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Pääkirjoitus

Basisti-lehti täyttää kymmenen
vuotta. Yhdestoista vuosikerta on jo
menossa - lehti perustettiin vuonna
1982. Vuosittain se on ilmestynyt
kahdesta neljään kertaan, riippuen
ajankohtaisten tapahtumien määrästä.
Kaiken kaikkiaan Basisti on tärkeä linkki Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenille. Suurinpiirtein
kaikki bassonsoittajat tuntevat toisensa, ja parhaiten uutiset ja kuulumiset kulkevat lehden välityksellä.
Viime aikoina vain on oltu kovin
Helsinki-keskeisiä - pitkälle siitä
syystä, että kaikki lehden tekijät
asuvat pääkaupunkiseudulla.
Varsin vaatimattomaksi tämä 10vuotisjuhlajulkaisuksi tarkoitettu
numero lopulta jäi. Lehden tekemiselle pitäisi voida uhrata huomattavasti enemmän aikaa - viime
aikoina muut tehtäväni ovat kuitenkin jatkuvasti olleet etusijalla.
Muun muassa soittaminen vie yhä
enemmän aikaa.
Neljän numeron tekeminen vuodessa on osoittautunut lähes ylivoimaiseksi. Kahteen aviisiin näyttää
kertyvän jokunen juttu, neljään täytyy miettiä jos jonkinlaista sivuntäytettä. Useimmiten jutut ovat

menneiden muistelua, vain harvoin
tulevien tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden käsittelyä.
Olen Basisti-lehden tekemisessä
mukana nyt neljättä vuotta, kolmatta päätoimittajana, ja pikkuhiljaa
"uusi radikaali toimituksellinen linja" on lässähtänyt sovinnaiseksi liirumlaarumiksi. Sivumäärä on
jatkuvasti laskenut - vuonna -89 yllettiin kerran peräti neljäänkymmeneen jäsenluetteloineen ja
pöytäkirjoineen.
Toivoisin, että runsaasta jäsenistöstämme löytyisi joku luotsaamaan
ja uudistamaan lehteä seuraavasta
numerosta alkaen. Ulkoasusta ei
toki tarvitse tinkiä, puhtaaksikirjoituksessa ja taitossa olen valmis tarvittaessa vielä auttamaan. Vanhaan
kirjoituskonesählinkiin tuskin kuitenkaan on enää paluuta...
Kiitokset kaikille tämän numeron
tekemisessä mukana olleille!
Miika Asunta

Puheenjohtajan palsta

Toimittuani kohta vuoden tällä postilla alan tuntea Suomen kontrabassoklubin
jo pikkuhiljaa myös sisältäpäin. Toiminta lepää, kuten niin monissa muissakin yhdistyksissä, muutaman ihmisen aktiivisuuden varassa.
Bassoklubi on toiminut jo lähes parikymmentä vuotta ja viimeiset vuodet on
muutosta haettu niin toimintaan kuin lehteenkin. Nyt on tullut SINUN aikasi rakas
jäsen jälleen tarttua itseäsi niskasta, raahata maallinen tomumajasi syyskokoukseen ja VAATIA muutosta, TEHDÄ ehdotuksia ja VALITA parhaat voimat hoitamaan yhteisiä asioita. Nämä ovat SINUN VELVOLLISUUTESI muita jäseniä
kohtaan.
Basisti-lehti täyttää 10 vuotta, josta onnittelut ja kiitokset päätoimittajille ja toimitukselle. Lehti toimii kanavana jäsenistön välillä ja toivottavaa onkin, että sitä
käytettäisiin enemmän asioiden julkituomiseen. Toivotan osaltani menestystä ja
hyvää jatkoa Basisti-lehdelle tulevinakin vuosina.
Asiasta toiseen.Tänä syksynä bassoklubi osallistui pariin varsin merkittävään
koulutus- ja konserttitapahtumaan. Robert Black (USA) kävi konsertoimassa Helsingin Juhlaviikoilla ja piti kahtena päivänä demonstraatioita nykymusiikin esityskäytännöistä.
Duncan McTier (Englanti) piti puolestaan mestarikurssin Sibelius-Akatemiassa.
Kurssille osallistuneita Bassoklubi tuki osallistumalla kurssimaksujen kustannuksiin.
Itse molempia tapahtumia tiiviisti seuranneena olisin toivonut satsauksemme
saavuttaneen useampia jäseniä. Jos tapahtumien kansainvälisyys tai ylevä nimike
(mestarikurssi) pelotti joitain osallistumaan aikovia pois, niin heille tiedoksi, että
pyrimme järjestämään myös kotimaisin voimin koulutustapahtumia, jonne jälleen
odotamme runsasta osallistumista. Mutta niistä asioista lisää SYYSKOKOUKSESSA.
Tapaamisiin siis siellä.
Terveisin Lasse

