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Kiitos ja kumarrus

Päivän ohjelmassa;
Niin kuin taikinaakin on hyvä välillä vatkata, on myös toimitusta hyvä
laittaa välillä uuteen uskoon. Aika kuluu kuin siivillä ja nyt jos koskaan
on hyvä ojentaa postimerkkirulla seuraaviin osaaviin käsiin. Suomennettuna tämä tarkoittaa siis, että jättäydyn haikein mielin toimittajan pestistäni ja suuntaan kaarnaveneeni kohti uusia tyrskyjä loskaisessa kevätsäässä. Aika on todellakin ajanut ylinopeutta saksalaisella
moottoritiellä ja on vaikea uskoa, että siitä on yli viisi vuotta kun päätin pistää lusikkani toimittajan mehevään soppaan. Tämä on erikoista siitäkin syystä, että itse en ole tietenkään vanhentunut päivääkään.
Erikoista kerrassaan.
Lehti itsessään näyttää nyt paremmalta kuin koskaan. Siitä kiitos Lahden suuntaan, jossa osaava taittaja Eero Aulio ja tämän numeron myötä uutena taittajana aloittava Paula Mäkinen ovat loihtineet lehdelle
uuden ihanan ulkoasun. Lisäksi juttujen muodossa pääsemme nykyään tutustumaan yhä useampiin seuran jäseniin muun muassa Pukukaappi-juttusarjan muodossa. Innolla odotankin niitä hetkiä kun saan
oman tuvan keittiössä kiikustuolissa lueskelle mitä jännittävää luettavaa tulevat röörilehdet mukanaan tuovat.
Sulkeudun suosioonne

Vilma Nummi, Hilla Mäkinen, Ada Forsell,
Eeli Pesonen, Aida Worku, Ilari Jokinen,
Ida Komppa, Ukko Pietilä, Pirjo Leppänen,
duo Joona Ruusula & Kerttu Gröhn, oboe
Julia Junttila, Aaro Martikainen,
Jesper Pitkäkangas, trio Hans Svacina,
Joni Friman & Samuel Hammer, fagotti

Annika Leppälä

HUIPPUSOITTIMIA JA PUTKIA
Leitzingerin soitinnäyttely,
alkaen klo 12
Esillä ainakin fagotteja ja es-putkia
Soitinnäyttelyn aikataulu varmistuu
lähempänä, katso kotisivuiltamme
www.suomenoboejafagottiseura.net

VUOSIKOKOUS
KLO 17 Wegelius-sali

Seuran www-sivut, osoite:
www.suomenoboejafagottiseu
ra.net
Ylläpitäjän sähköpostiosoite:
webmaster@suomenoboejafa
gottiseura.net

SOFS-KATSELMUSKONSERTTI
klo 15 Wegelius-sali

Lisäksi
tietenkin kohtaamisia
– tuplaröörihengessä
• TERVETULOA

Annika Leppälä

❘ 4 ❘ 2015

KAAPPITARKASTUS
Esittele itsesi ja mitä teet ammatiksesi
Olen Alexei Dmitriev, soitan fagottia ja joskus kontrafagottia Tampereen Filharmonisen orkesterissa. Aloitin fagotin
soiton 10-vuotiana ja 18-vuotiaana sain ensimmaisen työpaikkani Pietarin filharmonisen orkesterissa. Sen jälkeen
työskentelin vakituisesti 8 vuotta Mariinski teatterin orkesterissa ja tein myös keikkoja monissa muissa orkestereissa esim. Sydney Symphony Orchesterissa ja Rotterdamin
Philharmonisen Orchesterissa.
Olen myös opettnut viisi vuotta Tampereen konservatoriossa. Lopetin opettamista toisen lapsen syntymän jälkeen.

Tämän numeron PICASSO

Tällä kertaa tarkastuksen
kohteena on Alexei Dmitriev’n
pukukopin kaappi.
Kenenköhän on tarkastettavana
ensi kerralla – ehkäpä sinun?!?!

