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Numero 3 on 10-vuotisjuhlanumero, johon kerätään kaikki olennainen suomalaisesta bassokulttuurista. Tavoitteena on monivärinen julkaisu—paljon valokuvia ja upeita juttuja—josta otetaan iso painos.
Nyt kynät sauhuamaan ja pöytälaatikot suursiivoukseen!

Vielä ruumiinkielestä...

Muistui mieleeni taannoisessa Sibelius-Akatemian kontrabassopedagogiikkatapahtumassa pidetty esitelmä
ruumiinkielestä. Valloittava esitelmöitsijä Ritva Enäkoski opetti meille, että jos ruumiin kieli eli sanaton
viestintä, eleet, ilmeet olemus, käytös, pukeutuminen ym., on ristiriidassa puhutun kielen kanssa,
kuulija uskoo ruumiinkieltä.
Peditapahtumassa tämä yhdistettiin
soitonopetukseen, mutta sama laki
pätee myös konserttiin. Jos nähty on
ristiriidassa kuullun kanssa, yleisö
uskoo nähtyä. Eli vaikka soittaisit
kuinka hyvin, mutta soittosi on pahan näköistä, yleisö uskoo silmiään.
Mikä taas on pahan näköistä, siinäpä kysymys. Jos soittaminen on vaikean näköistä, katsomossa on
vaikea rentoutua. Mehän toki tiedämme, että että soittaminen on vaikeaa, mutta ei panna yleisöämme
kärsimään. Ei se ole heidän syynsä.
Riittää kun me kärsimme.
Sitäpaitsi siinä voi käydä niin, että
jos saamme yleisön uskomaan, että
tämähän on helppoa, uskomme sen
lopulta itsekin. Asiat, jotka ennen
tuntuivat vaikeilta, eivät enää tunnukaan niin vaikeilta. Silloinhan
olemme oppineet jotain. Olemme

onnistuneet. Eikä tällä alalla saa ainakaan palkankorotusta, vaikka onnistuisi esityksellään todistamaan,
että on niin vaikeeta, on niin vaikeeta, että...
Martti Pyrhönen

SUOMENKONTRABASSOKLUBIRY.

KOKOUSKUTSU

Sääntömääräinen kevätkokous

kutsu lähetetty 8.4.1992

Paikka

Pirkanmaan musiikkiopisto, Eteläpuisto 4, Tampere
Huom! paikka muuttunut.

Aika

Sunnuntai 26.4.1992 kello 13

Käsiteltävät asiat:
• Vuosikertomuksen hyväksyminen
• Tilit ja tilintarkastajien lausunto
•Tili-ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
• Mahdollisuut muut asiat

Kokouksen jälkeen konsertti.

Tervetuloa!

Pääkirjoitus

Häiriö toimituksessa

Inhottava Bassosika pääsi pujahtamaan toimitukseen valkosipuliköynnöksistä ja krusifikseista huolimatta. Bassosika ujutti lehteen kontrabasson tutkintovaatimukset vuodelta 1936 ja kirpeän kommentin: "Nykyään olisi basistien
asenteissa korjaamista." Mestaribasisti Isoköyrimä ei kommentoi tapausta;
hän on keräämässä inspiraatioita Pietarin Sosvonyi Borin ydinvoimalan läheisyydessä.

I KURSSI
Franz Simandl: Kontrabassokoulu, I osasta: asenteet, mollisävellajit ja intervallit.
Oppijaksot 1 ja 2.
Tutkintovaatimukset:
Kaksi etydiä kontrabassokoulusta opettajan valinnan mukaan.
Primavistasoittoa.
Alin hyväksyttävä arvosana 7,5. (Tähän ei lasketa primavistasoiton arvosanaa).
II KURSSI
Franz Simandl: Kontrabassokoulu I osasto.
a. oppijaksot 3 , 4 , 5 .
b. 30 etydiä kontrabassolle.
c. Kontrabassokoulu II osasta, oppijakso 6.
Tutkintovaatimukset:
Kaksi etydiä Simandlin 30 etydistä opettajan valinnan mukaan.
Primavistasoittoa.
Alin hyväksyttävä arvosana 8. (Tähän ei lasketa primavistasoiton arvosanaa).
III KURSSI
Franz Simandl: Kontrabassokoulu II osasta, oppijaksot 7,8,9.
Kreutzerin etydejä.
Tutkintovaatimukset:
Kolme vaikeata etydiä.
Primavistasoittoa.
Alin hyväksyttävä arvosana 8,5. (Tähän ei lasketa primavistasoiton arvosanaa).

