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Hattujen kesä
Mun kesä.
Alkukesän kuljin pipo päässäni koska oli niin kylmä. Kesäteatterissa kävin katsomassa mainion Engelin hattu-esityksen, ja tietysti pipo
päässä - koska oli kylmä. Lapin
vaelluksella pipopäinen partiomme etsi ja löysi huopahatun, jonka vanha erämaankävijä Ripa (87v)
oli unohtanut Ässäjärven kammiin
viimeiseksi jääneellä vaelluksellaan
vuonna 2006. Ripa sai viimein rakkaan hattunsa takaisin. Enää kellään ei ollut kylmä. Todella kuvitteellinen kukkahattu päässäni
seikkailin myös muutaman päivän
Crusell-viikolla, jossa vallitsi, jälleen
kerran, ihanan lämmin tunnelma.
Mutta en tiedä mikä saunamyssy tai foliohattu tulisi painaa päähän, jotta selviäisi se, miksei nuoria
fagotisteja riitä musiikkileireille eikä aina SOFSin tapahtumiinkaan?
Onko harrastajia vain yksinkertaisesti liian vähän? Händelin Ilotulitukseen Crusell-viikolle saimme
vaivatta mukaan tarvittavan määrän
oboisteja, mutta fagotistien houkutteleminen kävi melkeinpä työstä.
Kaarinan uudelle musiikkileirille ei
ilmoittautunut tänä kesänä yhtään
fagotistia. Asko Padinki, oopperaorkesterin äänenjohtaja, jäi oppilaita vaille, ja nuorten sinfoniaorkesteri harjoitteli alkuleirin kokonaan
ilman fagotteja Sibeliuksen ensimmäistä sinfoniaa. Mikä ihana musisointimahdollisuus meni siinä kahdelta nuorelta fagotistilta hukkaan,

ja miten kipeästi koko orkesteri olisi tarvinnut fagotteja tuekseen! Vastaava tilanne oli tänä kesänä myös
Lohjan musiikkileirillä.
Kaarinassa päätöskonserttiin värvättiin fagottiammattilaisia keikalle.
Ja mm. Simolan Hessu lähti mielellään kesälomaltaan avustajaksi sinfikseen, koska “soittaminen on niin
kivaa!“ Hessu tietää mistä puhuu,
onhan hänellä 43 vuoden työkokemus Kansallisoopperan orkesterimuusikkona. Kuuntelen oopperalla
työssäni myös Askon fantastista soittoa. En voi lainkaan ymmärtää, miksei kukaan innostunut tulemaan leirille hänen oppiinsa.
Nyt niksiä nurkkaan! Olisiko
leiristipendeistä apua? Pitäisikö
fagotisteja tukea paremmin esim.
soitinhankinnoissa? Mitä SOFS
voisi tehdä fagotistien elämän parantamiseksi? Vai onko mitään
tehtävissä - ovatko fagotistit kenties vain niin passiivista porukkaa?
En suostu uskomaan, sillä kaikki
eivät ainakaan ole.
Ideoita voisi heittää vaikka seuran Facebook-sivuille, Sofsin hallituksen jäsenille tai allekirjoittaneelle (vepesu@gmail.com.).
Pahoittelen kirjoitukseni hiukan
provosoivaa tyyliä, tarkoitus on kuitenkin hyvä. Me oboistitkin tarvitsemme lisää fagotisteja.
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Puheenjohtajalta