Keltainen suuri fagotti

Kuvan tekijä on fagotin soittaja
Tampereelta; Konsta 7 v, ja kuvan
aiheena on muistoja Sofs- viikonlopusta.
Piirros on saanut innoituksensa Vital
Bassoonin trion yhden soittajan suuresta,
keltaisesta fagotista

Miten päädyit soittamaan fagottia?
Ei ole ollut minun päätös! En pärjänyt tarpeksi hyvin pianosoitossa ja oli pakko vaihtaa soitinta. Silloin Pietarin erikoismusiikkikoulussa oli todella hyvä fagottiopettaja, jolla
oli vapaa opiskelupaikka. Tästä se alkoi.
Miten päädyit nykyiseen työpaikkaasi?
Edellinen työpaikkani oli Mariinski teatterin orkesteri ja
virka orkesterissa vei niin paljon aikaa, ettei ollut mahdollisuutta perustaa oma perhettä. Orkesteri kävi ulkomaan
reissulla noin 6-7 kk vuodessa ja kotonakin oli suurinpiirtein 12 työvuoroa viikossa. Kesäloma oli myös lyhyt ja
epävarma. Vaikka tämä orkesteri kuului maailmaan huippuorkestereihin, päätin etsiä jotakin muuta ja sain paikan
Tampereelta, joka oli todella erilainen edelliseen paikkaan
verattuna.
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Mitä musiikkia soitat mieluiten töissä?
Soitan mieluiten isoja sinfonioita, kuten Schostakovich,
Brahms, Sibelius, Tschaikovski. Pidän myös kovasti Mozartista, koska hänen musiikkinsa puhdistaa korvan uudemman musiikkin jälkeen.
Mikä on parasta työssäsi?
Ensimmainen asia mulle oli aina henkilökohtaiset suhteet
fagottiryhmän sisällä. Tämän kanssa olen todella tyytyväinen Tampereella. Kiitos entisille ja nykyisille kollegoilleni! Sain aina tarpeeksi apua, tukea ja ymmärrystä elämän
eri tilanteissä!

Myös työvuorojen jakaamisen ei koskaan ole ollut ongelma! Orkesterin soittotaso on kasvannut viimeisen kahdeksan vuoden aikana tosi paljon ja soittaminen tuo nyt paljon
iloa töiden määrän suhteen mukaan.
Esittele pukukaappisi sisältö.

5

Mitä löytyy pukukaapistani? Tavallinen pukukaappi,
frakki,musta puku ja valkoinen smokkitakki... Vain frakkilaukku keikalle lähtoon...
Mikä on omituisin asia mitä olet pukukaapissasi
säilyttänyt?
Joskus oli säilytyksessä lasten joululahjat kaapissani, kun
piti ylättää lapset jouluaikana.
Haasta yksi oboisti seuraavaan kaappitarkastukseen.

Nurmijärven fagottipojat Tampereen reissusta,
vasemmalta, Kaapo Palokangas:
”No kyllä mä haluaisin toisenkin tällaisen vastaavan,
koska siellä oli tosi kivaa.”
Jesper Pitkäkangas: ”Ois kiva päästä uudestaan
ja oli tosi kiva soittaa.”
Jesper Dolk: ”Tampereella oli mukavaa se sauna sekä uinti.”
Taustalla Tello Anttilan maalaus vinksahtelee poikien
komeasta soitosta.

Seurava haaste tulee Helsinkiin Suomelan Soinelille.
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PUHEENJOHTAJALTA

PUHEENJOHTAJALTA

VUOSIKOKOUSKUTSU

• Suomen oboe- ja fagottiseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina
19.3. klo 17 Sibelius-Akatemian T-talon Wegelius-salissa,
Töölönkatu 28, Helsinki
• Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä määrätyt
vuosikokousasiat (mm. johtokunnan valitseminen, tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015, toimintasuunnitelma vuodelle 2016).