Syyskokousuutisia

Juttupulan ja muitten kiireitten takia viime vuoden viimeinen lehti jäi tekemättä,
mutta parempi myöhään... Pöytäkirja, talousarvio ja toimintasuunnitelma löytyvät
seuraavalta aukeamalta.
Hallituksen kokoonpano on vuonna 1992
Lasse Lagercrantz, puheenjohtaja
Tarja Nyberg, varapuheenjohtaja
Teppo Hauta-aho, jäsen
Jyrki Hiilivirta, jäsen
Lauri Parikka, jäsen
Panu Pärssinen, jäsen
Hallitus on jo aloittanut työskentelynsä; kevätkokouksen ajankohta on päätetty, ja
kokouskutsu löytyy sivulta 5.
Syyskokouksessa muutettiin myös sääntöjä kokouskutsujen lähettämisen osalta.
Aikaisemmin kokouksista piti ilmoittaa sekä henkilökohtaisesti kirjeellä että Muusikko-lehdessä, mikä aiheutti turhia hankaluuksia, ja alunperin sääntöjä laadittaessa mitään omaa lehteä ei vielä ollut. Toisaalta alkuaikoina jäsenistö koostui lähes
yksinomaan Muusikkojen liiton jäsenistä, joten tilanne on siinäkin suhteessa radikaalisti muuttunut.
Eli tästä eteenpäin kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä joko Basistilehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Sihteerin homma on sitten avoinna, tällä hetkellä sitä hoitavat osittain sekä exsihteeri että rahastonhoitaja, mutta hallitus löytänee pikapuoliin uuden tarmokkaan
toimistohenkilön. Vapaaehtoisia?
Muista hallituksen lähiajan tehtävistä mainittakoon mm. Vuoden Basistin nimeäminen .
MA

Suomen kontrabassoklubi r.y.

PÖYTÄKIRJA
Syyskokous 1991
Aika
24.11.1991 klo 14.00
Paikka Sibelius-Akatemian kamarimusiikkisali, Pohjoinen Rautatienkatu Helsinki
Läsnä Matti Tegelman
Sampo Lassila
Panu Pärssinen
Martti Pyrhönen
Henri Dunderfelt
Teppo Hauta-aho
Tapio Lydecken
Juha Pesonen
Kari Saari
Tarja Nyberg
Kari Ovaskainen
Marko Mikkola
Lasse Lagercrantz
Lauri Parikka

1§
KOKOUKSEN AVAUS
Hallituksen puheenjohtaja Martti Pyrhönen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Pyrhönen ja sihteeriksi Lauri Parikka.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Tegelman ja Panu Pärssinen.
2§
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu Basisti-lehdessä ja henkilökohtaisella kirjeellä
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, joten todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esitetty esityslista yksimielisesti.
4§
TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINE,
TALOUSARVIO VUODELLE 1992,
LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS
Toimintasuunnitelma
Käytiin keskustelua toimintasuunnitelmaehdotuksesta. Teppo Hauta-aho ehdotti
osallistumista syksyllä Duncan McTier:in kurssin järjestelyihin ja rahoitukseen, kannatettiin. T
H-a ehdotti myös osallistumista Robert Blackin vierailun järjestämiseen ja Ranskalaisen
bassoseptetin konsertin järjestämiseen. Päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan. Käytiin
keskustelua levytysprojektista: Marko Mikkola ehdotti suomalaisen kontrabassomusiikin
levyttämistä klubin levylle. Päätettiin selvittää tarkemmin levytysprojektin kannattavuus, hinta ja
muut projektiin liittyvät kysymykset ennen käytännön toimenpiteitä.
Talousarvio
Käytiin keskustelua talousarviosta: Pyydettiin taloudenhoitajaa selvittämään kuluvalta vuodelta
ilmeisesti jäävän ylijäämän kohtalosta tulevan vuoden talousarviossa. Päätettiin sijoittaa
mahdollisesti vuodelta 1991 jäävä ylijäämä koulutukseen ja levytysprojektiin. Lasse
Lagercrantz huomautti klubin nuotistosta saatavista tuloista niitä edelleen vuokrattaessa.
Jäsenmaksu
Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan vuodelle -92.