Ajatuksia Bottesinin teosten esittämistyylistä

Giovanni Bottesini, eräs kaikkien aikojen suurimmista kontrabassovirtuooseista,
syntyi Cremassa, Lombardiassa, vuonna
1821. Hän aloitti kontrabassonsoiton opiskelun kolmetoistavuotiaana päästyään Milanon konservatorioon. Hän aloitti
basistina koska ainoat vapaat opiskelupaikat olivat fagotin ja kontrabasson, ja nuori
Giovanni oli saanut sedältään hieman opetusta viulusoitossa. Nuoruudessaan hän
saavutti mainetta konsertoivana soolobasistina Italiassa ja Wienissä. Hänen kykyjään sanottiin poikkeuksellisiksi ja hänen
taituruutensa sanottiin ylittävän Paganinin. Hän jätti sittemmin Italian ja siirtyi
Havannan oopperan hyväpalkkaiseen äänenjohtajan toimeen. Bottesini oli luonteeltaan kiertolainen ja muutti paikasta
toiseen koko ikänsä. Hän konsertoi bassoineen, joka muuten oli hieno Testore da
camera, ympäri maailmaa ja toimi kapellimestarina pääasiassa oopperassa. Hän oli
Verdin opiskelutoveri ja hyvä ystävä ja
johti mm. Aida-oopperan ensiesityksen
Kairossa. Verdin ansiosta Bottesini sai
Parman konservatorion johtajanpaikan,
mutta kuoli jo vuonna 1889, vuosi sen jälkeen kun oli tämän paikan saanut... Bottesini sävelsi bassoteosten lisäksi, joita
Planyavski mainitsee 18, kaksitoista oopperaa, yhden requiemin ja yhden oratorion.
Aikakausi, jolloin tämä erittäin lahjakas muusikko eli, asettaa nykypäivän
muusikon ratkaistavaksi monta vaikeaa ja
hämmentävää kysymystä. Ilmaisunvapaudelle annettiin tuolloin huomattava painoa
ja monenlaiset muunnelmat olivat sallittuja. Selostukset ja arvostelut tuon ajan esityksistä olivat ylimalkaisia ja antavat

niistä hyvin pintapuolista tietoa (kuten on
arvostelujen laita vielä tänä päivänäkin) ja
tietenkään ei ole olemassa levytyksiä. Herää kysymys onko lainkaan toivottavaa
yrittää matkia näitä esityksiä vaikka siihen pystyisimmekin. Mieltymykset muuttuvat hyväksyttyjen esitystyylien myötä;
epäilemättä itse Paganinia syytettäisiin
tänä päivänä mauttomuudesta.
Romanttista tyyliä, mutta miten?
Ajatellaanpa, että romanttista tyyliä sovellettaisiin tuon ajan musiikkiin. Esiintyjä voisi luoda itselleen kuvaa siitä
millainen romanttisen esityksen tulisi olla
käyttämällä apunaan romanttiseen tyyliin
perehtyneiden taiteilijoiden vanhoja levytyksiä, tutkimalla romanttista oopperaa
sekä 1800-luvun huippumuusikkosäveltäjien laatimia virtuoosimuunnelmia
ja sen lisäksi tekemällä yhteenvetoa tuon
aikakauden tyypillisistä harjoituksista ja
etydeistä. On jokaisen oma asia, kuinka
paljon omaksuu romanttisen ajan perinnettä, mutta nykyisiin makutottumuksiin
vetoamalla ei voi jättää huomioimatta sitä,
mikä on tälle musiikille luonteenomaista.
On syytä olla kohtuullinen, mutta esiintyjän tulisi omaksua jotain romanttisen tyylin ytimestä ja hengestä, jottei esityksestä
tule tylsä ja steriili.
Bottesini ja liukuva legato
Glissando on romanttiseen musiikkiin
kuuluva osa. Koussevitskyn, Kreislerin ja
Caruson levytykset ovat täynnä portamentoa ja glissandoa, mikä joskus kuulostaa
naurettavalta nykyajan korvassa; Bottesinin musiikin soittaminen (tai Koussevit-