Joulun alla 2015
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Juhlavuosi alkaa olla takanapäin, paljon liikkuu mielessä
erityisesti Tampereen viikonlopun tiimoilta, päällimmäisenä kiitollinen tunne. Kiitos kaikille mukana olleille. Erityiskiitokset onnistuneesta viikonlopusta ansaitsevat taiteilijavieraat Vital Bassoon, Oboe Consort Suomi, Duo
Jos et pääse paikalle, mutta Sinulla on ideoita tai komPertsa ja Turtsa, kapellimestarit Aila Hettula ja Päivi Pyymentteja koskien seuran toimintaa, lähettele sähköposmäki, sekä koko johtokunta. Mukavaa oli myös, että jäsetia asiasta, puheenjohtaja@suomenoboejafagottiseura.
niämme sekä kunniajäseniä oli runsaasti paikalla. Sibeliuknet tai sihteeri@suomenoboejafagottiseura.net
sen ”Andante Festivon” -esityksessä
soittajia oli satakunta, tapahtumiTervetuloa!
en keskellä jäi itseltäni tarkka
JOHTOKUNTA
lukumäärä laskematta.
Katse alkaa kääntyä uutta
vuotta kohti, kevättapahtuman järjestelyt ovat jo käynnissä. Tapahtuma järjestetään 19.3. Helsingissä, Sibelius-Akatemian T-talolla.
Luvassa on konsertillinen nuorta ja nuorempaa, taidokasta tuplaröörimusiikkia, tällä kertaa pienempinä
kokoonpanoina, pääosin kamarimusisoiden pianon kanssa .
Päivän aikana pidetään myös vuosikokous, jossa jokaisen jäsenen on mahdollista esittää ajatuksiaan seuran toiminnan kehittämiseksi. Jäsenistömme on ollut aktiivinen soitinvalmistajien
suuntaan, saamme tapahtumaan paikalle ainakin Leitzingerin
fagotti ja s-putki esittelyn. Muut mahdolliset esittelyt varmistuvat tuonnempana.
Syystapahtumakin on jo oraalla, Turun suunnalta löytyy halukkuutta järjestää Ilotulitus -konsertti, johon tietysti tartumme ilomielin. Johtokunta jatkaa tapahtumien työstämistä heti alkuvuodesta.
Toivotan Suomen oboe- ja
fagottiseuran Jäsenille ja Kunniajäsenille menestyksekästä Uutta
Vuotta 2016!
Eero
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Lauttasaaren musiikkiopiston
oboistien mietteitä Oboe- ja
fagottiseuran Tampereen
tapahtumasta 13.-15.11.2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jessica Saario, 10 vuotta.
1. Olen soittanut oboeta 2,5 vuotta
2. Koulussa musiikinopettaja esitteli soittimia ja oboen
suukappale vaikutti hassulta sekä mielenkiintoiselta

Nimi, ikä sekä kuinka kauan olet soittanut oboeta
Miten kiinnostuit oboesta
Mistä kuulit tapahtumasta ja mikä innosti mukaan
Mikä oli mukavinta tapahtumassa
Mitä olisi ollut parannettavaa
Mitkä ”f iilikset” jäivät viikonlopusta
Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää
30-vuotiaalle seuralle sekä sen jäsenille

Ylhäältä
vasemmalta
alaspäin:
Jessica Saario,
Iida Kolsi,
Linnea Soikkeli ja
Kaisli Helander.

Kaisli Helander, 11 vuotta.
1. Olen soittanut 4,5 vuotta oboeta
2. Opiston soitinesittelykonsertissa ja oboe oli kivan näköinen
3. Opettajani Soineli kertoi tapahtumasta ja lähdin mukaan,
sillä edellisetkin tapahtumat, joissa olen ollut mukana (Helsingissä, Raumalla sekä Tampereella) ovat myös olleet kivoja
4. Soittaminen sekä vähän kaikki..
5. Kappaleet olisivat voineet vähän vaihtua.
Harjoittelimme niin kauan samoja teoksia

