous
Järjestetään Helsingissä ilmeisesti
sunnuntaina 24.11. Siitä ilmoitetaan
tarkemmin kirjeitse, kun kokouspaikka ja -aika ovat selvillä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat (toimintasuunnitelma, talousarvio, puheenjohtajan &
varapuheenjohtajan valinta sekä 2
hallituksen jäsenen valitseminen, jäsenmaksu) sekä sääntömuutosta,
joka helpottaa kokousten koollekutsumista.

aktiivisesti toimivassa kontrabassoklubissa ole puutetta, joten pitkään
ei nimityksiä tarvitse odottaa!
Basisti-paitoja
on vielä jäljellä seuraavasti:
valkoinen XXL
musta XL
valkoinen XL

4 kpl
2 kpl
9 kpl

Hinta edelleen 80,Ostakaahan loput pois!

František Poštan muistokonsertti

Juhlaristeily

järjestetään syyskokouksen yhteydessä. Halukkaat esiintyjät voivat
ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin.

peruuntui. Ilmoittautuneita oli peräti
kolme.

Henkilövaihdoksia
Klubin taloudenhoitaja on vaihtunut. Kiitokset Erkki Tuuralle monivuotisesta työpanoksesta! Hänen
tilalleen on nimitetty Lauri Parikka,
joka on jo aloittanut tehtävässään.
Vuoden alusta vapautuvat myös Basisti-lehden päätoimittajan ja yhdistyksen sihteerin tehtävät, hallitus
pyrkii vielä syksyn kuluessa löytämään näihin tehtäviin uudet henkilöt. Vapaaehtoisista ei varmaankaan

MA

Vivo Kanadassa

Nuorten sinfoniaorkesteri Vivon kolmas ulkomaankiertue suuntautui Kanadaan, Toronton ja Banffin kautta Calgaryn
ja Edmontonin nuoriso-orkesterien vieraaksi. Valmisteluja oli tehty yli vuoden
ajan; kuitenkin vielä paria kuukautta ennen matkaa oli epäselvää saadaanko matkan rahoitus järjestettyä
Soittajia matkalla oli mukana 72, joista
5 basisteja, lisäksi mukana oli 10 hengen
"staff" eli huoltoporukka, jonka tehtäviin
kuului mm. nuottikansioista huolehtiminen, soitinten kuorma-autokuljetukset,
sekä "stage management", eli suomeksi
tuolien roudaaminen.
Soittimien kuljetuksista oli sovittu Finnairin ja Air Canadan edustajien kanssa
hyvissä ajoin etukäteen, joten kaikilla lentokentillä meistä tiedettiin etukäteen, joten
lähtöselvityksissä ja matkatavaroiden saamisessa lentojen jälkeen ei tullut ongelmia. Pieneltä sähläykseltä Air Canadan
lähtöselvityksessä ei kuitenkaan vältytty,
ruumaan meneviin vakuutettuihin matkatavoirihin eli soittimiin tarkoitettuja
"rajoitettu vastuu"-lipukkeita kiinnitettiin
myös muihin tavaroihin. Sekaannus johtui
ilmeisesti väärinkäsityksestä.
Konsertteja matkalla oli kuusi, Toronton suomalaisessa kirkossa, Banff Springs
Hotellissa, Edmontonissa yliopiston taideosaston juhlasalissa ja West Edmonton
Mail -ostoskeskuksessa, Calgaryssa koululaiskonsertti sekä turneen pääkonsertti
Mount Royal Collegella toimivassa konservatoriossa

Ohjelmistoa kiertueella oli paljon, peräti 21 teosta:
Barber
Borodin
Bottesini

Adagio
Polovetsialaistanssit
Kontrabassokonsertto h
sol. Miika Asunta
Brahms
Unkarilainen tanssi nro 5
Dvorak
Sinfonia nro 8
Hatshaturjan Spartakuksen ja Fryygian Adagio
Lagidze
Satshidao
Mendelssohn Viulukonsertto, sol. Taija Jussila
Mozart
Figaron
häät -alkusoitto
Käyrätorvikonsertto nro 1 D osa 1,
sol. Jukka Harju
Rossini
Varasteleva harakka -alkusoitto
Sarasate
Mustalaislauluja,
sol. Teemu Tuovinen
Sibelius
Finlandia
Nocturno sarjasta Belsazarin pidot
Sinfonia nro 1
Valse triste
Tuonelan joutsen
Strauss
Radetsky-marssi
Tsaikovski
sarja baletista Joutsenlampi
Weber
Concertino klarinetille,
sol. Asko Heiskanen
Wieniawsky Polonaise de concert,
sol. Kati Paajanen