skyn tai Kreislerin) ilman glissandoa on
yhtä naurettavaa. Ne ovat yhtä paljon romanttisen musiikin kieltä kuin trillit barokin. Liikakäyttö on teennäistä ja turmelee
musiikin mutta glissando aistikkaasti käytettynä on yhtä tärkeä kuin mausteet italialaisessa spaghettikastikeessa.
Tarkastellaanpa hieman Bottesinin hmollikonserttoa. David Walterin kustantamassa laitoksessa glissando on painettu
Fis ja D-äänten väliin (Esimerkki 1).
Joissakin kohdissa on niin pitkiä hyppyjä ilman taukoa äänien välissä, että olisi
teknisesti melkein mahdotonta välttää jonkinlaista glissandoa. On erotettava toisistaan se mikä on musiikillisesti sopivaa ja
se mikä on vain teknisesti tarkoituksenmukaista. Hyvä maku viime kädessä ratkaisee käytetäänkö glissandoa vai ei.
Seuraavassa glissando on sopiva septimissä Eis-D mutta ei yhtä sopiva kvartissa CF fraasin lopussa. Se on keino päättää jakso ja sillä on tässä tapauksessa rakenteellinen selitys. Glissandon tarpeellisuus on
alleviivattu Eis ja D -äänten välisellä kaarella (Esimerkki 2).
Romantiikan estetiikan tärkeä osa on
pehmeä ja runsas legato. Glissando ja portamento ovat hyvin lähellä legaton soittamista. 1800-luvun arvioinnit Bottesinista,
joihin Planyavski viittaa kirjassaan, ylistävät hänen pehmeätä soittotapaansa. Puhdas ja selvärajainen soittotapa, joka on
välttämättömyys esimerkiksi Bachin ja
Wienilaisklassisessa musiikissa, on soittospektrissä vastakkaisella puolella romanttisessa musiikissa vaadittavan
pehmeän soittotavan kanssa. Tästä syystä

pidän Rollezin levyttämää Bottesinin hmollikonserttoa paljon enemmän Bottesinin tyylisenä kuin Streicherin versiota. Ei
ole ehdottomia ja lopullisia sääntöjä näille
ilmaisun vivahteille eikä intervallin tyyppi
tai vaikeusaste määrää glissandon käyttöä.
Esimerkissä 3 kvintti F-H on erinomainen
paikka glissandolle, vaikka olisikin helpompi vaihtaa vain kieltä kättä siirtämättä.
Glissandon liikakäyttö osoittaa huonoa
makua; glissandon käyttäminen jokaisessa
pitkässä intervallihypyssä olisi liikaa.
Glissandon käyttämistä Ecclesin sonaatin
kahden ensimmäisen äänen välillä, kuten
Koussevitzky tekee levyllä, on pidettävä
kyseenalaisena. Käyttökelpoinen ja vivahteikas ilmaisu toisen vähemmän taiteellisen käsissä (ei ole tarkoitettu piikiksi
Koussevitskylle) voi muuttua huonoksi tavaksi.
Romantiikan kevyempi puoli
Esiintyminen "suurena taiteilijana" ei
kuulu siihen vapaaseen ja leikkimieliseen
henkeen joka vallitsee romanttisessa musiikissa ja sen esittämisessä. Romantiikan
ajan esittäjät pitivät hauskaa ja saivat yleisönsä nauttiman. Jos kuulisimme tänään
Paganinin soittavan, me tuskin liikuttuisimme, mutta varmaan hämmästyisimme
ja nauttisimme. Tämänpäivän muusikon
on turvauduttava musiikilliseen vaistoonsa
päättääkseen onko teos vakavaksi tai huvittavaksi tarkoitettu ja esityksen tulee
olla sen mukainen. Huumori tuntuu olevan yleistä tuon ajan musiikissa. Tämä pätee varsinkin Bottesinin teoksissa, jopa
vakavasti otsikoidut teokset ovat täynnä
koristeellisia kadenssimaisia muotoja