6. Tosi hyvät!!!, 7. Pertulle (Eero Purhonen, seuran puheenjohtaja) terveiset!

Patricia Böstman,
18 vuotta.
1. Olen soittanut noin kahdeksan
vuotta
2. Isosiskoni soitti oboeta ja kiinnostuin sitä kautta soittimesta
3. Soineli kertoi tapahtumasta ja
lähdin Tampereelle hänen ”pakottamanaan” sekä siksi, että suuremmassa orkesterissa on kiva soittaa!
4. Parasta tapahtumassa oli juuri päästä soittamaan niin monen
muun soittajan kanssa yhdessä

Iida Kolsi, 11 vuotta.
Tämä on minun 4. vuosi
2. Musiikkiopiston soitinesittelyssä en saanut poikkihuilusta
edes ääntä, mutta oboesta sain ja se kuulosti hassulta
3. Soinelilta kuulin tapahtumasta ja olen ollut muillakin
seuran leireillä (Raumalla, Helsingissä sekä Tampereella)
mukana aiemmin, siksi lähdin nytkin
4. Uiminen, soittaminen, ”yöllä” hiippailu sekä…kaikki!
5. Olisin toivonut vielä enemmän vapaata aikaa sekä
pidempää leiriä
6. Tosi kivat!!, 7. Onnittelut 30-vuotiaalle seuralle!

Linnea Soikkeli, 11 vuotta.

Patricia Böstman

5. Iltaohjelma olisi voinut olla kiinnostavampaa…
6. Oli tosi kivaa. Ihan hyvät fiilikset siis.
7. Hyvää jatkoa seuralle ja toivottavasti tulee paljon antoisia lisävuosia!
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3. Kuulin tapahtumasta opettajaltani Soinelilta ja soittokaverini sekä Soineli innostivat lähtemään mukaan
4. Kaikki yleisesti sekä uinti
5. En tiedä…ruokakin oli tosi hyvää..
6. Ihan kivat, 7. Onnittelut 30-vuotiaalle seuralle!

Tämä on minun kolmas vuoteni
2. Ystäväni soittivat sitä myös ja nokkahuilun soittaminen
oli tylsää
3. Soinelilta ja ystäväni kertoivat, että siellä tulee olemaan
kivaa
4. Kaikki, erityisesti salaisen iltaretken toteutus
5. En tiedä, 6. Kivat, 7. Onnea seuralle!!
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SYYSTAPAHTUMA 2015

Huh

Roope muistelee:
Kun kuukausi sitten olimme Tampereella,
ajattelin, että kerrankin olemme jossakin, jonka minä tunnistan maisemasta.
Olimme puhuneet retkestä monta kertaa opettajani Eero Purhosen kanssa ja
vitsailimme silloin tällöin asioista, mitä
tapahtuisi sinä viikonloppuna.
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sen jälkeen lähdin yksin munkkikahvilaan näkötornille. Onnistuin saamaan luvan Ailalta vedoten siihen, että tunnen
Tampereen kuin oman kotini. Sen sanon, että munkit ovat
kyllä ansainneet maineensa Tampereen parhaina munkkeina.
Kun palasin takaisin ajoissa, meillä oli harkat Varalan liikuntasalissa. Myös moni opettajista soitti mukana. Harjoitusten
tarkoituksena oli harjoitella ”Ziwele Mamaa” , Koskikeskuksessa järjestettävää mainostempausta varten.

Kahden tunnin bussimatkan jälkeen (nousin kyytiin Hyvinkäällä) soitimme paikallisessa musiikkikoulussa konserttikipaleita harjoitusmuodossa, eli me harjoittelimme 1-2- tuntia,
jonka jälkeen bussi ajoi Varalaan, jossa meillä oli majoitus.
Lopputuloksena päädyin kahden 10-vuotiaan kanssa samaan
huoneeseen, sillä välin kun Marko hoiti valvomisen, niin
kuin aina ennenkin. Sinä iltana pelasimme Texas hold`emia,
käyttäen toisen korttipakan kortteja ”panoksina” ja katsoimme videoita Youtubesta, kunnes kello löi n. 23.
Kun harjoitukset ja muut vastaavat tapahtumat päättyivät
sinä iltapäivänä, soitimme ”ZiweleMaman” Koskikeskuksessa. Soitto sujui hyvin, ja jotkut katsojat kuvasivat meitä
puhelimillaan. Sen jälkeen minun olisi pitänyt palata Varalaan, mutta yllätyksekseni Eeron ja Ailan kanssa käydyn
keskustelun jälkeen sain kuulla, että minä saan luvan lähteä saman iltana pelattavaan Tappara-Jyp-peliin, jos tulisin ajoissa takaisin.
Sitten minä kiitin innostuneena, annoin soittimeni Eeron
turviin ja juoksin läheiselle bussipysäkille. Tilannetta paransi se, että Tappara voitti kyseisen pelin 4-3 7249:n ihmisen edessä.
Pyynikin munkkikahvila

