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Bassonroudauksen MM-kisat

Ennen kun sain auton, oli bassonroudauskuntoni
melko hyvä. Pidempikin matka kävellen ja julkisilla
sujui melko tottuneesti ja vaivatta. Nyt huomaan
auton laiskottavan vaikutuksen kun silloin tällöin
j o u d u n jättämään auton kotiin. Mutta olen
keksinyt keinon pitää mielen iloisena vaikka joskus
joudunkin roudaamaan bassoani talvikelillä omin
jaloin ja ajattelin kertoa tämän teille, niin saatte
ehkä myös intoa ja tsemppiä roudaamiseen.
Kun on kaiken maailman eukonkantojen kisoja,
niin miksi ei basistien roudauskisat? Kilpailussa olisi
rata jossa olisi m m . jäisiä,liukkaita portaita,
ruuhkabussiin (ei-matalalattia) nouseminen ja siinä
tietty pätkä matkustaminen (ja oikealla pysäkillä
poisjääminen) ja kuralätäkön poikki kulkeminen.
Reitti
kulkisi
myös
joulunaikaisen
kauppakeskuksen
halki ja
kilpailijoita
hämmentämään olisi palkattu joukko ihmisiä
ihmettelemään ja kommentoimaan "isoa kitaraa".
Jos haluaa bonuspisteitä, voi puhua puhelimessa
kilpailun aikana (hands free kielletty), mutta
pisteitä kertyy vain viidelle nopeimmalle, pisteitä
ei siis saa, jos menettää liikaa aikaa puhuessaan.
Kilpailussa bassot suhteutettaisiin kantajan koon
mukaan, jolloin kookkaammat soittajat saisivat
enemmän nuotteja bassopussiinsa kannettavaksi.
Pistekertoimia saisi myös basson arvon mukaan,
mitä kalliimman basson uskaltaa ottaa mukaansa,
sen enemmän kerroin kasvaa. Vaneribassoista taas
ei saisi kerrointa lainkaan. Kilpailussa voittaja on
se, joka on selvinnyt esteradasta maaliin kaikkein
nopeimmin ja basso täysin samanlaisessa kunnossa
kuin lähtöviivalla.
Jos siis näet minun joskus kanniskelevan bassoa
tarmokkaasti silmät kiiluen, niin luultavimmin
pääni sisällä kuuluu vauhdikas selostus ja kova
tsemppaus bassonroudaajan maailmanmestarille.
Suosittelen kokeiltavaksi, varsinkin jos sinulla on
yhtään kilpailuhenkeä. Tai voit roudatessa
asennoitua kuin harjoittelisit kisaa varten. Useasti

roudatessa tulee myös tilanteita, joiden perusteella
voit suunnitella rataa eteenpäin.
Tsemppiä kovasti kaikille roudaajille, näin joulun
alla puitteet kisoihin valmistautumista varten ovat
mitä parhaimmat. Olkaa varovaisia ja huolellisia
kun liikutte basson kanssa.
Kontra-C toivottaa kaikille oikein riemullista
joulua ja hyvää uutta vuotta!
Henrica

Helsingin kaupunginorkesterin konserttimatka
Espanjaan 9.- 15. marraskuuta 2006 oli orkesterin historian 47 ulkomaan kiertue.
Espanja - Euroopan unioniin kuuluva kuningaskunta Lounais- Euroopassa Pyreneiden niemimaalla on
Euroopan
neljänneksi suurin valtio,
johon kuuluvat varsinaisen
m a n n e r o s a n ( n. 85 %
Pyreneiden niemimaasta)
lisäksi myös Baleaarit,
K a n a r i a n saaret sekä
Marokon rannikolla olevat
Ceutan ja Melillan erillisalueet ja muita erillisiä saariryhmiä. Espanjan itä- ja
etelärannikolla vallitsee
välimerenilmasto, missä
talvet ovat leutoja ja sateisia, kesät kuumia ja kuivia.
Keskusylängöllä ilmasto on
mantereinen; talvet ovat
kylmiä ja kesät kuumia. Galiciassa ja Espanjan pohjoisrannikolla Atlantin vaikutuspiirissä talvet ovat
leutoja ja sateita saadaan myös kesällä.
Välimerenrotuun kuuluvan väestön kulttuureissa
ja kielissä on maakunnallisia eroja: pääkieli on espanjan kastilianmurre, mutta Katalonian, Baskimaan ja Galician kielet ovat virallisesti hyväksyttyjä omilla itsehallintoalueillaan. Katalonialaisia
väestöstä on 18%, galicialaisia 6% ja baskeja 1,5%.
Asukasluku koko valtakunnassa on n. 40 miljoonaa
ihmistä. Vuoden 1978 perustuslain mukaan Espanja on parlamentaarinen kuningaskunta. Lain-

s ä ä d ä n t ö v a l t a k u u l u u kuninkaalle ja kaksikamariselle parlamentille. Vuodesta 1983 Espanjassa on ollut 17 itsehallintoaluetta, joilla on kullakin oma alueparlamentti ja hallitus.