5§

HALLITUS
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Lagercrantz.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Tarja Nyberg.
Hallituksessa jatkaa Jyrki Hiilivirta. Valittiin hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle ja
puheenjohtajaksi valitun Lasse Lagercrantzin tilalle Panu Pärssinen, Teppo Hauta-aho ja Lauri
Parikka.
Hallituksen kokoonpano vuonna 1992:
Puheenjohtaja
Lasse Lagercrantz
Varapuheenjohtaja
Tarja Nyberg
Jäsenet
Jyrki Hiilivirta
Panu Pärssinen
Teppo Hauta-aho
Lauri Parikka
6§
TILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajiksi valittiin Kaarina Snellman ja Tapio Lydecken.
Varatilintarkastajiksi valittiin Matti Tegelman ja Marko Mikkola.
7§

SÄÄNTÖMUUTOS
Päätettiin muuttaa yhdistyksen sääntöjen pykälää yhdeksän (9) hallituksen kokouksessaan
16.9.1991 ehdottamalla tavalla kuulumaan seuraavasti:
9§
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kiertokirjeellä tai Basisti-lehdessä
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

8§
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Muita esille tulevia asioita ei ollut.
9§
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Pj. Martti Pyrhönen päätti kokouksen.

Sihteeri

Puheenjohtaja
Martti Pyrhönen

Lauri Parikka

Panu Pärssinen

Matti Tegelman

Pöytäkirjantarkastajat

Uusi bassonkorjaaja:
Tomas Bergman

Miten keksit alkaa soitinkorjaajaksi?
—Varsinaisesti kiinnostuin korjaamisesta
vasta ensimmäisen oman soittimen, saksalaisen 1850-luvulta peräisin olevan basson, myötä. Sen kansi oli liian ohutpaikoin 2 millimetriä paksu, ja se oli haljennut monesta kohtaa. Se näytti lankuista
kasatulta, ja sen kantta oli aiemmin korjailtu jopa Erikeeperillä... Lisäksi kansi
painui jatkuvasti omista korjausyrityksistä
huolimatta sisäänpäin, joten jouduin avaamaan ja taivuttamaan sen uudelleen muotoonsa kahdesti vuodessa. Myöhemmin
rakensin vanhasta flyygelin kaikupohjasta
uuden kannen, ja nyt basso soi varsin mukavasti.

Eikös Joroinen ole hiukan kaukana
meille Helsinkiläisille?
—Liikun paljon mm. pääkaupunkiseudulla, joten tarvittaessa voin myös noutaa ja
palauttaa korjattavat bassot! Olisin myös
kiinnostunut muuttamaan pääkaupunkiseudulle, mutta vuokrat ovat toistaiseksi
liian korkeat. Toivon kovasti uusia asiakkaita, ja lisäksi anna puolen vuoden tyytyväisyystakuun.
MA

Olet myös itse soittanut bassoa?
—Kyllä, pyrin Sibelius-Akatemiaan vuonna - 8 1 , mutta kaikki aika, joka olisi pitänyt käyttää harjoittelun kuluikin basson
korjaamiseen. Vuosina 81-84 olin Martti
Pyrhösen yksityisoppilaana.
Minkälaista soitin rakennus- ja korjauskoulutusta olet saanut?
—Olen valmistunut Ikaalisten soitinrakennuskoulusta vuonna -89, työharjoitteluosuuden suoritin Tapio Vainiston
verstaalla. Lisäksi olen ollut Jan Larssonin ja Michael Wallmon kursseilla, joiden
luo Gävleen olen parin vuoden päästä menossa opiskelemaan lisää soitinrakennusta. Tällä alalla ei varmasti koskaan tule
olemaan täysin valmis.
Aiotko joskus rakentaa bassoja?
Olen ajatellut rakentaa helposti kuljetettavan, kapean mutta muhkeaäänisen basson.