Ole Kristian Dahlin mestarikurssi

Ole Kristian Dahlin mestarikurssi yhteistyössä Suomen
Kansallisoopperan kanssa

Puheenjohtajalta 25.7.17

V
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ietimme antoisaa SOFSviikonvaihdetta Uudessakaupungissa
Crusell-viikoilla. Uusikaupunki viettää 400-v
juhlavuottaan, jota saimme olla mukana juhlistamassa. Viikonloppu
huipentui sunnuntain esityksiin,
ensin torilla ”Päivän Puhalluksessa” sekä erityisesti Vallinmäellä,
Händelin Ilotulitusmusiikki-spektaakkeliin, joka onnistui hienosti.
Hyvät hengetkin olivat mukana, ilta oli lämmin ja tyyni, musiikki kuului hyvin ja kaunis sunnuntai-ilta
oli saanut ihmiset liikkeelle. Maanantaina, esitystä seuraavana päivänä olin torilla jälleen, kuuntelemassa
Georg Klütschin fagottiluokan ”Päivän Puhallusta”. Lähtiessäni pois,
vanhempi Uusikaupunkilainen pariskunta lähestyi minua: ”Kyllä oli
loistava esitys teiltä eilen, mää tykkään Händelistä muutenkin, mutta
tää oli yliveto, eikä puheesikaan ollut liian pitkä”. Kiitoksia tuli myös
järjestäjiltä, ”odotettiin sataa kuulijaa, paikalla oli kolmisensataa”.
Kiitos kaikille mukana olleille soittajille, erityisesti mieltäni lämmittivät nuorten ammattilaisten ja ammattiopiskelijoiden vahva osuus.
Kiitos jälleen myös Asko-sihteerille
sekä johtokunnan naisjaostolle, Soineli kantoi tällä kertaa päävastuun
järjestelyistä. Suurkiitokset myös aina intoa puhkuvalle kapellimestaril-

lemme Aila Hettulalle.
Osana ”Päivän Puhallustamme”
kontrafagotistit Marika ja Asko soittivat komeasti Girolamo Frescobaldin Canzon secondan ’a 2 bassi-teoksen, jonka olivat oivaltavasti
valinneet suurin piirtein Uudenkaupungin syntymän ajoilta 1600-luvun
alkuvuosilta. Tämä kuten Händelin Ilotulitusmusiikkikin ovat säilynyttä, elävää kulttuuria satojen
vuosien takaa ja yhä samainen musiikki koskettaa ihmisiä. Nykymaailman aikoina kun taiteen, kulttuurin, musiikin, klassisen musiikin
tulee todistella olemassaolonsa oikeutusta, on hyvä muistaa mitä kustakin ajasta on jäänyt jäljelle, ainakin
kulttuuri, taide, musiikki.
Vielä yksi, liikuttava tarina torilta, eturivissä konserttimme kuuntelijoina istui eläkeläispariskunta
Vantaalta, johon tutustuin Crusellviikon fagottikilpailussa 7-vuotta
sitten. He kertoivat silloin, etteivät
koskaan olleet erityisesti olleet tekemisissä klassisen musiikin kanssa. Hetken mielijohteesta, luettuaan
Hesarista fagottikilpailusta, olivat
päättäneet lähteä seuraamaan kisoja. He kuuntelivat jokaisen kilpailun esityksen, usein tauoilla kysyivät
innostuneesti jotain meiltä fagotin
sormitukset tuntevilta. Uteliaisuus
ja ennakkoluulottomuus olivat johdattaneet heidät uuden harrastuk-

OLEKRISTIANDAHL.NET

Kansallisoopperalla järjestetään Ole
Kristian Dahlin mestarikurssi ja workshop 24.-26.9.2017
Ole pitää luennon fagotinsoitonopettajille ja -opiskelijoille, sekä antaa mestarikurssin puitteissa soittotunteja niistä kiinnostuneille. Lisäksi hän pitää Kansallisoopperan puhaltajille stemmaharjoituksia maanantaina
ja tiistaina.
Kaikki tilaisuudet ovat avoimia, ja niihin on vapaa pääsy. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 10.9. mennessä:
Ilmari Kuoppa ilmari.kuoppa@opera.fi
050-350 3775

sen pariin, nyt he olivat seuraamassa huilukilpailuja.
Syyskuussa saamme kansainvälisen
huippufagotisti Ole Kristian Dahlin
vierailulle, sitä odotellessa…
Hyvää Syksyn alkua,