(Esim. Passione amoroso, kahdelle kontrabassolle).
Kuvioiden leikillinen kääntäminen ja
kiertäminen saattaa johtaa rubatoon, nopeuttamiseen tai hidastamiseen. On annettava aikaa, jotta kromaattiset sävelkulut
korostuisivat kuten esimerkin 4 kadenssinomaisissa kuvioissa,
Toinen Bottesinin teoksissa usein
esiintyvä tehokeino on ritardando kohdassa missä fraasi huipentuu. Soittajan tulisi
käyttää tätä joskus, vaikka sitä ei olisikaan erikseen merkitty. Esimerkissä 5 solisti soittaa yksin valmistuksen, joka
johtaa polaccaan ja ritardando on lähes
välttämätön.
Kerran vielä... tunteella
Tunne on kuitenkin romantiikan ydinmehu. Tyylin monet erilaiset soittotavat
johtuvat täydellisemmän ilmaisun tarpeesta. Tänään näitä vivahteita voidaan joskus
pitää liiallisuuksina, mutta ne ovat musiikin kielen eräs olennainen osa. Nämä liioittelut esiintyvät dynamiikassa, vibratossa,
äärimmäisessä legatossa, portamentossa ja
glissandossa.
Äärimmäisen kovaa ja hiljaa soittaminen on usein dramaattisesti rinnastettu, ja
aksentin käyttö kasvaa suhteettomiin mittoihin. Aksentti sen sijaan, että olisi kova
heti alussa, voi saavuttaa dynaamisen lakipisteensä atakin jälkeen. Tavallinen aksentti merkitään >, kun taas romanttinen
aksentti voidaan merkitä < >. Tämäntyyppistä aksenttia voidaan käyttää fortepianoon (Fp) ja sforzatoon (sfz). Vaikka
tällainen dynaaminen profiili voi olla joissakin kohdissa hyvinkin ilmaisurikas, se
voi toisaalla olla liioiteltu ja sen vaikutus
musiikkiin ainoastaan hajoittava. Jokaisen
ilmaisukeinon käyttäminen riippuu henki-

lökohtaisesta mausta ja myös senhetkisestä tunteesta. Voidaan verrata tilannetta
vaikkapa kokkimestarin työhön kun hän
valmistaessaan herkullista ruokalajia
maustaa sen hyppysellisellä tätä ja ripauksella tuota.
Illusionistit ja tekniikan lumo
Luonnollisesti tekniikan laajentaminen
oli romantiikan aikakauden suurimpia anteja. Paganinin ja Lisztin menestys osoittivat miten yleisöä lumotaan teknisillä
taidonnäytteillä. Nämä taidonnäytteet ovat
joskus enemmän silmänkääntötemppuja;
se mitä tapahtuu ei olekaan pelkkään tekniikkaa vaan illuusio tekniikasta. Illuusio
voidaan luoda tempuilla jotka samalla
mahdollistavat mahdottomien kohtien
soittamisen.
Runsas flageolettien ja äärimmäisen
laajojen intervallien käyttö ovat esimerkkejä Bottesinin pyrkimyksestä laajentaa
tekniikkaa. Huiluäänistä, tästä Bottesinin
specialitésta kertoo tämä kuuluisa virtuoosi seuraavasti: "Tällaiset asiat eivät synny
yhtäkkiä. Täytyy ensin oppia soittamaan
kaikki tyylit ja osata kaikki mitä muutkin
osaavat ja asteittain lisätä vähän enemmän. Mutta flageoletit eivät ole kaikki.
Vaikeus, jonka olen voittanut, on yhdistää
soittimen kaksi äärimmäisyyttä taiteelliseksi kokonaisuudeksi liittämällä pehmeä
huilumainen diskantti jykeviin bassosäveliin, jotka ovat luonteenomaisimpia soittimelle." (Elgar More about the DB)
Tämä paljastaa erään Bottesinin teoksien esittämiseen kätkeytyvän salakuopan.
Kohdat jotka menevät hyvin korkeisiin rekistereihin soitetaan useimmiten liian vaisusti. Edellämainitusta Bottesinin
lausumasta käy selvästi ilmi, että intensiteetin jatkuminen oli hänelle hyvin tärkeää. Usein säveltäjä juuri enne syöksymistä

äärimmäiseen korkeaan rekisteriin käyttää
jo suhteellisen korkeata aluetta jotta äänenvärin muuttuminen tapahtuisi vähitellen. Bottesini aikaansaa eräänlaisen
pehmeän modulaation pikemmin soinnissa kuin sävellajissa. Äänenvärin jatkuvuus
on tarkasti harkittu illuusio, toinen esimerkki romanttisesta taikatempusta.

in, joskus joka terssin verran. Hänen sanotaan käyttäneen ohuempia kieliä jotka
mahdollisesti olivat silkkiä suolien asemesta. Kuuluvuus on aina soolobasson
ongelma, mutta nämä tosiasiat Bottesinista ja hänen soittimestaan osoittavat, että
hänen tavoitteenaan saattoi hyvinkin olla
nimenomaan forseeraamisen välttäminen.