Tällä kiertueella matkamme suuntautui lähinnä
Baskimaan itsehallintoalueelle, Pohjois- Espanjaan,
missä ensimmäinen konserttikaupunkimme oli
Guipúzcoan maakunnan pääkaupunki San Sebastian (baskiksi Donostia), joka sijaitsee Biskajanlahden rannalla lähellä Ranskan rajaa. Asukkaita
kaupungissa on n. 185 000 ja kaupungin maalauksellinen rantaviiva on tehnyt siitä suositun lomakohteen, josta innostuneena allekirjoittanutkin
heitti kaamosajan harmaan talviturkin hetkeksi
yltään ja antoi Biskajanlahden aaltojen sekä auringon helliä pimeyden ryvettämää olemustaansa.
Kaupungin konserttisali Kursaal sijaitsee Urumea-

joen alajuoksulla, myöskin Biskajanlahden rannalla. Paikalla aiemmin sijainneen Gran Kursaalin sijalla sijaitsi Rafael Moneon suunnittelema uudisrakennus, joka oli valmistunut vuonna 1999. Konserttisaliin mahtui n. 1800 henkilöä.
San Sebastianista matka jatkui kohti Madridia, joka
on sekä Espanjan että Madridin itsehallinnollisen
maakunnan pääkaupunki. Kaupungissa on asukkaita n. kolme miljoonaa ja laajemmalla metropolialueella reilut viisi miljoonaa. Madrid sijaitsee
Espanjan keskiosassa Uuden- Kastilian ylängöllä
n. 665 metrin korkeudella merenpinnasta ja on
täten Euroopan korkeimmalla sijaitseva pääkaupunki. Jose Maria Garcían suunnittelema Auditio
Nacional valmistui vuonna 1988 ja se toimii sekä
Espanjan Kansallisorkesterin että kuoron kotisalina tarjoten yli 2300 istumapaikkaa kuulijoilleen.
Kolmantena kiertueemme kohde kaupunkina oli
Zaragoza, joka on Zaragozan ja Aragonian itsehallintoalueen pääkaupunki. Asukkaita siellä on n.
640 000 sijoittuen väkiluvultaan Espanjan viidenneksi suurimmaksi kaupungiksi. Kaupungissa asuu
puolet Espanjan aragoniaa puhuvasta väestöstä.
Zaragoza sijaitsee keskellä suurta laaksoa Ebro- joen
varrella. Auditiorio de Zaragoza valmistui vuonna
1994. Mozart- salin yleisökapasiteetti on hieman
alle 2000 paikkaa.
Kiertueen viimeinen kohde kaupunkimme oli
Pamplona (baskiksi Irunea) on Espanjan Navarran pääkaupunki ja sen lasketaan kuuluvan Baskimaahan, vaikka se ei kuulukaan samannimiseen
itsehallintoalueeseen. Väkiluvultaan n. 170 000

hengen kaupunki on kuuluisa erityisesti heinäkuun alussa järjestettävästä San Ferminin festivaalista. Kaupungin Baluarte- salin on suunnitellut Patxi
Mangadon ja se on osa Navarran auditorio ja konferenssikeskusta tarjoten mahdollisuudet n. 1500
kuulijalle päästä nauttimaan konserteista.
Kiertueen järjestelyistä vastasi espanjalainen konserttitoimisto SanzKonzert, joka myös tarjosi solistiksi viulutaiteilija Shlomo Mintzin. Hänen tulkitsemanaan saimme nautiskella sekä Bartokin toisen että Brahmsin viulukonserttojen säestämisestä.
Sinfoniana matkalla mukanamme kulki Sibeliuksen toinen sinfonia. Alkupalana oli tuliselle espanjalaisyleisölle tarjottavana vielä Sibeliuksen Bardi
ja ylimääräisenä soitimme Alla Marciaa. Kaikkien
konserttien kapellimestarina toimi Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestari Leif Segerstam.
Koko orkesterin edustusvahvuutena oli 96 muusikkoa. Tämän lisäksi mukana matkasivat tietenkin
vielä orkesterijärjesäjät sekä intendentti, yhteensä
siis 103 henkilöä. Helsingin kaupunginorkesterin
bassoryhmän vahvuuden takasivat vakinaiset soittajat Mikko Moilanen, Jiri Parviainen, Martti
Pyrhönen, Juha Ertamo, Jorma Härkönen sekä
Juhani Rantanen. Tätä joukkoa vahvistamassa
matkalla olivat mukana keikkalaisina myös Eero
Ignatius ja Eila Saikkonen.

teksti: H K O : n "reissuvihkoa" mukaillen, Eila

Kontrabassoklubin konserttimenestys Lohjalla
Bassoklubin syyskonsertti pidettiin Lohjalla musiikkiopiston kamarimusiikkisalissa 5.11. 06 kolmelta iltapäivällä. Peter Grans oli järjestänyt konserttiin monipuolista ohjelmaa oppilaidensa ja ystäviensä kanssa. Myös muut klubilaiset esiintyivät
sankoin joukoin. Musiikkia riittikin yllin kyllin,
sillä konsertti kesti noin puolitoista tuntia ilman
väliaikaa.

Aluksi Lohjalaiset soittivat suurella kontrabassoyhtyeellä Peter Gransin sävellyksen Multivitamiinit. Teoksen osat olivat kevät, sipulit ja aqua. Lava
oli täynnä basisteja sillä kappaleessa soittivat Otto
Häkkinen, Ukko Kamula, Marika Aihio, Elias
Koskinen, Henna Lauren, Anni Hovi, Pontus

Lohjan kvartetilla oli runollinen nimi:
Grans-Ertz-Grans-Lagercranz
Grans, Peter Grans, Tuomas Ertz, Kristiina Lång¬
ström. Lisäksi Tuomas Törmi soitti kappaleessa
lyömäsoittimia. Seuraavaksi Peter ja Jonne Grans
soittivat Peterin sävellyksen Duo Quattro kitaralle
ja kontrabassolle.
Sen jälkeen kuultiin taas perinteistä soolokontrabassomusiikkia pianisti Elina Saksalan säestyksellä.
Pontus Grans soitti Bottesinin Nel
cor piu non mi
senton,
Julius
Pyrhönen
osia
Glieren sarjasta,

Juho
Vikman
soitti M i s e k i n
sonaatista op. 6
kaksi
ensimm ä i s t ä osaa ja
Tomi Laitamäki
Bottesinin fantasian La Sonnambula. Konsertin
viimeisenä numerona oli Peter
G r a n s i n sävellyksen Syystunnelmia kontraba-