Seuraavana aamuna lähdimme aamiaiselle ja keskustelimme mm. jääkiekosta muutaman mukavan helsinkiläisnuoren kanssa. Harjoitusten jälkeen lähdimme lounaalle ja

Palasin bussi- ja kävelymatkan jälkeen n. klo 21 hikisenä juoksemisesta (luulin olevani myöhässä), puhuin pelistä kanssasoittajille sillä välin kun he kun he kertoivat mm.
limbo-ottelusta ja muusta vastaavanlaisesta toiminnasta, mitä he olivat illanvietossa harjoittaneet.
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Kaikki lähtivät huoneeseen n. klo 22.15, ja seuraavana aamuna
pakkasimme tavaramme, söimme Vapriikissa ja varauduimme
illan konserttiin. Harjoittelimme Työväen Teatterissa ja odotimme kun kunniavieraat ja pienet soittivat osansa. Meidän osuutemme kesti aika kauan, mutta onneksi kukaan ei tuupertunut.
Tämän jälkeen oli kakkukahvit ja tunnin kuluttua suuntasimme
kotiin, jonne minä pääsin kahdessa tunnissa.
Sanoisin, että reissu oli yksi mukavimmista vähään aikaan, koska ilmapiiri oli erinomainen, väki mukavaa ja maisemat tuttuja.
Kiitos tästä kokemuksesta.

huh

!

Roope Rontu,
fagotti

PILLIMEHUJA
& BANSKUJA
Tampereen Prismassa varmasti ihmeteltiin Sofs-juhlaviikonloppuna pillimehujen ja muutaman muunkin tuotteen
menekkiä. Perjantai-illan välipalanhakureissu ensimmäiseen harjoitukseen oli vielä lämmittelyä. Vain 80 pillimehua
ja hedelmiä sama määrä. Lauantaina sen sijaan tunsin oloni suurtalousemännäksi lastatessani Sallnerin Saaran avustuksella kauppakärryihin 140 pillimehua,80 banaania,80
mandariinia, 60 jugurttia, pussitolkulla leipiä ja riisipiiraita, juustoa, kinkkua, 6 pussia sipsejä, 25 litraa limua ja 5 kiloa karkkia,talouspaperia, kertakäyttömukeja ja eväspusseja.
Kaksi isoa kärryä täpötäynnä tavaraa, jotka piti sitten kuljettaa Varalan urheiluopistolle illanviettäjien iloksi.
Iltapalapussukoitten tekoon värvättiin lisävoimia, voileipien teko sekä niitten pussittaminen kuudellekymmenelle on
yllättävän aikaavievää puuhaa.
Hyvin tuntuivat herkut maistuvan ja ylijäämät laitettiin
sunnuntaina bussin kyytiin matkaevääksi kotiin palaaville soittajille.
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KONSERTTIKALENTERI

To 11.2. klo 19 Seinäjoki-sali
Seinäjoen kaupunginorkesteri
Aho ja Almila
Kalevi Aho: Puhallinkvintetto nro 2
Atso Almila: Jousikvartetto nro 2
Yli-Salomäki: Colours in linear landscapes

Ti 16.2. klo 19 Melartin-sali
To 18.2. klo 18 Ambassador-hotelli,
Pietari
Savonlinnan Orkesteri