Cantilena-tyyli

Ei ole tarkkaa sääntöä siitä, miten Bottesinin musiikkia tulisi soittaa oikein.
Seikka, joka varmaan on jo tämän artikkelin kuluessa kaikille selvinnyt. Romanttinen musiikki vaatii spontaania, hyvin
yksilöllistä ilmaisua eikä laskelmointia.
Yksilöllisyyden etsiminen pakotti useat
1800-luvun suurimmat soittajat kuten
Lisztin, Paganinin ja Bottesinin säveltämään itse soittamaansa musiikkia. Sekin,
mitä he eivät itse säveltäneet, sai heidän
käsissään uusia muotoja ja muunnelmia,
mikä antoi teoksille yksilöllisen leiman ja
ilmaisun.

Bottesinin musiikkiin on ratkaisevasti
vaikuttanut hänen laulukokemuksensa.
Nuoruudessaan hän lauloi kirkoissa Donizettin opettajan Meyerin ohjaamana. Hän
myös harjoitti ja johti oopperaorkestereita
suurimman osan elämästään, mm. Italian
oopperaa Pariisissa 1855-1857. Usein
Bottesinin musiikkia on helpompi laulaa
kuin soittaa. Hänen musiikissaan on runsaasti vokaalisia koristeluja ja kadensseja.
David Walter suosittelee kustantamassaan h-mollikonserton versiossa toisen
teeman soittamista portamentossa, joka on
tärkeä vokaalimusiikin ilmaisukeino (Esimerkki 6).
Ja vielä italialainen bel canto...
Bel canto (kaunis laulu) -tyylillä oli
vaikutus moneen romantiikan säveltäjiin,
esimerkiksi Chopiniin, mutta varsinkin
Bottesinin musiikissa se on tärkeä. Dramaattisen ilmaisun vastakohtana on laulava lyyrinen soittotapa, jossa ääntä ei
pakoteta soittimesta jonkinlaisen romanttisen hurmion tai puuskan seurauksena.
Tapa, jolla Bottesini trimmasi soittimensa vahvistaa käsitystä siitä, että hän
pyrki keveämpään soittotyyliin. Hän käytti kolmikielistä soitinta, joka soi kaikuvammin kuin nelikieliset soittimet, jotka
siihen aikaan olivat tulossa muotiin Italiassa. Hän myös viritti soittimensa ylöspä-

Tässä esitetyt suuntaviivat voivat olla
avuksi, mutta jokaisen soittajan tulisi säilyttää yksilöllinen ilmaisu ja spontaanius—romanttisessa hengessä.
Jorma Katrama

Suomalainen bassonsoitonsopetus uusien
haasteiden edessä

Ensiksi Ikonen, sitten Nissinen,
tämän jälkeen Nummelin, nyt Kosonen. Nimet kertovat kontrabassonsoitonopetuksesta SibeliusAkatemiassa. Kovasti on hartsia
pölissyt ja jouhia katkeillut viimeisten 90 vuoden aikana, jolloin
kontrabassonsoittoa on akatemiassa opetettu. Mutta mitä itse asiassa on tapahtunut ja millainen
bassonsoitonopetuksen nykytilanne lienee?
Historiaa lyhyesti
Kaikki alkoi August Ikosesta. Hän toimi 1900-luvun alussa koeluontoisesti Helsingin Konservatorion (nyk. SibeliusAkatemia) kontrabassonsoitonopettajana.
Oppilaita oli vähän, ja basisti akatemian
tiloissa ilmeinen kummajainen.
Augustin jälkeen ohjaksiin tarttui Lauri
Nissinen. Lauri soitti Augustin tapaan
kontrabassoa Helsingin Kaupunginorkesterissa ja osallistui terhakkaasti muusikkojen edunvalvontatoimintaan. Lauri opetti
akatemiassa vuosina 1924-55. Sotien jälkeen basistien määrä alkoi pikkuhiljaa lisääntyä.
Vuonna 1956 Oiva Nummelin valittiin
Sibelius- Akatemian kontrabassonsoitonopettajaksi. Oivan järjestelmällinen ja määrätietoinen opetustyö nosti
suomalaisenbassonsoiton aivan uudelle tasolle. Basistien ja akatemiassa suoritettujen kontrabassokurssien määrä lisääntyi
huomattavasti. Oivaa pidetään oikeutetus-