Juho Vikman soitti
Misekin sonaattia
ssokvartetille kantaesitys, jonka esittivät Peter
Grans, Tuomas Ertz, Lasse La¬
gercrantz
ja
Pontus
Grans.Paikalla oli runsaasti
yleisöä ja sali oli juuri sopiva
konsertille.
Musiikin jälkeen yleisö ja esiintyjät pääsivät n a u t t i m a a n
klubin tarjoamasta kahvituksesta ja tietysti keskustelemaan bassonsoitosta. Lohjan bassotapahtuma oli mielenkiintoinen ja piristävä poikkeus
bassokonserttien joukossa. Konsertissa kuultiin
uutta ja vanhaa musiikkia ja monipuolisia kokoonpanoja.
Teksti: Julius Pyrhönen Kuvat: Eila Saikkonen

Peter Gransin Multivitamiinit täytti koko lavan. Edessä puheenjohtaja Eila
Saikkonen toivottaa kuulijat tervetulleiksi
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Kontra-C: Saitko festivaalilta uusia tuttavuuksia?
Lassi: Leirillä luotiin kansainvälisiä suhteita. Parhaiten tutustuin argentiinalaiseen Lila Horovitziin,
jonka kanssa soitimme sunnuntai konsertissa Hauta-Ahon Duettiinon. Muuten viikko meni harjoitellessa enkä sen syvällisemmin muihin tutustunut. Tutustuin kuitenkin myös Andrew Pittsiin,
jenkkiläiseen bassonrakentajaan, joka on asunut 15
vuotta Prahassa ja opiskellut siellä.
K - C : Millaisia konsertteja kuulit?
L: Joka ilta oli kaksi konsertia, jossa prohvessorit
näyttivät kuinka bassoa soitetaan. Konsertit olivat
pääosin mahtavia ja kuulin niissä paljon minulle
uutta bassomusiikkia. Esimerkiksi tsekkiläinen
prof. Miloslav Jelinek soitti tosi hyvin Franco Petracchin Valse Oublicen, Bottesinin Norma-Fantasien, Grigoras Dinicun Hora Staccaton ja Miloslav
Gajdosin Hora Romanin. Jiri Valenta soitti poikansa kanssa kontrabasso- ja selloduettoja (esim.
Rameau, A-duuri sarja kontrabassolle ja sellolle;
Kummer, Sonaatti nro 3 bassolle ja sellolle). Ekkehard Beringer, opettaja Saksasta, soitti aivan virtuoosimaisesti yhdessä konsertissa, mm. Gliéren
Intermezzo a Tarantella ja Bottesinin Grand Allegron.
K - C : Suomesta mukana oli Teppo Hauta-Aho,
miten häneen suhtauduttiin?

L: Häneen suhtauduttiin mitä suurimmalla arvostuksella ja hänen konsertissaan kaikki istumapaikat oli täytetty.
K - C : Pääsitkö itse soittamaan? Mitä opit?
L: En roudannut omaa bassoani mukaan, vaan sain
soittaa Miloslav Jelinekin vanhalla kontrabassolla.
Soitin mm. Fryba-sarjaa Jelinekille, Koussevizkyn
konserttoa Prahan professoreille Hudecille ja Valentalle ja Christian Bachin Adagiota David Heyesille. Parasta reissussa oli se, että oli aikaa harjoitella, kun ei ollut muita juttuja hoidettavana bassonsoiton lisäksi. Bassonsoitosta opin, ettei sen
tarvitse aina olla niin totista ja vakavaa hommaa ja
lähes viidenkymmenen basistin orkesteri voi melkein kuulostaa siedettävältä...
K - C : Entä ne kuuluisat Tsekkiläiset illanvietot?
L: Muutaman kerran istuin hotellin baarissa, kun
Brnon akatemian opettaja Miloslav Gajdos istui,
soitti bassoa ja lauloi olutta ryystäen baarin kulmassa. Vaikutelma oli lumoava.
K - C : Miten muuten Tsekissä sujui?
L: Viikossa ei Tsekin maassa juuri reissattu. Prahasta Brnohon ja takaisin. Menomatka bussilla ja
paluumatkalle Brnosta Prahaan Andrew Pitts (jenkkiläinen soitinrakentaja) tarjosi autokyydin.
K - C : Voitko suositella matkaa muillekin ja aiotko
jatkossa osallistua?
L: Ensi vuonna lähden, mikäli pystyn taloudellisesti. Voin ehdottomasti suositella leiriä kaikille
suomalaisille basisteille!
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Oiva N u m m e l i n i n elämäntyö — kokonainen
kontrabassokoulukunta
Oiva Nummelin syntyi Vihdissä vuonna 1903.
Hän toimi sotilassoittajana soittaen tuubaa ja kontrabassoa ja opiskeli samanaikaisesti Helsingin
musiikkiopistossa. Vuodesta 1930 lukien Nummelin oli tunnetun kaupunginorkesterissa soittaneen
John Rosenbergin yksityisoppilaana. Nummelin
tuli Helsingin kaupunginorkesterin jäseneksi vuonna 1932 ja sai äänenjohtajan tehtävän vuonna
1939. Kaupunginorkesterissa hän soitti vuoteen
1966. Nummelin oli opettajana Sibelius-Akatemiassa vuoteen 1970 saakka ja toimi aktiiviuransa
aikana opetustehtävissä eri puolell maatamme.
Oiva Nummelin sai directores musices- arvonimen
vuonna 1961. Hän oli Suomen Muusikkojen Liiton ja Suomen Kontrabassoklubin kunniajäsen.
Jorma Katrama on Helsingin kaupunginorkesterin äänenjohtajana ja on ollut basistina kaupunginorkesterissa vuodesta 1959 lähtien. Jorma on tällä hetkellä 45-vuotias. Hän johtaa yhtä PohjoisEuroopan parhaana pidetyistä kontrabassosektioista. Sellaisia on täällä Suomen rajojen sisäpuolella
enemmän kuin yksi.
-

Kyllä minun käsittääkseni on ollut. Ilmeisesti silloin kai oli näitä janitsaariorkestereita,
joihin kuuluu kontrabasso yhtenä kiinteänä
instrumenttina. Sieltä hän sitten siirtyi kaupunginorkesteriin ja melko varhaisessa vaiheessa sitten äänenjohtajaksi basisti Rosenbergin
jälkeen. Rosenberger saapui tänne Leningradin filharmonikoista.