Tomas Bergman

Puh. kotiin: (972) 72643
Soitinverstas: (972) 72544

Soittimet noudetaan ja toimitetaan tarvittaessa henkilökohtaisesti

Osoite:
Sompatie 1 as. 3
79600 JOROINEN

Tomas Bergman

Soitinrakentaja

Jousi- ja kielisoitinten
korjaukset ja huollot

Bass-review:
TomTom-duon laskiastiistaihappening
3.3.1992 Arbetets Vänner -salissa

TOMTOM—JA SOITTO
KUULUU
Kontrabasso ja lyömäsoittimet ovat duona
värikylläinen ja kiinnostava kamarimusiikkikokoonpano. Kun tähän musiikilliseen asetelmaan lisätään vielä
"draamallinen" esittäminen ja kiinnostava
ohjelmasuunnittelu, ovat ainekset vaikuttavaan konserttiin kerätty kokoon. Näin
toimii Juha Pesosen ja Keijo Puumalaisen
duo nimeltään TomTom. Mielenkiintoinen nimi muuten, assosiaatioita tulvahtaa
mieleen: Marion ja Eurovision laulukilpailut - 7 3 , rumpu, 2x Tom of Finland,
"Tom tom!" äänenä jne. Helsingissä Arbetets Vänner -salissa nämä mainiot muusikot vaihtuvissa vaatteissaan pitivät
konsertin, joka yllätti ja valloitti mustimmankin suomalaismielen. Konsertissa
esiintyivät myös duo Hot T. Terry (Carol
Forsblom, barokkihuilu ja Timo Juntura,
luuttu) sekä Jorma Uotinen tällä kertaa
puhujankorokkeelta käsin.

ajatuksiin. Duoesitystensä väleissä TomTom vaihtoi asunsa seuraavaan teokseen
sopivaksi. Mitä symboliikkaa piilee ajatuksessa esittää Cahnin teos Bermudaasuissa ja Meriläinen mantteli päällä ja
villapipo päässä, onkin jo sinänsä ajatuksen arvoinen asia. Vaihdot teosten välillä
toimivat saumattomasti valoja ja jopa sävellajisuhteita hyväksikäyttäen. Näin konsertista muodostui pitkä, jäntevä kokonaisuus, jossa riitti kuitenkin kontrasteja
ja musiikkiin itseensä pysähtyneitä hetkiä.
Esityksistä etenkin Nordgrenin ja Cahnin
teosten tulkinnat kaikessa erilaisuudessaan jäivät mieleen painavimpina ja sävykkäimpinä. Meriläisen konsertossa
sensijaan olin havaitsevinani hieman yllättäviä taiteellisia vapaudenottoja. Kaikenkaikkiaan duo työskenteli intensiivisesti, tarkasti ja riskejä kaihtamatta.
Erityisesti myös musiikillisen huumorin
käsittely oli nautittavaa: duo tuntui ikäänkuin nauravan sisäänpäin.

Miten niin vaihtuvissa vaatteissaan...?

Lisää dramatiikkaa

Konsertissa TomTom-duo esitti seuraavan
ohjelman:
P.H. Nordgren Going on (1991)
I. Kuusisto
Passacaglia (1992, ke)
W. Cahn
...won't you join the
dance?(1990)
U. Meriläinen
Konsertto (1973)

Konsertin päätös sisälsi myös yllätyksen:
Meriläisen päätyttyä esiintyjät nimittäin
poistuivat salista nopeasti. Ovelta kuului
huuto: "me mennään Bulsuun!". Ja tarkka
yleisö huomasikin K. Puumalaisen kommentin käsiohjelmassa: "Kaikki ylimääräiset soitetaan ravintola Bulevardiassa!"
Elikkä: hyvä TomTom ja muut happeningin esiintyjät ja järjestäjät sekä tukijat.
Tällaista tuoreutta tarvitaan ja toivottavasti myös saadaan.