ti suomalaisen kontrabassonsoiton isänä.
Oivan manttelin peri Olli Kosonen vuonna 1971. Olli on jatkanut menestyksekkäästi Oivan työtä sivutoimisena lehtorina
toimien. Bassonsoiton kurssisuorituksia
on akatemiassa valmistunut tasaiseen tahtiin, ja useita ensikonsertteja on pidetty.
Tuntiopettaja Jussi Javas on noussut vahvasti Ollin rinnalle opetustehtäviin. Kontrabasistit ovat saavuttaneet ilmeisen
arvostetun aseman Suomen musiikkielämässä.
Pienet hakijamäärät
Sibelius-Akatemia on Suomen ainoa
musiikkikorkeakoulu. Akatemia opettajakuntaan kuuluvat maamme johtavat pedagogia, oppilasaines on huippuainesta.
Näin ainakin pitäisi olla.
Sibelius-Akatemian valintakokeisiin
osallistuvien kontrabasistien määrä on kuitenkin huolestuttavan pieni. Vuosittain
hakupaperinsa jättää noin kymmenkunta
opiskelijaa. Näistä ulkomaalaisten osuus
on lisääntynyt. Kaikki paperinsa jättäneet
eivät yleensä uskaltaudu valintakokeeseen.
Syytä edellä esitettyyn ei ole vaikea
löytää: kontrabassonsoiton perusopetus takeltelee Suomessa. Vaikka bassonsoitonopinnot voi nykyään aloittaa jo
viisivuotiaana, vaikka lapsille tarkoitettuja
kontrabassokouluja on markkinoilla useita, vaikka musiikkioppilaitosten rehtorit
ovat entistä valmiimpia tukemaan bassonsoitonopiskelua laitoksissaan, opetustoimintaa ei saada käyntiin. Tai jos saadaan,

se on yleensä pienimuotoista (kaksi bassonsoitonopiskelijaa 300 oppilaan musiikkiopistossa ei totisesti ole liikaa) tai vielä
pahemmassa tapauksessa opettajana toimii puhdasverinen amatööri (bassooppilaita ohjaava sellonsoittaja on pahinta
mitä tiedän!).

toimintansa lisäksi kyettävä kehittämään
kokonaisvaltaisesti maamme bassonsoitonopetusta. Huipputason opetuksesta on
turha haaveilla, jos ruohonjuuritasolla tehty työ on kehnoa. Kun opetus noudattaa
alusta alkaen yhtenäistä linjaa, tulokset
ammattiopetuksessa paranevat.

Kun perusopetus on heikkoa, ammattiopintoihin hakeutuvien määrä jää pieneksi
ja taso kirjavaksi. Murheellisen yleistä on,
että ammattiopinnot joudutaan aloittamaan perusasioiden uudelleen opettelulla.

Neljänneksi jo olemassa olevia kansainvälisiä suhteita tulee entistä paremmin
vaalia ja uusia luoda. Erityisen tärkeätä on
olla selvillä uusista perusopetusta koskettavista pedagogisista suuntauksista. Avainasemassa on jälleen korkeakoulu.

Jos tilanne Sibelius-Akatemiassa on
hälyttävä, se on katastrofaalinen maamme
konservatorioissa. Ammattiopintoihin hakeutuu vuosittain vain muutama bassonsoittaja. Tällä hetkellä
ammattiopiskelijoiden koulutusvastuu on
lähes kokonaan Sibelius-Akatemialla.
Mitä pitäisi tehdä?
Ensinnäkin opettajakoulutusta tulee tehostaa. Asiastaan innostuneiden ja alkuopetukseen perehtyneiden
bassonsoitonopettajien tarve on suuri.
Akatemiassa tulee entistä enemmän keskittyä opettajien opettamiseen ja motivointiin. Sama koskee konservatorioita.
Toiseksi musiikkioppilaitoksiin on saatava lisää kontrabassonsoitonopettajan
virkoja/toimia. Tuloksellinen opetustyö
edellyttää päätoimista keskittymistä oppilaisiin.
Kolmanneksi Sibelius-Akatemiaan tarvitaan päätoiminen kontrabassonsoiton
lehtori. Lehtorin on opetus- ja konsertti-