Jorma, miten on mahdollista, että Oiva
Nummelin, joka kai on alkuperältään sotilassoittaja, on voinut tulla siihen asemaan, niinkuin hän on tullut orkesterimuusikkojen
kouluttajana jousisoittimessa, kontrabassossa?
Mitä siitä arvelet? Onko hänen soittimensa
myös sotilassoittajana ollut kontrabasso?

Toisaalta Oiva Nummelinista voidaan sanoa,
jos kohta hän on kouluttanut meille sinfoniaorkestereiden basistit niin kyllä hän varmasti
on varsin pitkälle oppi-isänä ollut meidän
parhaille jazzbasisteillemmekin, vai kuinka?
Kyllä ilmeisesti minun ikäpolveni ja vielä 15
v u o t t a tästä n u o r e m m a t k i n ovat lähes
poikkeuksetta kaikki Nummelinin oppilaita
toimivatpa he sitten aktiivisesti jazzin, tanssimusiikin tai sinfoniaorkesterin parissa.
Johtuuko se siitä, että Oiva Nummelin nousi
asemaansa muusikoiden kasvattajana, hänestä
itsestään vai hänen soittimestaan?
Kyllä se johtui hänestä itsestään. Hän osasi
huomaamatta vaatia ihmisiä asettamaan tavoitteensa korkealle ja olemaan tinkimättömiä.
Toisin sanoen hän opetti työnteon merkityksen. " O n lahjakkaita muusikoita, mutta pelkillä lahjoilla kun ei ole kukaan vielä soittanut".
Hän opetti lahjojen ja työnteon yhdistämisen.
Minkälaista oli työskennellä hänen kanssaan
orkesterissa?
Minä tietysti hänen oppilaanaan ajattelin
melko samalla tavalla monista asioista. Mutta
oli yllättävää toimia hänen alaisenaan kolleega¬
na. Monilla nuoremmilla on kuva Oiva Nummelinista Leppoisana Vanhana Herrana, mutta
minulla on onni tuntea sellainen Nummelin,
jossa oli teräksinen ydin eikä hän hyväksynyt
kaikkea eikä ollut leppoisa lainkaan. Hän saattoi kesken konserttia heristää jousta sivulla ja

murahdella jotakin, kun ei bassostemma soittannut niin kuin hän oli ajatellut.
-

Nummelinilla oli siis ihanteet korkealla sekä
opettajana että esittävänä muusikkona.

-

Kyllä ne olivat erittäin korkealla. Tinkimättömästi hän suhtautui omaansa, mutta myös
alaistensa työhön. Ja vaikka työskentely oli
tinkimätöntä, henki oli kuitenkin aina ystävällinen ja myönteinen. Hän oli vanhan kansan
hieno mies, jossa oli sellaista myötäsyntyistä
sivistystä, jota harvoin tapaa. Hän kokosi omalla persoonallisuudellaan basistit ympärilleen
ja loi ilmapiirin joka mahdollisti Suomen Kontrabassoklubinkin perustamisen. Vaikka hän ei
ollut sitä perustamassa, Kontrabassoklubi perustettiin oikeastaan Oiva Nummelinin ympärille ja hänhän oli klubin ensimmäinen kunniajäsen.

Juha Mononen on Tampereen kaupunginorkesterin kontrabassoryhmän äänenjohtaja. Juha on tällä
hetkellä 40 ja on ollut Tampereen kaupunginorkesterissa vuodesta 1965.
-

Juha, sinä olet myös Oiva Nummelinin oppilaita. Millä tavala hän mielestäsi erosi muista musiikinopettajistasi?

-

Hän syvensi musiikillisia näkemyksiäni ja
opetti musiikkia lähinnä orkesterissa soittamisen kannalta, mikä on helpottanut työtä juuri
tässä äänenjohtajan toimessa. Olen saanut
häneltä paljon eväitä äänenjohtajan tehtäviin.

-

-

-

Minkälaisia esimerkiksi?
Sitä on vaikea sanoa, mutta minulla on sellainen tunne, että sitä kykyä, että osaa tulla toisten soittajien kanssa toimeen ja pystyy saamaan
ajatuksiaan eteenpäin ja ryhmä pystyy toteuttamaan jotakin.
Tarkoitatko että Oiva Nummelin opetti sinua nimenomaan tähtäimessä äänenjohtajan
tehtävät orkesterissa vai opettiko hän yleensä
sillä tavalla, että kaikki saisivat tällaiset valmiudet?
En usko, että hän opetti sillä silmällä, että