Kurssin tarkempi aikataulu suunnitellaan myöhemmin,
ja se julkaistaan seuran nettisivuilla https://www.suomenoboejafagottiseura.net/ sekä Facebookissa.
Norjalainen Ole Kristian Dahl on kansainvälisesti tunnettu fagotisti, joka on toiminut soolofagotistina mm.
Malesian filharmonisesssa orkesterissa, Tanskan Radion orkesterissa, WDR (Köln):n orkesterissa sekä Göterborgin orkesterissa. Lisäksi hän toimii fagotinsoiton professorina Mannheimin musiikkikorkeakoulussa.
Hän on kysytty mestarikurssien sekä yhteissoiton vetäjä. Hänen oppilaansa ovat saaneet työpaikkoja useista
Euroopan johtavista orkestereista. Myös monet suomalaiset ammattifagotistit ovat opiskelleet hänen johdollaan, tai ottaneet häneltä yksityistunteja.

"Olella on erityinen taito opettaa
vahvat fagotinsoiton peruspilarit oppilailleen niin, että ne jäävät varmasti mieleen. Niistä on ollut suunnaton
hyöty omalla urallani.
Hän ottaa oppilaan vastaan yksilönä,
joten tunnit sopivat kenelle tahansa
aloittelijasta ammattilaiseen!"
Noora Kärnä, Helsingin
kaupunginorkesteri
"Ole antaa ja verbalisoi erinomaiset
avaimet fagotinsoiton perusteisiin.
Hän antaa selkeän pohjan, jonka
päälle jokainen voi rakentaa soittonsa. Tämän jälkeen vain taivas on
rajana."
Ilmari Kuoppa, Suomen
kansallisoopperan orkesteri

"Tää oli yliveto, eikä
puheesikaan ollut liian
pitkä"
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"Ole Kristianilla on ainutlaatuisen
tehokas ja ymmärrettävä tapa opettaa fagotinsoittoa! Hän osaa antaa
täsmäohjeet fagotin hallintaan ja
erityisesti (esim. orkesterisoiton)
ongelmatilanteiden ratkaisuun."
Mikko-Pekka Svala, Helsingin
kaupunginorkesteri

2❘ 2017 ❘

5

Kuhmon 48. kamarimusiikki

Kuhmo

K
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uhmon Kamarimusiikki järjestettiin tänä kesänä jo 48.
kerran. Lähes puolivuosisataisen historiansa aikana festivaali
on muodostunut kansainvälisestikin
hyvin merkittäväksi tapahtumaksi ja
se on toiminut innoittajana ja esikuvana monille muille musiikkijuhlille
niin Suomessa kuin muillakin mailla. Tänä vuonna tuolla kaksiviikkoisella festivaalilla oli yhteensä 69
konserttia noin 150 esiintyjän voimin. Juhlien perustajan Seppo Kimasen jälkeen taiteellisena johtajana on
syksystä 2005 toiminut alttoviulisti
Vladimir Mendelssohn.
Itse olen saanut kunnian olla Kuhmon Kamarimusiikin taiteilijana jo parisen kymmentä kertaa.
Siksi tämä festivaali on näytellyt äärimmäisen tärkeää osaa kasvussani
muusikkona – ja jo yli kymmenen
vuotta myös perheeni kesälomakohteena.
Ensikosketukseni Kuhmon Kamarimusiikkiin taisi olla musiikkikurssilaisena vuonna 1994. Tuolloin
fagottiyhtye Vital Bassoon (Tuukka Vihtkari, Otto Virtanen ja minä)
pakkasi fagottinsa ja muut kamppeensa matkailuautoon ja körötteli intoa puhkuen ensin kahdeksi
viikoksi Kuhmoon ja sieltä vielä viikoksi Uuteenkaupunkiin Crusellviikolle. (Nämä kaksi merkittävää
musiikkitapahtumaa ovat muuten
edelleenkin yleensä parahultaisesti
peräkkäin.)
Kuhmon Kamarimusiikki on
melkoinen extreme-kokemus niin
muusikoille kuin yleisöllekin: noin
70 konserttia kahdessa viikossa tar-