Lopuksi
Suomalaiset bassonsoitonopettajat ovat
saaneet aikaan hyviä tuloksia. August Ikonen tuskin pystyi mielessään edes kuvittelemaan 1990-luvun basistien soittotaitoa.
Paikalleen ei kuitenkaan saa jämähtää.
Uusiin haasteisiin on vastattava. Suomessa annettava kontrabassonsoitonopetus on
nähtävä kokonaistapahtumana, jossa eri
kehitysvaiheet nivoutuvat saumattomasti
toisiinsa. Ammattiopintonsa aloittavan
opiskelijan lähtötason tulee olla nykyistä
huomattavasti korkeampi. Tämä saavutetaan perusopetusta kehittämällä. Tarvitaan
kokonaisvaltaista näkemystä suomalaisesta bassonsoitonopetuksesta.
Juha Pesonen

It's very nice, but...

Duncan McTierin mestarikurssi
syys-lokakuun vaihteessa keräsi
seitsemän aktiivi- ja jonkun verran
passiiviopiskelijoita. Kurssin hinta
1.200 mk aktiiveilta ja passiiveilta
100 mk/päivä ilmeisesti karsi osallistujia. Voidaankin miettiä, kuinka
perusteltua on järjestää tällaisia
mestarikursseja Sibelius-Akatemian
koulutuskeskuksen kautta, koska
oppilaiksi ilmoittautuvat lähes ainoastaan Sibelius-Akatemian opiskelijat.
Viiden päivän kurssin aikana oli
opetusta noin 4-5 tuntia päivässä,
jokainen aktiiviosallistuja sai 4 * 45
minuuttia yksityisopetusta.
McTier on erittäin osaava pedagogi ja muusikko. Peruslähtökohtana on musiikki; tekniikkaa tarvitaan
musiikin tekemistä varten. McTier
puhui hyvin paljon jousenkäytöstä,
soundin tärkeydestä, sävyistä ja väreistä. Soittaminen on kommunikointia musiikin kautta. Vasen käsi
jäi vähemmälle huomiolle, vaikka
vibratosta, intonaatiosta ja trilleistä
yms. toki puhuttiin. Tapetilla olivat
myös esiintyminen, jännittäminen ja
harjoitusmetodit.
Kurssi oli erittäin mielenkiintoinen ja piristävä.

Loppuhuipennus alkoi lauantaiiltapäivän matinealla, jossa oli ilahduttavan paljon kuulijoita, ja päättyi
mestarin löylyttämiseen Parkhotellin saunassa.
Ja lopuksi ilouutinen kaikille niille, jotka eivät syystä tai toisesta tällä kertaa ehtineet seuraamaan
McTierin työskentelyä: hän konsertoi Suomessa syksyllä 1993 ja pitää
samassa yhteydessä mestarikurssin.
Tarja Nyberg

Suomen Kontrabassoklubi ry.

Sääntömääräinen
syyskokous
pidetään
sunnuntaina 22.11.1992 klo 12.30
Sibelius-Akatemian Wegelius-salissa
os. Töölönkatu 28 (4. krs)
Kokouksessa käsitellään sääntöjen edellyttämät henkilövalinnat sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 1993.
Kokouksen jälkeen noin kello 14 Itä-Helsingin, Espoon ja Hyvinkään musiikkiopistojen pikkubasistien
konsertti.
Hallitus

Koesoittotuloksia

Suomen kansallisoopperan koesoitossa 25.8.1992 saivat kontrabassonsoittajan paikan Kari Ovaskainen ja Henri Dunderfeldt.
Tampereen kaupunginorkesterin kontrabasson varaäänenjohtajaksi valittiin
24.10.1992 pidetyssä koesoitossa Marko Mikkola.
Bassoklubi onnittelee valittuja ja toivottaa menestystä muusikon uralla.