tuosta tulee se ja tuosta tämä, vaan kaikki saivat
saman perustan. Se ehkä tekeekin helpoksi
tällaisen stemmatyöskentelyn. Kaikki puhaltavat samaan hiileen, on sama oppi, joten ei tule
mitään opillisia ristiriitoja.
Kysytäänpä sitten, mitenkä Oiva Nummelin vaikutti ihmisenä. Olitko sinä jo päättänyt
ryhtyä muusikoksi, kun tulit hänen oppilaakseen?
Kun ensimmäsen kerran hänet tapasin, ei
tämä ammattimuusikonura ollut vielä millään
tavoin kiikarissa, mutta kyllä kai hänelläkin oli
merkitys tähän ammatinvalintaan. Varsinkin
silloin se voimistui, kun olin ratkaisuni tehnyt.
Nummelinista tuli Muusikkojen Liiton kunniajäsen. Onko tämä osoitus siitä arvonannosta, joka hänellä yleensä muusikkona sanan
parhaassa merkityksessä tässä maassa on?
Kyllä se on osoitus siitä ja Oiva Nummelin
nautti yli instrumenttirajojen ammattimiehenä
erittäin suurta arvostusta. Se, että Muusikkojen Liitto antoi tällaisen tunnustuksen, joka
nähdäkseni tulee järjestöllisistä ansioista, oli
sitäkin arvokkaampi ja hän arvosti kunniajäsenyyttä erittäin paljon. Lisäisin tähän
järjestötoimintaan vielä, että katsoessamme
esimerkiksi järjestöväkeä Muusikkojen Liiton
hallituksessa ja toimihenkilöissä, niin hyvin
paljon siellä on ollut ja on basisteja. Tämä voi
kyllä kiertyä hyvin pitkälle siihen, että hienon
muusikontyön ja musiikin tekemisen lisäksi
Oiva Nummelin arvosti hyvin paljon toimivaa
muusikkoa ja ehkä sieltä löytyy selityksiä, miski
basistit pitkälle ovat kiinnostuneita myös
järjestötyöskentelystä ja -tehtävistä.
Tarkoitat siis, että Nummelin kannusti omia
oppilaitaan
ja
työtovereitaan
myös
työskentelemään yhteisten pyrkimysten hyväksi.
Ei ehkä noin suorasanaisesti, mutta hän loi
siinäkin sellaisen ilmapiirin, että asiat oli pakko hoitaa, ja hän arvosti myös niitä pyrkimyksiä, mitä järjestötoimintaan liittyy, joten sitä
kautta voidaan vastata kyTäällä on jo kohta

Terveisiä Berliinistä!

Täällä on jo kohta puolitoista kuukautta vierähtänyt ja alan pikkuhiljaa tottua mm. siihen,
että "Y" ja " Z " ovat vaihtaneet paikkoja, ovet aukeavat sisälle päin ja hanatkin väärään suuntaan.
Ensimmäiset pari viikkoa kuluivat kotikulmiin,
minun tapauksessani Schönebergiin tutustuessa,
toimistosta toiseen juoksemisessa ja erilaisiin elintarvikkeisiin totutellessa. Kun oleskelee ulkomailla yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta, on hankittava oleskelulupa ja rekisteröidyttävä siihen kuapunkiin, jossa asuu. Saksalaiset ovat byrokratian
mestareita ja niinpä yksinkertaiseltakin tuntuvan
asian hoitamiseen tarvitaan useassa paikassa jonottamista ja selvittelyä. Tässä esimerkki siitä:
Kuten Suomessa, täälläkin maksetaan lukukausittain rahaa ylioppilaskunnalle ja lisäksi maksu sisältää kausikortin Berliinin julkisiin kulkuneuvoihin. Ensiksi mentiin koululle täyttämään jotakin
alustavia papereita, jonka jälkeen saatiin vanhanmallinen siirtosummalappunen. Sitten piti mennä toiselle koululle maksamaan kyseinen summa
käteisellä, sillä Saksassa ei luoteta pankkeihin, eikä
juuri missään voi maksaa kortilla tilisiirrosta puhumattakaan. Siellä oli kaksi luukkua, josta toiselle
annettin lappu ja sen jälkeen mentiin toiselle luukulle maksamaan summa käteisellä. Siitä mentiin toiseen toimiston hakemaan leima paperiin, joka
oli saatu toiselta luukulta (jotka muuten olivat auki
vain ma-to 9-13) ja sitten takasin koululle palauttamaan tämä leimallinen lappu. Se johti siihen, että
sain väliaikaisen opiskelija kortin. Summa oli jotakuinkin 185e, mutta se sisältää siis oikeuden liikkua rajattomasti kaikilla S- ja U-Bahneilla, busseilla ja ratikoilla. Ratikoita, eli Strassenbahneja on
vain Itä-Berliinissä, josta nykyään tunnistaa onko
idässä vai lännessä, kun rakennuksia saneerataan
ja Itäkin alkaa näyttää jo ihan siedettevältä asuinpaikalta.
Asuinpaikasta puheen ollen maksoin muuten kolmen kuukauden vuokran ja takuunkin etukäteen
käteisellä. Kun sanoin vuokraemännälleni, että
tämä on kyllä aika erikoista ja etten mielellään
kuljettele sellaisia summia mukanani, niin hänen

mielestään se oli ihan normaali käytäntö kaikkialla. Pankkeihin ei vain yksinkertaisesti luoteta, eikä
se kyllä ole mikään ihme, sillä tilisiirto saman pankin sisällä kestää yleentä noin neljä päivää. Jos siirron tekee toisesta pankista voi varautua siihen, että
suma on tilillä akaisintaan viikon päästä. Myös yleisimmät luottokortit käyvät tosi huonosti ja yleentä
ravintolat ottavatkin vain käteistä.
Meille tuttu Amica on ihan hyvä ruokapaikka, jos
sitä vertaa paikalliseen Mensaan. Ruoka on ihan
O K ja hinnatkin kohtuulliset J O S et ota salaattia.
Salaatti on täällä arvossaan ja se punnitaan kassalla. Minun normaali annokseni salaattia yleensä
kaksinkertaistaa syömäni aterian arvon. Muutenhan Berliinissä on todella halpaa. Vuokrat ovat ihan
toista luokkaa (n. 300e yksiöstä) ja elintarvikkeet
ovat järjestään halvempia ravintoloiden hintatasosta puhumattakaan. Ainoa asia, joka on kalliinpaa
kuin Suomessa on kännykkään puhuminen ja tekstiviestien näpytteleminen. Useimmissa Pre-Paidliittymissä puhuminen maksaa 39c/min. ja tekstiviestit 19c/kpl.
Niin, sitten on tietysti niitä juttuja, joita on jo tullut ikävä. Olin eilen (lauantaina 11.11.) Suomikeskuksella saunomassa ja ostin sieltä pullon Lapin kultaa ja levyn Fazerin sinistä. Ikävä on edelleen ruisleipää ja muutamia muita elintarvikkeita.
Aika kuluu nopeasti ja kohta on jo joulu, jolloin
tulen joululomalle Suomeen. Harjoittelemiseen
täällä on tietysti ihan eri tavalla aikaa kuin Suomessa, joka on mahtavaa, mutta muuten ei juuri tule
oltua paikoillaan kun on niin paljon nähtävää ja
paljon ihmisiä tavattavana. Vaihtovuosi on kokemus, jota jo tässä vaiheessa voin erittäin lämpimästi
suositella kaikille. Jos ei muuta, niin se ainakin avaa
silmät sille, että meillä on oikeastaan asiat aika
hyvin suuressa maassamme, jossa on vain kourallinen ihmisiä. Haluan vielä toivottaa kaikille Kontra-C:n lukijoille lämmintä ja rauhallista joulua!
Juha Kleemola