Sävellysten välillä kuultiin vanhaa musiikkia kynttilänvalossa ja Jorma Uotisen
karismaattisesti pitämä puhe. "...Taiteilijat ovat päättömiä, liioittelijoita ja hulluja. Onneksi.", julisti Uotinen ja houkutteli katseellaan salillisen yleisöä yleviin

SL
Taulut: Angela Oker-Blom

150 prosenttista osaamista ja
jousikäden uloimman nivelen riittävä
kallistuskulma - taidetta, hyvät herrat, taidetta!
(Pesonen, Riihimäki)

Une pièce tirée au sort parmi les suivantes:
G. Bottesini
Allegretto Capriccioso (Edition Yorke)
G. Bottesini
Tema e Variazioni su «Nel
cor più non mi sento» (Edition Yorke au Ricordi)
G. Bottesini
Fantasia dalla «Lucia di Lammermoor» (Edition Berben)
G. Bottesini
Fantasia da «La Straniera»
(Edition Bongiovanni)

C - Epreuve finale publique
Concerto au choix du candidat entre les deux suivants:
G. Bottesini
Concerto n. 1 in Fa dièse mi-

3

2

Grande Allegro di Concerto
«alla Mendelssohn» (Edition
K. Trumpf)
Morceau au choix du candidat entre les suivants:
F. Donatoni
LEM seulement le prémier
morceau pgg. 1, 2, 3 (Edition
Ricordi)
D. Dragonetti
Andante e Rondò (Edition
Doblinger)
H. Fryba
Suite in alten Stil (Edition
Weinberger)
S. Houssevitzky
Concerto (Edition International Music Co.)
F. Hertl
Concerto (Edition Panton)
A. Misek
Sonata n. 1 ou 2 (Edition
Universal au Hofmeister)
T. Kawakami
Sonata (Edition Hurakami)
N . Rota
Divertimento (Edition Carisch)
J.B. Vanhal
Sonata (Edition Hofmeister)

B - Epreuve publique
1
Morceau imposé:
G. Bottesini

A - Epreuve éliminatoire à huit clos
1
Morceau imposé:
G. Bottesini
Capriccio di bravura (Edition
Doblinger)
2
Morceau au choix du candidat entre les suivants:
G. Bottesini
Elegia in E mineur op. 2 0
(Edition Yorke)
G. Bottesini
Melodia (Edition Costallat)
G. Bottesini
Rêverie (Edition International Music Co.)

TABLEAU D E S ESSAIS

Bruno Manenti

Prix

Second Concours
International
de Contrabasse
«G. Bottesini»

CENTRE CULTUREL «SANT'AGOSTINO»
CREMA

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
«A. BOITO» - PARMA

Art. 4 - Les candidats devront se présenter le 3 Octobre
1992 à 11 heures a.m., munis d'un document d'identité.
L'ordre de présentation des candidats sera tiré au sort,
avant l'épreuve éliminatoire et maintenu pour l'épreuve
publique.

Art. 3 - Le Concours comprend deux épreuves: la première, éliminatoire, à huis clos; la deuxième, publique,
pour les candidats qui auront passé l'éliminatoire, avec
un programme en conformité aux indications du tableau
des épreuves.
Les lauréats parteciperont au concert final.

Les épreuves

Art. 2 - Le Concours est ouvert aux jeunes contrebassistes de toutes les nationalités qui aient atteint l'âge de
16 ans et n'aient pas dépassé l'âge de 32 ans, à la date du
3 Octobre 1992.

Limite d'âge

Art. 1 - Le second Concours pour Contrebasse «G. Bottesini» se tiendra à Parma et Crema du 3 au 10 Octobre
1992.

RÈGLEMENT DU CONCOURS

Le Conservatoire de Musique «A. Boito» — Parme — et
le Centre Culturel «Sant'Agostino» de Crema organise,
tous les trois ans, le Concours International «G. Bottesini» doté de prix, en souvenir de Bruno Manenti industriel de la ville de Crema.

d'inscription

Art. 10 - Le Concours est doté de trois prix: le premier
de Lit. 10.000.000 (dix millions), le deuxième de Lit.
6.000.000 (six millions), le troisième de Lit. 4.000.000
(quatre millions), net d'impôt.