Kuhmon 48.
kamarimusiikki
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koittaa keskimäärin viittä konserttia
päivässä. Päivän ensimmäinen konsertti on useimmiten kirkossa kello
11, ja muutamana iltana päivän viimeinen konsertti saattaa päättyä
vasta keskiyön jälkeen. Kirkon lisäksi konserttipaikkoina toimivat
akustisesti ja esteettisesti miellyttävä Kuhmo-talon Lentua-sali sekä perinteinen Kontion koulun liikuntasali.
Jokainen esitettävä teos on luonnollisesti myös harjoiteltava hyvään
kuntoon. Festivaalin harjoitusaika-

taulu on teosten ja esiintyjien hurjasta määrästä johtuen niin kaoottinen, että sitä tuskin voisi kukaan
tehdä vain kynää ja paperia käyttäen.
Kuhmon aikataulut suunnitellaankin varta vasten tähän tarkoitukseen kirjoitetulla tietokoneohjelmalla, joka varmistaa, että jokaisella
taiteilijalla on (juuri ja juuri) riittävästi aikaa viilettää festivaalin tarjoamalla polkupyörällä harjoituksesta tai konsertista toiseen. Toisinaan
joku muusikoista tekee pyöränsä selästä käsin lähempää tuttavuutta
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myös asfaltin kanssa ja käy tarvittaessa Kuhmon terveysasemalla hieman paikattavana.
Ohjelman runsaudesta johtuen työpäivät voivat olla melko pitkiä: lähes katkeamaton harjoitusten
ja konserttien jatkumo aamuyhdeksästä puoleen yöhön on Kuhmossa
täysin normaali ilmiö. Itselläni menee suu väkisinkin pieneen virneeseen kun illan viimeisen harjoituksen loppumisaikana lukee 23.59 ja
perässä "open end", eli pidempäänkin saa jatkaa... Tänäkin kesänä yksi näistä päivistä loppui kello 00.20,
mikä ei tuntunut häiritsevän ketään.
Röörisoittajilla on Kuhmossa yksi extreme-elementti enemmän kuin
muilla muusikoilla: ilmasto on Etelä-Suomeen verrattuna niin erilainen, että joudun joka kesä rapsuttamaan rööreistäni huomattavan
paljon puuta pois. Jostain syystä
röörit imevät itseensä niin paljon
kosteutta että ne turpoavat aivan liian raskaiksi, ja ihan samaa ovat valitelleet muutkin röörisoittajat. Jopa
klarinetistit saattavat kirota lehtiään, mutta heidän pärehuoliinsa en
fagotistina oikeastaan koskaan jaksa suhtautua vakavasti. ("Ostin kaupasta kymmenen lehden pakkauksen eikä jokainen niistä ollutkaan
täydellinen. Pöyristyttävää!")
Onneksi kyseinen röörimullistus ei tule minulle enää yllätyksenä
ja tiedän jo mitä tehdä. Muutos alkaa tuntua aika tarkalleen kahden
vuorokauden kuluttua Kuhmoon
saapumisesta. Aiempina vuosina