Eli melkoinen liuta nuotteja. Ennen
matkaa jokaista pulttia kohti oli hankittu
mappi, jossa pidettiin ainoastaan matkalla
tarvittavat stemmat. Aikaisemmilla matkoilla ja harjoituksissa soittajat huolehtivat itse nuoteistaan, joten nyt siirryttiin
ammattimaiseen käytäntöön. Ilmeisesti
sen ansiosta kukaan ei onnistunut kadottamaan ensimmäistäkään stemmaa.
Ohjelmiston määrä oli uskomattoman
suuri, mutta sen musiikillinen hallintaihme kyllä-ei tuntunut aiheuttavan ylivoimisia ongelmia. Tosin rimaa hipoen selvitettiin Tuonelan joutsen, jota harjoiteltiin
ensimmäisen kerran englannintorven

kanssa vasta Torontossa tuntia ennen konserttia.
Solistina kiertueella oleminen on kyllä
oma lukunsa. Sen sain karvaasti kokeamutta eipa taida maailmantähdilläkään
välttämättä kovin helppoa olla! Harjoittelumahdollisuuksia ei juuri ole, eikä ennen
konserttiakaan välttämättä ole omaa huonetta verryttelyä ja keskittymistä varten.
No, olisihan harjoittelemaan päässyt, jos
olisi jättänyt Niagaran putoukset ym. kiertoajelut väliin, oma moka(?).
Lopputulos oli sitten se, että Bottesinia
vedettiin kylmiltään kiertoajelun päätteeksi olleessa konsertissa. Oikea järjestelyjen
kukkanen. Eikä sitäkään tiennyt etukäteen. No, hidas osa ja finaali menivätkin
sitten paremmin kuin koskaan ennen...
mutta se maksettiin ensimmäisessä osassa
epäpuhtauksina ja suttuisina juoksutuksina.
Tämän matkan selkeimpiä opetuksia
orkesterille oli se, että matkatoimistoihin
ei konserttijärjestelyissä voi luottaa. Kanadan olematon konserttimusiikkikulttuuri on tietysti myös osasyy siihen, ettei
mainontaa eika lipunmyyntiä oltu järjestetty. Ikävää oli sekin, kun maailman suurimmassa ostoskeskuksessa West
Edmonton Mallissa pidetty kevyen klassisen kävelykonsertin jälkeen todella monet
kysyivät, missä teillä on varsinainen konsertti. -"Se oli jo eilen".
Iso virhe taisi olla myös orkesterin nimen etuosa "Youth symphony orchestra"
joka uudella mantereella leimaa armotta
mitäänsanomattomaksi koululaispuhallin-

orkesteriksi. Osoitus tästä saatiin West
Edmonton Mallin meille ensiksi osoittamasta esiintymistilasta. Joustavan henkilökunnan avustuksella päästiin kuitenkin
asiallisempaan paikkaan.
Kaiken kaikkiaan matka oli myönteinen kokemus, etenkin Kalliovuorilla kansallispuistoalueella sijaitsevaan Banffin
pikkukaupunkiin haluaisin koska tahansa
uudestaan. Myös West Edmonton Mall
tarjosi uskomatonta nähtävää, samoin Calgaryn ja Edmontonin 1800-luvun tyyliset
kotiseutumuseot, Niagaran putoukset, Toronton downtown... myöhään iltaan auki
olevat kaupat...
Miika Asunta

Vuoden basisti 1990: Jorma Katrama

Vuoden basisti-kunniamaininta
päätettiin tällä kerralla antaa Jorma
Katramalle. Perusteluissaan hallitus
mainitsee mm. ensimmäisen suomalaisen kontrabasso-CD-levyn julkai semisen sekä lukuisat kansainväliset tehtävät kilpailujen juryissä
sekä mestarikurssien opettajana.
Kiertopalkinto-reliefi ja kunniakirja luovutettiin toukokuun lopussa. Kuvassa Jorma Katrama (oik.) ja
klubin pj. Martti Pyrhönen.
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MYYTÄVÄNÄ
Schuster-kontrabassonjousi
Hintapyyntö 6000,Tiedustelut 921-363 967 / Pertti Roinila

KONTRABASSOJA
JOKA L Ä H T Ö Ö N
1/10, 1/4, 1/2, 3/4
Myös vanhoja bassoja, korjauspalvelu
sekä tarvikkeet.

Albertinkatu 17
00120 HELSINKI
90-666 785
90-666 796