Pietarin matkan läksiäiskonsertti
Kari Kropsu, Savonlinna-kvartetti
Nerses Kostandian, kontrabasso, Mari Hirvonen, huilu
Mika Suihko, oboe, Taina Viinisalo, klarinetti, Kalle Lampi,
fagotti, Janne Juutilainen, käyrätorvi
Erkki Melartin (sov. Ilkka Vesioja): Juhlamarssi
näytelmästä Prinsessa Ruusunen
Georges Bizet (sov. Ilkka Vesioja): Alkusoitto,
oopperasta Carmen
Pietro Mascagni (sov. Ilkka Vesioja): Intermezzo,
oopperasta Cavalleria rusticana
Wolfgang Amadeus Mozart: Eine Kleine Nachtmusik,
1. osa Allegro
Gabriel Fauré (sov. W.R. Shannon: Pavane
Jean Sibelius (sov. Ilkka Vesioja): Valse triste
Edvard Grieg (sov. Ilkka Vesioja): Vuorenkuninkaan
luolassa, musiikista näytelmään Peer Gynt
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To 18.2. klo 19 Madetojan sali
Oulu Sinfonia

Oulu Sinfonian omat solistit
Leo McFall
Kreeta-Julia Heikkilä, viulu
Juhani Ritakorpi, sello
Matti Kettunen, oboe
Ann-Louise Wägar, fagotti
Joseph Haydn: Sinfonia concertante,
Anton Bruckner: Sinfonia nro 4, v. 1878/80 Nowak

Ke 2.3. klo 19 Sallan kirkko
To 3.3. klo 19 Korundi
Lapin kamariorkesteri

Su 10.4. klo 18 Espoonkartano
Tapiola Sinfonietta

Kamarikonsertti
"Muusikkokollegion maalismaalailut"
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio ja Fuuga
Jean Françaix: Puhallinkvintetto nro 1
Antonin Dvořák: Serenadi E-duuri op. 22

Kamarimusiikkia kartanoissa 4
György Kurtág: Signs, Games and Messages
Sergei Prokofjev: Kvintetto
Maurice Ravel: Jousikvartetto

To 10.3. klo 19 Raatihuone
Lappeenrannan kaupunginorkesteri
Kvintetot Raatihuoneella
Kaupunginorkesterin yhtyeitä
August Klughardt: Puhallinkvintetto op. 79
Franz Schubert: Jousikvintetto C-duuri op. 163

Pe 11.3. klo 19 Turun konserttitalo
Turun filharmoninen orkesteri

Puhaltimien juhlaa
Radovan Vlatkovič, joht. & käyrätorvi
Richard Strauss: Serenadi puhaltimille Es-duuri op. 7
W.A. Mozart: Konsertto käyrätorvelle ja orkesterille
nro 3 Es-duuri KV 447
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 1 C-duuri op. 2

Ke 23.3. klo 19 Joensuun
evankelisluterilainen
kirkko
Joensuun kaupunginorkesteri

Hiljaisen viikon konsertti
Joensuun kaupunginorkesterin kamariyhtyeet
William Boyce: Symphony no. 1 in Bb
W.A. Mozart: Serenade Es-duuri KV 375
Arvo Pärt: Fratres

Pe 15.4. klo 19 Espoon kulttuurikeskus
Tapiola Sinfonietta

Ranskalaisittain
Tomas Djupsjöbacka
Laura Vikman, viulu
Alexander Melnikov, piano
Ernest Chausson: Konsertto viululle, pianolle ja
jousikvartetille
Francis Poulenc: Sekstetto pianolle ja puhallinkvintetille
Camille Saint-Saëns: Pianokonsertto nro 5 ”Egyptiläinen”

Su 17.4. klo 19 Harjoitussali Paavo,
Musiikkitalo
Radion sinfoniaorkesteri

Kamarimusiikkikonsertti 8
Revyy, serenadi & kakadu
Jussi Särkkä, taiteellinen suunnittelu
Alfredo Casella: Serenata op. 46
Ludwig van Beethoven: Trio nro 11 G-duuri ”Kakaduvariaatiot”
Bohuslav Martinů: La Revue de Cuisine