Les Prix

Art. 9 - Les décisions du Jury sont définitives et sans appel.

Art. 8 - Au cas où l'un des membres du jury serait parent
ou professeur d'un concourrent, il s'abstiendra du vote
concernant ce concurrent-ci.

Art. 7 - Le jury sera formé de huit membres, dont trois
italiens et cinq étrangers, dont les noms seront rendus
publics avant le début du Concours. Un règlement intérieur précisera la procédure du Jury. Au cas où l'un ou
plusieurs membres seraient empêchés, la Direction du
Conservatoire s'occupera des remplacements nécessaires.

Le jury

Art. 6 - Les droits d'inscription, de Lit. 100.000 (cent
mille) doivent être remis par chèque bancaire ou mandat
postal international au «Concorso Bottesini - Conservatorio di Música "A. Boito" - 43100 Parma», d'ici le 31
Mai 1992.

Art. 5 - Les demandes d'inscription devront parvenir au
Secrétariat du Concours (Concorso «Bottesini» - Conservatorio di musica «A. Boito» - 43100 Parma) d'ici le
31 Mai 1992, voire bulletin d'inscription, accompagnées
d'un certificat de naissance, de deux photographies,
d'un bref curriculum vitae (études, professeurs, activités) et d'un document prouvant le versement des droits
d'inscription.

Délai et droits

REMARQUE
Le programme choisi par les concurrents devra parvenir
an Secrétariat du Concours d'ici le 31 mai 1992, ainsi
que la demande d'inscription.

Art. 16 - Les concurrents participant au Concours, acceptent, tacitement, toutes les instructions de ce règlement-ci. Le réglement-ci est rédigé en quatre langues
(italien, français, anglais, allemand). En cas de contestation, le texte italien est considéré comme le seul officiel.

Art. 15 - L'épreuve publique et le concert final pourront
être transmis par la Radio ou la Télévision ou enregistrés
pour une utilisation ultérieure sans que cela comporte un
droit à des honoraires.

Art. 14 - Les lauréats sont tenus à participer au concert
final, qui se tiendra à Crema, avec l'un des morceaux
choisis parmi ceux du tableau des épreuves, en accord
avec la commission du Concours. La non participation
comporte la perte du prix.

Concert final et distribution des prix

Art. 13 - Le Secrétariat du Concours s'occupera du logement des candidats qui le demanderont.

Art. 12 - Les candidats, qui auront passé l'éliminatoire,
recevront une indemnité de séjour de Lit. 100.000 (cent
mille) par jour, pour la période nécessaire au complètement du Concours.

Voyage et séjour

Art. 11 - Le Jury a la faculté de ne pas décerner un ou
plusieurs prix. Aucun ex-aequo n'est admis. Les candidats admis à la deuxieme épreuve receveront un diplôme
de participation au Concours.

Bassotapahtumia tulossa

Su 12.4. klo 18

Munkkiniemen yhteiskoulu
Munkkiniemen orkesteri, joht. Jaakko Santasalo
sol. Jorma Katrama, Martti Pyrhönen
Ohjelmassa mm.
Bottesini: Passione Amorosa
Händel:
Sonaatti kahdelle kontrabassolle ja
orkesterille

Ke 15.4. klo 19

Bassomatinea Riihimäen musiikkiopistossa

Su 26.4. klo 13

Suomen kontrabassoklubi ry:n kevätkokous
Tampere-talossa. Kokouksen jälkeen konsertti.

Jäsenluettelo 1991

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

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

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

Vapaajäsenet:

SUOMEN
KONTRABASSOKLUBI
Kannatusjäsenet:

Jäsenluettelo sensuroitu
Suomen kontrabassoklubi ry:n
hallituksen päätöksellä.
Kunniajäsen:

Osoitetiedoissa on paljon virheitä
ja puutteita!
Maksaessasi vuoden 1992 jäsenmaksua, muista merkitä osoitteesi ja
puhelinnumerosi. Jos osoitteesi muuttuu kesken vuotta, "Olemme
muuttaneet" -kortti on paras tapa ilmoittaa—ilmaiseksi.
Jos meillä ei ole osoitettasi et saa lehteä etkä klubin tiedotteita.
Toimitus

Haluatko liittyä ISB:n jäseneksi?
Jos haluat liittyä Internatiol Society of Bassists (ISB) yhdistykseen, täytä allaoleva lomake ja lähetä se viimeistään perjantaina 24.4. osoitteella
Lauri Parikka
Keijumäki
16350 Niinikoski
Lasku (jäsenmaksu+pankin kulut) lähetetään myöhemmin.