saatoin tehdä valehtelematta satakunta rööriä festivaalin aikana. Viime vuosina olen pärjännyt mainiosti
ottamalla kotoa mukaan kourallisen viimeistelyä vailla olevia röörejä
ja raapimalla niitä sitten festivaalin
tuoksinassa. Yksi tapa varautua "ilmastonmuutokseen" on ottaa reissuun mukaan jo hieman vanhempia
ja vakaampia röörejä, mutta itse en
jostain syystä koskaan halua soittaa
vanhoilla rööreillä.
Nuoret muusikot ovat erottamaton osa Kuhmon Kamarimusiikkia.
Kurssilaiset saavat viisi 60 minuutin soittotuntia ja pääsevät kuuntelemaan niin paljon konsertteja kuin
haluavat. Musiikin kuuntelu (niin
levyjen kuin konserttienkin) on valtavan tärkeä osa muusikoksi kasvamista ja pelkään että tätä ei aina
muisteta riittävästi korostaa opiskelijoille. En myöskään usko että hyväksi muusikoksi voi tulla kuuntelemalla pelkästään oman soittimensa
taitajia. Kuhmon Kamarimusiikki
tarjoaa aivan uskomattoman kattauksen huippumuusikoiden tulkintoja, ja esiintyjinä on niin vanhoja legendoja, nuoria lupauksia kuin
kaikkea siltä väliltäkin. Samassa
teoksessa esiintyvien soittajien ikähaarukka voi olla 50 vuotta, ja tämä
sukupolvien välinen kommunikaatio on nähdäkseni hyvin oleellinen
osa Kuhmon henkeä.
Kuhmon Kamarimusiikki järjestää silloin tällöin koesoittoja, joissa
valitaan musiikinopiskelijoita Nuoret kamarimuusikot-ohjelmaan. Va-

litut muusikot pääsevät festivaalin
taiteilijakaartiin esiintymään kokeneiden konkareiden kanssa, keräämään arvokasta kamarimusisointikokemusta ja solmimaan uusia
kontakteja kaiken ikäisten muusikoiden kanssa. Nuoret kamarimuusikot-ohjelman kautta olivat röörisoittajina tänä kesänä mukana
oboistit Ukko Pietilä ja Kristiina Salmi sekä fagotisti Noora Kärnä.
Mitä minulle itselleni on jäänyt
mieleen kesistä Kuhmossa? Vaikkapa Gubaidulinan Duo-sonaatin
esittäminen Sergio Azzolinin kanssa. Tai jokainen Schubertin okteton
tai Beethovenin septeton esitys joissa olen saanut olla mukana. Tai yhtä
hyvin jokainen Mozartin tai Beethovenin pianokvinteton esitys. (Nämä ovat mielestäni upeimpia kamarimusiikkiteoksia joissa fagotti on
mukana.) Tai jokainen kerta kun
joukko muusikoita eri puolilta maailmaa löytää yhteisen sävelen ja teos
lähtee konsertissa huikeaan lentoon
ottaen yleisön kyytiinsä. Tai toisaalta se tunteiden kirjo sisälläni kun joku kollega ehdottaa harjoituksissa
jotain mielestäni täysin mautonta. Ja
yhtälailla ne lukuisat kerrat kun joku
kanssamuusikko on lausunut jonkin niin mainion idean etten halua
unohtaa sitä koskaan.

Huh.
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JAAKKO LUOMA

Kauttamme mm. Helin- ja Howarth- oboet sekä oboetarvikkeet.
Puhallinkorjaamomme palvelee ammattitaidolla myös oboisteja!
www.woodwinds.fi
❘ 2 ❘ 2017
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SOFS Crusell -viikoilla
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SOFS Crusellissa

SOFS Crusellissa

Kukkahattuja
Crusellissa
Washington Barella 24. –29.7.
Uudessakaupungissa

O

dotukset olivat korkealla. Ilotulitus Uudenkaupungin Vallinmäellä nosti
Sofsin kesäretkeläisten tunnelmaa.
Jäimme siis innostuneena kaupunkiin odottamaan oboisti Washington
Barellan mestarikurssia. Washington, tutuille Wash (suomeksi Pesu),
opettaa Berliinin Udk:ssa. Pieniä
mustia pilviä oli tosin jo ilmestynyt taivaallemme, koska mestari ei
keväällä ollut vastannut mihinkään
SOFSn lähettämään sähköpostiin
koskien iltapäivän peditapahtumaa.
Että mahtaakohan olla ylpeäkin
tyyppi kyseessä, vai vain kiireinen...
hmmm. Kun vielä meille kukkahat-