Pikkubasistit
Mietin mitä teille tähän numeroon kirjoittaisin ja sitten tapasin nuoren basistin, jolta kyselin uteliaana kaikenlaista. Siitä tulikin hyvä haastattelu! Sitten muistin miten pienenä jouluksi
leivoin kontrabassopipareita. Ne oli
huippuhienoja, varsinkin kun niihin
laitettiin kuorrutuksella f-aukot ja muut
koristeet. Saatoin myös laittaa ne lahjanarulla roikkumaan joulukuuseen,
mahtavaa! Ne oli ihan tavallisesta äitin (tai kaupan) tekemästä piparitaikinasta leivottuja, mutta muotti oli sellainen hieno kontrabassomuotti! Päätin ottaa selvää mistä näitä muotteja
saa.
Jonas Grönqvist (11 v) on soittanut
bassoa kolme vuotta opettajanaan
Henrica Fagerlund Raaseporin musiikkiopistosta.
Hän vaikutti
innostuneelta
kontrabassonsoitosta
ja
tässä
voit
lukea
mitä
hän v a s t a s i
kysymyksiini.
Bassotäti: Miksi aloit soitt a m a a n bassoa?
Jonas: Äiti näki ilmoituksen lehdessä,
että musiikkiopistoon voi hakea oppilaaksi. Sitten meitä testattiin ja saatiin itse testata eri soittimia. En tiennyt
mitä soitinta olisin halunnut soittaa,
mutta mulle tarjottiin paikkaa bassonsoitossa. Oon tosi iloinen siitä, vaikka
mikä tahansa soitin olis ollut kiva. Vaikka b a s s o on kyllä y k s i k a i k k e i n
parhaimmista soittimista.
B: Mikä bassonsoitossa on kivointa?
J: On kivaa esiintyä ja voittaa palkintoja ja oppia tosihyviä kappaleita.
B: Millaisista kappaleista tykkäät?

J: No sellaisista joissa on vauhtia, jazzista ja sellaisista missä on paljon kaaria ja asemanvaihtoja.
B: Mikä on lempikappaleesi?
J: Ehdottomasti se Jazzsonatiini (säv.
Teppo Hauta-Aho toim.huom.)
B: Mihin tähtäät?
J: Haluan maailmankuuluksi basistiksi
ja mukaan johonkin jazzbändiin joka
tekee levyjä.
B: Mikä on kivoin bassomuisto?
J: Se kun olin mukana Sigurd Snåre kilpailussa, soitin siellä väärin ja sitten
löysin takaisin! Ja sain
palkinnoksi vähän rahaa. On kivaa esiintyä, seisoskella hymyilemässä!
B: Mikä on kivoin musiikkileirimuisto?
J: Se oli Raaseporin musikkiopiston jousileiri, koska siellä saatiin oppia niin
paljon uusia kappaleita ja sain paljon
kavereita.
B: Veljesi soittaa fagottia, soitatteko
usein yhdessä?
J: Mun veli soittaa nykyään myös saksofonia ja me soitetaan tosi paljon yhdessä ja se on kivaa. Yleensä soitetaan
sellaisia kappaleita, mitä hän saa soittotunnilla läksyksi.
Hyvältä kuulostaa Jonaksen mietteet.
Piparimuotteja kuulemma löytyy
"jostain ruotsalaisesta
krääsäkaupasta". Bass o t ä d i n v i n k k i onkin
varmaan helpompi: kopioi oheinen bassokuva
paperille, leikkaa irti,
laita taikinan päälle ja
"piirrä" veitsellä ääriviivoja pitkin. Tai voit itse
piirtää hienon basson
suoraan taikinalle... :)
Oikein h y v ä ä j o u l u a ,
leipokaa pipareita soittakaa paljon joululauluja bassolla!
Bassotäti

Minibasisten
Jag höll på att fundera vad jag skulle
hitta på att skriva till denna gång. Då
träffade jag en ung basist och frågade
nyfiket om allt möjligt. Det blev en fin
intervju! Sen kom jag ihåg
att jag som liten bakade
kontrabas-pepparkakor.
Dom var superfina, i synnerhet när man satte fhålen och andra figurer
med glasyr. Ibland brukade
jag hänga upp dem i julgranen med paketsnöre,
helt fantastiskt! Dom var
b a k a d e av helt v a n l i g
mammas (eller butikens)
pepparkaksdeg, men formen var som en kontra¬
bas! Nu beslöt jag mig för
att ta reda på varifrån man
får s å d a n a pepparkaksformer.
Jonas Grönqvist (11 år) har
spelat kontrabas i tre år
med Henrica Fagerlund
som lärare på Raseborg
musikinstitut. Han verkade
i n t r e s s e r a d av k o n t r a basspel och här får du läsa
vad han svarade på mina
frågor.
Kontrabas-tanten: Varför började du
spela kontrabas?
Jonas: Mamma såg en annons i tidnin¬
gen att man kunde söka till musikskolan. Sen testade man oss och vi fick
prova på olika instrument. Jag visste
inte vilken instrument jag ville spela
på, men så satt dom mej på kontrabas. Jag är glad över valet, fast vilket
instrument som helst sku ha varit roligt. Men basen är nog ett av de bästa.