HALUAN LIITTYÄ ISB:N JÄSENEKSI
Nimi:
Osoite:

JÄSENMAKSU
( )

1 vuosi

( ) Opiskelija

$35
$20

Imagination Services Group

To experience the International Rabbath Institute
for the first time, or, if you were a participant - to
remind you of the many exciting events that
occured, please place your order right away using
the order form on the right. There are only a
limited number of copies available of the
HIGHLIGHT VIDEO. The tape is available in
VHS or 8mm, US. NTSC formats only, is 60
minutes, and has been recorded in Hi-Fidelity
Stereo for great dynamic range and clarity. It
includes highlights of Rabbath's performances,
master classes, and lectures, and classes of the
other clinicians! The tape is highly recommended
for teachers and performers in all fields of string
playing.

is pleased to announce the immediate availability
of the exclusive "HIGHLIGHT VIDEO" of the
First International Rabbath Institute, held at the
University of Cincinnati from June 29 to July 11,
1991 featuring Francois Rabbath as Master
Clinician. The First International Rabbath
Institute was an incredibly unique event where
amateur musicians, students of double bass, and
teachers came to Cincinnati from around the
world to be immersed in the teachings of musical
technique and philosophy of one of this century's
most inspirational performers, Frangois Rabbath.
In addition to Rabbath, other clinicians featured at
the Institute and highlighted on the video include
Barry Green, the Institute's organizer, Paul
Ellison, internationally respected clinician and
adjudicator, George Vance, who taught the
"teachers training" course, and Harold Robinson,
principal bassist of the National Symphony
Orchestra.

Sincerely,
Barry Green

International
Rabbath
Institute
University
of
Cincinnati
College
Conservatory
of M u s i c
Cincinnati,
Ohio 45221 - 0003

Again, I highly recommend that you purchase this
"wonderful experience on tape", and if you have any
questions about the International Rabbath Institute or
about the new Highlight Video, please write to me at

Dear Fellow Bassists and Teachers of Music,
I highly recommend that y o u purchase the Highlight
Video of the International Rabbath Institute if you are
even the slightest bit interested in knowing more about
Rabbath's techniques; his w a y of holding the bass, the
bow, the left hand concepts, and how all of this is taught
at the Institute. This is not an educational video to teach
these techniques, it is more accurately a 60 minute
experience of what it was like to be present at the
Institute and watch everyone in the process of learning.
The tape is very well edited, uniquely shot, with colorful
special effects, and it gives a good view of Rabbath, his
playing, teaching, and the students learning from his
instruction. If you have students, I hope you will share
this video with those that may be interested in coming
to the Institute's gathering in Cincinnati in 1992.

8mm
quantity)

US$

2815 East Fourth Street
Tucson, Arizona 85716 USA

Imagination Services Group

Money Orders and Pers. Checks accepted only.
Do not send cash. Make checks payable to

Total amount enclosed;

Please multiply the number of copies ordered by one of the appropriate
amounts above and enter the total below. Note; International orders
require bank check drawn in US dollars. Please add US$5.00 for overseas
shipping.

Price each if I.R.I 1991 participant;
$24.50 (includes
shipping)
Price each all others:
$29.50 (includes
shipping)

(please circle and indicate

VHS

of Copies and Format: (U.S.NTSC only)

Number

USA)

(if not

Institute

Country

Telephone

Code

Postal

City and
State

Street

Name

"Highlight
Video"
of the
First international
Rabbath

ORDER FORM

"services for the performing arts community"
2815 East Fourth Street, Tucson, Arizona 85716 USA

Imagination Services Group