Pieni tiivistelmä
annetuista
harjoitteluohjeista:
12

Hyvä soittoasento

tutädeille Vallinmäellä osoitettu tervehdys oli nuivan puoleinen, oli sisäinen skeptikkomme herännyt.
Mitäpä olisi tulossa?
Mestarikurssin aloitti Washin
oma oppilas, Ukko Pietilä. Hän on
opiskellut Berliinissä jo kaksi vuotta.
Ei ole Ukko mennyt Berliinissä piloille - niin hienosti hän soitti mestarikurssilla Saint-Saensin sonaattia.
Vähän meitä kyllä nauratti opettajan
valtavan kova vauhti tunnilla - suomalaisen dieselkone oli koetuksella kun mestari sauhusi turbotahtiin.
Analyysimme oli, että ehkä Barellakin saattoi olla hiukan hermostunut
tilanteessa. Olihan opetusta seuraa-

vatsa- ja kylkilihaksia, et palleaa.
Sama tulee muistaa vibratoharjoituksia tehdessä. Vibraton tulisi olla
luonnollinen.

Seiso molemmilla jaloilla, "kung fu".
Hanki peili harjoitushuoneeseen.
Puhalluksen suunta
Tarkkaile myös käsien asentoa,
Ilman nopeus ja suuntaus tärkeämjotta pysyisi mahdollisemman
pi kuin määrä. Esim. ajattele, että
luonnollisena.
puhallat kynttilää sammuksiin noin
metrin päästä.

Hengitys alas keuhkoihin, ei
rintaan.
Harjoittele esim. kirjan avulla.
Tarvitset hengityksen tueksi useita

Opettele ensin soittamaan
LUJAA!

massa monia kaltaisiamme, kriittisiä
suomalaisia oboisteja.
Iltapäivällä alkoi seuran jäsenille
suunnattu opetusosuus. Wash opetti
kahta nuorta Sofsin jäsentä, Hertta
Miettistä ja Ensio Rislakkia. Tunnelma rauhoittui selvästi, ja Washista näki, että hän tulee erinomaisesti
toimeen myös nuorempien soittajien kanssa. Kaikilla oli hauskaa, ja ainakin 12-vuotiasta Herttaa nauratti
usein. Opetus oli erinomaista.
Kiitos Crusell-viikko, Harri Mäki ja Barella, tästä opetustuokiosta!
Tädeille jäi hyvä mieli.
VEERA PESU

Pitkiä ääniä

oktaavilegatoja ja kolmisointuja hitaasti väh. 10 min päivässä, pitkillä
äänillä "ilmat pihalle", aloita ääni
aina ilman kieltä.
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Harjoittelun kautta kapasiteetti paranee vähitellen.
Pidemmällä olevien tulee soittaa
päivittäin myös asteikoita, sointuja,
tersseja, ja kvartteja. Salviani ja Gillet
ovat suositeltavia etydivihkoja.

Pianissimon soittamiseen tarvitaan
vielä enemmän ilmaa ja tukea...
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SOFS Crusellissa