K-t: Vilken år din favoritlåt?
J: Den där jazzsonatinen absolut (av
Teppo Hauta-Aho red.anm.)
K-t: Vad siktar du på?
J: Jag vill bli världskänd basist och med
i något jazzband som gör skivor.
K-t: Vad är ditt bästa kontrabasminne?
J: Det var när jag var
med i Sigurd Snåre tävlingen. Där spelade
jag fel men hittade tillbaka! Och sen vann jag
lite pengar också. Det
är roligt att uppträda
och stå och smila.
K-t: Vilket är ditt bästa
lägerminne?
J: Det var nor Raseborg
musikinstituts stråkläger, för där fick vi lära
oss så många sånger
och så var där mycket
kompisar.
K-t: Din bror s p e l a r
fagott, brukar ni spela
tillsammans?
J: Min bror spelar nuförtiden också saxofon
och de är bra och roligt
att spela tillsammans
med! Vi brukar spela
såna låtar som han far
till spelläxa.

K-t: Vad är roligast med kontrabasspel?
J: Det är roligast att uppträda och vinna priser. Och att lära sig jättebra
sånger.

Det låter ju bra detdär!
Pepparkaksformer
hörde jag att kan hittas
i "någon liten prylbutik
i Sverige". Kontrabastantens tips är säkert
lättare: kopiera bifogade kontrabasbilden
på ett papper, klipp ut,
placera på degen och
" r i t a " runt kanterna
med en kniv. Eller så
kan du ju själv rita en
kontrabas direkt på degen... :)

K-t: Hurdana sånger tycker du om?
J: No sådana som har fart på, jazz och
sådana med mycket bågar och lägesväxlingar.

Jag önskar alla en trevlig jul full av fina
pepparkakor och julsånger spelade på
kontrabas!
Kontrabas-tanten

Lainaa nuotteja klubin kirjastosta

Muistitko, että klubilla on kirjasto, josta voi lainata bassonuotteja? Kontrabassoklubin kirjastosta löytyy
orkesterimateriaaleja konserttojen ja pienempien kappaleiden säestykseksi. Alla olevasta listasta ilmenee,
että joistain kappaleista löytyy sekä soolo- että orkesterivireinen versio. Ohessa on lista kappaleista.
Kaikkia materiaaleja voi lainata. Ota yhteyttä, jos haluat lainata tai tietää lisää. Kirjastoa hoitaa Julius
Pyrhönen 050-5490546.

Låna från klubbens bibliotek
Klubbens notbibliotek innehåller orkestermaterial till ackompanjemang för konserter och mindre stycken.
Av endel finns både solo- och orkesterstämda noter. O m du vill låna eller veta mer så kontakta
biblioteksansvarige Julius Pyrhönen 050-5490546. Följande notmaterial finns att låna:
G. Bottesini: Grand Duo viululle ja kontrabassolle
G. Bottesini: Capriccio di Bravura kontrabassolle ja orkesterille tai jousiorkesterille a-molli
G. Bottesini: "La Sonnambula" kb:lle ja orkesterille a- ja g-mollissa
G. Bottesini: Reverie kb:lle ja jousiorkesterille a- ja g-mollissa
C. D. von Dittersdorf: konsertto E-duuri
C. D. von Dittersdorf: konsertto Es-duuri
C. D. von Dittersdorf: Sinfonia Concertante alttoviululle ja kontrabassolle
G. Faure: Apres un Reve kb:lle ja jousiorkesterille C- ja D-duuri
G. Faure: Elegia kb:lle ja orkesterille/jousiorkesterille a-molli
G. F. Händel: Sonaatti 8 op.3 kb:lle ja orkesterille (sov. P. Grans)
V. Pichl: konsertto kb:lle ja orkesterille D-duuri
J. Sermilä: konsertto kb:lle ja jousiorkesterille
J. B. Vanhal: konsertto kb:lle ja orkesterille

Viulunrakentaja Marko Pennanen palkittiin Cremonassa
Kontra-C-lehdessä 1/2006 saimme lukea kiinnostavan haastattelun kontrabasisti Marko Pennasesta,
joka sittemmin on siirtynyt bassonkaulalta paljon syvemmälle basson ja muiden jousisoittimien sisään.
Valinta ammattimuusikosta viulunrakentajaksi osoittautui onnistuneeksi.
Marko Pennasen rakentama alttoviulu palkittiin kunniamaininnalla Cremonassa Italiassa pidetyssä 11.
Antonio Stradivarin nimeä kantavassa kansainvälisessä viulunrakennuskilpailussa 5.10.2006. Pennanen
osallistui lisäksi kilpailuun viulusarjassa, jossa hänen rakentamansa viulu pääsi sijalle 13. Kilpailussa ja
sen jälkeen 6 . - 1 5 . 1 0 . järjestetyssä soitinnäyttelyssä oli mukana yhteensä 184 viulua, 71 alttoviulua, 37
selloa ja 11 kontrabassoa. Osallistujia oli 22:sta maasta. Cremonan kansainvälinen "Antonio Stradivari"
-jousisoitinrakennuskilpailu järjestetään joka kolmas vuosi.
Pennanen on opiskellut viulunrakennusta Englannissa Newark School of Violin Makingissä, josta hän
valmistui parhain arvosanoin vuonna 2 0 0 4 . Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt
viulunrakentajana ja korjaajana Helsingissä. Marko Pennanen korjaa ja huoltaa myös muita jousisoittmia,
erityisesti kontrabassoja.