Tapahtumia

15.11.1992 Matteuksen kirkossa Rossini 200-vuotta -konsertti
Ohjelmassa Rossinin sonaatteja
Esiintyjät:
Katinka Korkeala, viulu
Katja Korkeala, sello
Stephan Kemetter, alttoviulu
Lasse Lagercrantz, kontrabasso
Esa-Veli Riuttamäki, huilu

Aiheuttaako tallan korkeuden
vaihtelu sinulle ongelmia?
Asennan säätöruuvit rakkaaseen
tallaasi (3/4 tai isompi basso).
AK-Soitin Oy / Koskinen
Puh. (90) 342 1368
Autopuh. 949 462 148

Tuon maahan bassotarvikkeita:
mm. jousikoteloita, stakkeleita,
kielenpidikkeitä ja
topattuja bassopusseja

Pusseja on kolmea kokoa (7/8, 3/4 ja "ISO")
Värit harmaa, punainen, musta ja vihreä.
Eero Munter
Puh. (918) 841 048

Suomen kontrabassoklubi r.y.

PÖYTÄKIRJA
Kevätkokous 1992
Aika

26.4.1992 klo 13.00

Paikka Pirkanmaan musiikkiopisto, Eteläpuisto 4, Tampere
Läsnä Matti Tegeiman
Panu Pärssinen
Henri Dunderfelt
Pauli Tammiaho
Pentti Huhtinen
Tuomo Kinnunen
Lasse Lagercrantz
Raija Noenkivi

Jorma Katrama
Risto Mikkola
Teppo Hauta-aho
Jukka Nuuttila
Tarja Nyberg
Juha Noenkivi
Lauri Parikka

1§
KOKOUKSEN AVAUS
Hallituksen puheenjohtaja Lasse Lagercrantz toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Lagercrantz ja sihteeriksi Lauri Parikka.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henri Dunderfelt 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§
VUOSIKERTOMUS
Klubin vuosikertomus vuodelta 1991 luettiin. Päätettiin lisätä Postan muistokonsertin
esiintyjiin puuttuvat esiintyjät, Teppo Hauta-Aho ja Carita Holmström. Hyväksyttiin
toimintakertomus lisäyksin.
4§
TILIT JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Tilit hyväksyttiin ja tilintarkastajien lausunto merkittiin tiedoksi.
5§
TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE
Päätettiin myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

6§
MUUT ASIAT
K a l u s t o n , nuottien ja äänitearkiston s i j o i t u s
Jorma Katrama ehdotti nuottien arkistoimista Sibelius-Akatemian kirjastoon. Hallitukselle
annettiin tehtäväksi kerätä kalusto, nuotisto ja äänitearkisto yhteen paikkaan ja raportoida
sijoituspaikasta Basisti-lehdessä.
Toiminnan aktivointi
Pauli Tammiaho ehdotti toiminnan aktivoimista mm. lisäämällä lehteen materiaalia ISB:n
lehdestä suomennettuna. Hän toivoi myös saatavan enemmän tietoa ulkomaisten basistien
kuulumisista, jottei jäädä kehityksessä jälkeen.
Risto Mikkola ehdotti kyselyä siitä, mitä bassoklubin halutaan tekevän.
Käytiin keskustelua kokouksen ilmoittamisen tehokkuudesta, sillä muuttuneet
kokousjärjestelyt olivat vaikeuttaneet tehokasta tiedonkulkua kokouksen ajasta ja paikasta.
Lehteen i l m o i t e t t a v a k s i
Toivottiin julkaistavan lehden juhlanumerossa bassoklubin tarkka perustamispäivä.
V u o d e n b a s i s t i n nimeäminen
Jorma Katrama ehdotti, että vuoden basisti nimettäisiin siksi vuodeksi, jolloin hänet valitaan tai
jopa etukäteen, eikä takautuvasti. Keskusteltiin lisäksi mahdollisuudesta velvoittaa vuoden
basisti pitämään konsertti.
K o u l u t u s ja bassotapahtuma
Toivottiin järjestettäväksi bassotapahtuma syksyksi.
Jorma Katrama ehdotti haettavaksi Koposen säätiöltä tukea koulutustilaisuuksille ensi vuoden
haussa helmi-maaliskuussa.
Keskusteltiin koulutustapahtuman järjestämisestä. Pirkanmaan musiikkiopistossa olisi
mahdollisesti halua järjestää kyseinen tapahtuma. Lisäksi oli puhetta opistotasoisen
opiskelijakurssin järjestämisestä, johon pitäisi löytää Kallio-Kuninkaalan tyyppinen paikka.

7§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Pj. Lasse Lagercrantz päätti kokouksen 14.23.

Sihteeri

Puheenjohtaja
Lasse Lagercrantz

Lauri Parikka

Panu Pärssinen

Henri Dunderfelt

Pöytäkirjantarkastajat
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