W

ashington Barella syntyi vuonna 1964 Brasiliassa ja aloitti oboensoiton 10-vuotiaana. Hän on
opiskellut Hannoverissa ja Yhdysvalloissa Hartfordissa. Hän soitti muun muassa Campinasin sinfoniaorkesterissa Brasiliassa ennen
kuin asettui SWR-sinfoniaorkesteriin vuonna 1992. Hän on opettanut
Berliinin Universität der Künste:ssä
vuodesta 2012.
Barella kutsuttiin pitämään
mestarikurssia tämän kesän Crusell-viikoille. Kurssilla oli seitsemän osallistujaa, joista suurin osa
oli Sibelius-Akatemialta. Opiskelijat soittivat monipuolista ohjelmistoa: tyylejä kuultiin barokis-
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ta uuteen musiikkiin, esimerkiksi
Bacewicziin, jonka sonatiinia ei ole
koskaan edes äänitetty.
Yksi yleisimmistä puheenaiheista
oli Barellan tyytymättömyys oboen
kaksiviivaiseen c:hen. Lähes kaikkien opiskelijoiden soitossa Barella
kiinnitti huomiota c:n sävyyn ja tarjosi useita apusormituksia. Lisäksi
hän puhui paljon tyylillisistä eroista, esimerkiksi ranskalaisen ja saksalaisen tai barokin ja klassismin ajan
musiikin välillä. Luultavasti mieleenpainuvin kuulemani lausahdus
oli “Parempi olla [viritykseltään]
korkea kuin väärässä.”
Pidin Barellasta hyvin paljon
opettajana. Hän keskittyi yksityiskohtiin eikä siirtynyt opetukses-

sa eteenpäin ennen kuin oli kuullut
haluamansa. Tästä huolimatta tunnelma säilyi koko ajan rentona. Barella oli hyvin kärsivällinen, sillä hän
vitsaili juuri sopivassa määrin niin,
että ilmapiiri oli kevyt koko kurssin
ajan. Hän oli hauska ja eläväinen ja
eläytyi jokaisen opiskelijan soittoon,
paneutui huolellisesti jokaisen ongelmiin ja yritti parhaansa mukaan
auttaa. Hän esimerkiksi lupasi itse
etsiä Bachin g-mollisonaatin alkuperäisvedoksen, kun ei ollut tyytyväinen opiskelijan editioon.
HILLA MÄKINEN
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SOFS Crusellissa

Konserttikalenteri

George Klütschin
mestarikurssi
Uudessakaupungissa

Syksy 2017
11.10. ja 12.10. 2017 Musiikkitalo 19:00
Helsingin kaupunginorkesteri
Menneistä ajoista
Susanna Mälkki
Alexei Ogrintchouk, oboe
Richard Strauss: Oboekonsertto Dduuri
Erik Bergman: Aubade
Richard Strauss: Ruusuritari

C
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rusell-viikon George Klütschin fagotin mestarikurssille osallistui kahdeksan
aktiivioppilasta. Suurin osa osallistujista oli suomalaisia, mutta mukana oli myös yksi saksalainen ja yksi itävaltalainen. Kurssiviikko alkoi
heti maanantaina perinteisellä fagottiluokan esiintymisellä Uudenkaupungin torilla Päivän Puhalluksessa. Tapasimme siis porukalla
aamulla ennen mestarikurssin alkua
ja kasasimme ohjelman klo 12 olevaan esitykseen. Mukana oli mm.
Piazzollaa, Bachia ja Gershwiniä
seitsemällä fagotilla ja yhdellä kontrafagotilla.
Georg Klütsch toimii fagotin ja
kamarimusiikin professorina Kölnissä Musiikin ja tanssin korkeakoulussa. Opettajana hän oli todella kannustava ja jaksoi aina kehua
ja kannustaa meitä kurssilaisia. Hän
kuitenkin oli myös tarkka ja pyysi aina korjaamaan saman tien epätarkkuudet ja epäpuhtaudet. Erityisesti hän antoi vinkkejä ja ideoita
vibratoon. Hänen taitavaa vibratoaan pääsimme myös kuulemaan ja
ihailemaan konserteissa.

Kurssilaisista jokainen sai kolme
omaa soittotuntia, joita toki muut
seurasivat. Lisäksi meillä oli kaksi yhteistuntia, joista toisen teemana oli perusharjoitukset ja toisen orkesteripaikat. Perusharjoitustunnilla
saimme mm. hyviä vinkkejä kuinka
harjoittaa intonaatiota oktaaviharjoituksilla, miten treenata vibratoa
sekä suoraa- ja tuplakieltä. Samoja asioita Klütsch käsittelee fagotisteille kirjoittamassaan oppaassa:
Bassoon Fundamentals, Guide To Effective Practice Studies. Itselläni tämä meni saman tien ostoslistalle
ja suosittelen oppaan hankkimista muillekin antamaan vinkkejä hyviin päivittäisiin perusharjoituksiin.