Su 24.4. klo 19 Tampere-talon pieni
sali
Tampere Filharmonia

Faunien iltapäivä -kamarimusiikkikonsertti
Filharmonian muusikoiden kamarimusiikkiyhtyeet
Wolfgang Amadeus Mozart: Huilukvartetto D-duuri KV
285
Jouni Kaipainen: Jousikvartetto nro 5 op. 70
Wolfgang Amadeus Mozart: Kvintetto Es-duuri puhaltimille ja pianolle KV 452

Pe 8.4. Kuokkalan kirkko
Jyväskylä Sinfonia

Yön kirkkaudessa
Ville Matvejeff
W. A. Mozart: Serenadi nro 10 puhaltajille
Arnold Schönberg: Verklärte Nacht

Su 24.4. klo 15 Villa Marjaniemi
Turun filharmoninen orkesteri

Summer Winds
Niamh McKenna, huilu
Takuya Takashima, oboe, Olli Leppäniemi, klarinetti
Arvid Larsson, fagotti, Annu Salminen, käyrätorvi
György Ligeti: Kuusi bagatellia puhallinkvintetille
Paul Hindemith: Pieni kamarimusiikki puhallinkvintetille
nro 2 op. 24
Jean Françaix: Puhallinkvintetto nro 2
Samuel Barber: Summer Music

Pe 6.5. klo 19 Korundi
La 7.5. klo 16 Kemijärven kirkko
Lapin kamariorkesteri

Kamarsinfoniakonsertti IV ”Keväistä elämäneliksiiriä”
John Storgårds
Colin Currie, lyömäsoittimet
Einar Englund: Puhallinkvintetto
Kurt Schwertsik: Now you hear me, now you don’t,
ensi kertaa Suomessa
Dave Maric: Towards Future’s Embrace
Alberto Ginastera: Concerto per archi op. 33

Pe 13.5. klo 19 Espoon kulttuurikeskus
Tapiola Sinfonietta
Azzolini
Sergio Azzolini, joht. & fagotti
Georg Philipp Telemann: Konsertto kahdelle viululle,
fagotille ja jousille D-duuri
Johann Friedrich Fasch: Fagottikonsertto c-molli
Hinrich Philip Johnsen: Konsertto kahdelle fagotille
Michael Haydn: Sinfonia nro 14
Joseph Haydn: Sinfonia concertante
Avoimet kenraaliharjoitukset klo 10.00
Konserttiesittely klo 18.15 Kuunteluklubi

La 14.5. ja su 15.5. Harjoitussali Paavo,
Musiikkitalo
Radion sinfoniaorkesteri
Kamarimusiikkifestivaali The Grand Tour
RSO:n muusikot

❘ 4 ❘ 2015

4 ❘ 2015 ❘

11

Ilmoituksia

Myydään
JOSEF OBOE

kaunisääninen, kullattu koneisto,
huippulaatuinen ammattilaisen oboe.

TIMO KETTULA
0400-700073

OBOE HOWARTH XL
puoliautomaatti

sekä
MÖNNIG DIAMANT
englannintorvi
automaattioktaaviläppäinen

TAPANI SALONEN 040 547 2088

HEI, SINÄ SUOMEN
OBOE- JA FAGOTTISEURAAN
KUULUVA!

12

Onko sinulla ideoita seuran kehittämiseen ja
olisit aktiivinen niitä myös
toteuttamaan?
Olisitko innokas pääsemään vaikuttamaan
seuran toimintaan yleensäkin?
Tarvitsemme lisää joukkoomme mukaan toimimaan aktiivisia, innovatiivisia seuran jäseniä. Jos olet yhtään kiinnostunut kehittämään ja toteuttamaan toimintaamme, niin
tervetuloa seuran vuosikokoukseen lauantaina 19.3.2016
Sibelius-Akatemian T-talolle Helsinkiin, tai ota suoraan
yhteyttä: sihteeri@suomenoboejafagottiseura.net.

Sinua tarvitaan!
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