Opettajat, oppilaat, opiskelijat, ammattilaiset!
Varaudu jo nyt! Ensi syksynä 2007 kontrabassoklubi järjestää pikkubassokilpailun. Osallistua voivat sekä pikkubasistit, että isotkin basistit - pikkubassolla! Kilpailu on yksi kontrabassoklubin perinteistä, ne järjestetään joka viides
vuosi.
Edellisen kerran kilpailut järjestettiin Jyväskylässä vuonna 2002. Kontra-C tavoitti silloin kilpailuissa mukana olleen Ari Mansalan puhelimitse:
"Soitin muistaakseni

pakollisena

Hauta-Ahon

Olin silloin

14 vuotta ja ne oli ensimmäiset

junamatkan

jännitin

jossain

vahtimestarin

kun odotin.
kopissa

vaan kaikille osallistujille
tosi paljon.

Suosittelen

jonkin

lyhyeen kappaleen,

kisani. Muistan,

Oli todellakin

jännittävä,

mutta siisti kokemus.

ennen kilpailua ja jännitti. Jostain

jaettiin jotain pikkupalkintoja.

vissiin nimeltään

että oli todella jännittävää
Muistan

syystä tuomarit päättivät,

Mutta se oli kyllä ehdottomasti

kaikille. Siitä saa sellaista esiintymis-

ja kilpailukokemusta,

virtuoosikappale.

lähteä Jyväskylään,
kuinka

treenasin

ettei jaeta

siellä

ykköspalkintoa

hieno kokemus,

jota harvoin

koko

siinä

on basisteille

oppi
tarjol-

la. "

Tällä kertaa kilpailut järjestetään Helsingissä loka-marraskuun tienoilla. Kilpailuluokkia on kolme:
1) 12 vuotiaat ja nuoremmat
2) 13-17-vuotiaat, sekä
3) Ikärajaton pikkubassoluokka, soitinkoko maks ¼. Avoin kaikille, myös ammattilaisille.
Jokaisessa luokassa jaetaan palkinnot, viimeisessä luokassa annetaan myös tyylipisteitä. Kontrabassoklubi on hakenut kilpailuun apurahaa, joten hyviä palkintoja voidaan odottaa. Lisää kilpailuista seuraavissa lehdissä, pysy mukana!

Hallå lärare, elever, studerande, proffs!
Var beredd! Kontrabasklubben ordnar nästa höst 2007 en minibasisttävling. I tävlingen får både minibasister och
stora basister delta - med minibas såklart. Tävlingen är en av kontrabasklubbens traditioner och ordnas vart femte
år.
Förra gången ordnades tävlingen år 2002 i Jyväskylä. Kontra-C kontaktade Ari Mansala, som då var med som
tävlande:
"Om jag minns rätt så spelade som obligatoriskt
ppale? Jag var 14 år gammal
Jyväskylä,

jag var pirrig hela tågresan.

vamtmästarens

bås före tävlingen

pris, utan istället fick alla deltagare
rekommenderar

stycke någon kort låt av Hauta-Aho,

och det var min första

tävling. Jag minns

Det var en verkligt pirrig men fin upplevelse.

och var nevös. Av nagon anledning
något litet pris. Men det var absolut

nog för alla. Man får erfarenhet

av att uppträda

kanske den hette

att det var oerhört

beslöt domarna

spännande

Jag minns

Virtuoosikaatt åka till

hur jag tränade i

att inte dela ut något

en fin upplevelse,

första

man lärde sig massor.

och tävla, något som är ganska sällsynt för

Jag

basister."

Denna gång ordnas tävlingen i Helsingfors på hösten mellan oktober och november. Tävlingen har tre klasser:
1) 12-åringar och yngre
2) 13-17-åringar, samt
3) Minibasklass utan åldersgräns. Instrumentstorlek max¼ . Öppen för alla, även proffs.
I varje klass utdelas priser, i sista klassen ges även stilpoäng. Kontrabasklubben har ansökt om olika bidrag, så fina
priser kan väntas. Mer om tävlingen in följande tidningar, häng med!

Soitin Laine
nyt myös Helsingissä!
KIELISARJAT

D'ADDARIO
PIRASTRO
PIRASTRO

Helicore-kielisarjat
Obligato-kielisarjat
Pizzicato-suolikielisarja

115 € / kpl
140 € / kpl
290 €

Laadukkaat saksalaiset
SOUNDWEAR-pussit:

Performer
Professional

510 €
670 €

SCHERTLER STAT-B-kontrabassomikrofoni
ja etuaste
355 €
SD-Systems PU-4
piezomikrofoni kontrabassolle
135 €

TURKU:

Maariankatu 10 / 20100 Turku

HELSINKI: Pohj.Rautatiekatu 11 / 00100 Helsinki

puh. 02-2761 636

www.soitinlaine.fi

puh. 09-4366 840

katri.pajala@soitinlaine.fi

Woodwinds Ky
myy myös kontrabassoja ja bassotarvikkeita
UUTUUS
!!!!!! P I K K U B A S S O J E N U U S I U L O T T U V U U S !!!!!!
Kokopuiset, käsityönä valmistetut, Suomessa suunnitellut 1/ 8 ja
1/ 4 ERWIN- bassopaketit alkaen nyt 1800 •.
Paketti sisältää soittimen, jousen ja pussin sekä hartsin.
Uusia ja vanhoja kokopuisia 3/ 4 bassoja eri valmistajilta.
Tarjousbassoja alkaen 1500 •
Runsas valikoima jousia, stakkeleita, kieliä, talloja, kielenpitimiä,
pinnapuita, otelautoja, viritysmekanismeja jne/varastossamme
kaikkiin kokoihin. Mm. hiilikuitujouset 480 •.

Tiedustele
Vastaamme kernaasti
kysymyksiisi

Woodwinds Ky
Albertinkatu 17, 00120 Helsinki
puh. 09-6812 150
fax 09-6812 1555
matti.helin@woodwin.pp.fi
www.woodwinds.fi
avoinna ark. 10-17, la 10-14
ma suljettu

Tervetuloa!