Orkesteripaikkatunnilla soitimme
tärkeimpiä orkesteripaikkoja, joita
kysytään koesoitoissa ja myös keskustelimme siitä miksi juuri niitä
halutaan kuulla.
Kurssi huipentui perjantai-iltapäivän konserttiin, jossa lähes kaikki
kurssilaiset esittivät yhden tai kaksi
osaa kurssilla harjoittamastaan kappaleesta ja lopuksi esitimme vielä
koko porukassa Gershwin potpurin.
Kaiken kaikkiaan viikko oli todella
antoisa ja omaan harjoitteluun tuli
paljon uusia ideoita!

Su 29.10.2017 Vaasan kaupungintalo 16:00
Vaasan kaupunginorkesteri
Kamaririmusiikkikonsertti
Siri Ilanko, oboe
Samuli Krohn, fagotti

Alexei Ogrintchoukin oboen mestarikurssi
Sibelius-Akatemialla viikolla 41
lisätietoja: Facebook/Oboeluokka tai
veera.pesu@uniarts.fi

LAURA CLEVER
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25.1.2018 Sibeliustalo klo 19
Sinfoniakonsertti
Jaakko Kuusisto
30.11.2017 Raatihuone, Hämeen- Eeva-Kaisa Rönkä, oboe
Jay Schwartz: Music for Orchestlinna 19:00
ra III
1.12. 2017 Ritarihuone, Helsinki
Maija Hynninen: Oboekonsertto
19:00
(kantaesitys)
Suomalainen barokkiorkesteri
Johann, Jukka ja muut säveltäjä- Krzysztof Penderecki: Chaconne
mestarit – lahja 100-vuotiaalle Suo- Olivier Messiaen: L' Ascension
melle
Christopher Palameta, oboe
Antti Tikkanen, viulu ja liidaus
Telemann – Fasch – Tiensuu, kantaesitys – Vivaldi – Veracini – J. S.
Bach
mm. Francis Poulenc: Sekstetto
pianolle ja puhallinkvintetille, 18´

2❘ 2017 ❘
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Ostetaan/Myydään

MYYDÄÄN
Hyväkuntoinen, huolettu, kaunisääninen Marigaux oboe.
Ostettu 1980-luvun alussa uutena, ei muita omistajia.
Yläputkessa halkeama, ei mene läppien läpi. Korjattu asianmukaisesti. Hp 2000e.
Lisätietoja
tiina.jalkanen@gmail.com

Ei paniikkia.

MYYDÄÄN
Soittokuntoinen, iäkäs Hans Kreul -oboe.
RoHi Oy -Puhallinsoitinkorjaamo

Tiedustelut
Merja Happonen 044 332 6840

Vuorikatu 21 15110 Lahti
p. 020 739 4040
email. puhallinkorjaamo@rohi.fi
www.RoHi.fi

Asiaa jäsenmaksuista vuonna 2017
Vuosikokouksessa päätettiin, että on aika korottaa
varsinaista jäsenmaksua viidellä eurolla, jäsenmaksu
on siis 30 €. Alle 16-vuotiaat nuorisojäsenet ovat
jäseninä totuttuun tapaan maksutta.
Opiskelijajäsenmaksu on edelleen 15 € ja
yhteisöjäsenmaksu 70 €.
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Myyntinäyttely jälleen Suomessa!
Hotelli Crown Plaza, Helsinki
9.12.2017 klo 10-18
10.12.2017 klo 10-14:30

Saaja Suomen Oboe-ja Fagottiseura ry
Tilinro FI38 1572 3000 2031 09
Viitenro 20174
Eräpäivä 30.9.2017
Muistathan käyttää viitenumeroa! Tämä on
maksukuitti.
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