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Muiden yksityishenkilöiden
ilmoitukset:
Jäsentiedotteessa 10 €/kpl
www-sivuilla 10 €/kpl
Molemmissa 15 €
Seuran www-sivut, osoite:
www.suomenoboejafagottiseu
ra.net
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webmaster@suomenoboejafa
gottiseura.net

Pääkirjoitus

O

lo on kuin salapoliisilla…
Mikähän mahtaa olla nuoren oboistin soitossa ilmenneen ongelman syynä, entä miten
saisin opettajana asian ratkaistua vai onkohan kyseessä joku muu elämänvaikeus, mikä tekee nuoren hengittämisen hankalaksi…
Lapsena olin innokas etsiväkirjojen lukija. Kirjastosta rohmusin
Neiti etsivä-kirjoja, ei niin hirveän
ihmeellisiä tarinoita, mutta ihanan
ennalta arvattavia ja helppoja seikkailuja.
Etsivän haasteet tuntuvat nyt
hiukan tutuilta opettaessani oboen
ammattiopiskelijoita. Jokaisen nuoren lahjakkuuden soiton mysteereitä pitäisi pystyä ratkomaan ja
avaamaan juuri oikealla hetkellä,
juuri oikealla tavalla. Virheistäni voi
opiskelija joutua maksamaan kovan
hinnan.
Vai mitä tuumaatte? Omina
opiskeluvuosinani sain valita seuraavista kommenteista mieluiset ja
omaan soittooni sopivimmat:
Ääni pitää aloittaa aina kielellä.
Kyllä ääni pitää aloittaa pelkällä
ilmalla, ettei kieli tuki puhallusta.
Soittoasennossa kädet ovat reilusti
irti kropasta.
Käsiä kannatellaan luonnollisessa
asennossa.
Oboeen ei mahdu kuin vähän
ilmaa.
Puhalla reilummin!!
Kurkku auki - ethän tuki kurkkua!

Kurkusta päästetään
ulos vain vähän ilmaa,
koska röörin aukkokin on niin
pieni, ettei sinne paljoa mahdu.
Rento ansatsi.
Tiukka, rööriä tukeva ansatsi!
Suussa kuuma peruna (kieli takana).
Kielen normaali paikka on
keskellä suuta.
Rööriin ei tule jättää rautalankaa.
Rautalangan käyttö röörissä
on ihan ok.
Edellämainittuja kommentteja
sain kuulla omilta opettajiltani sekä
Suomessa että ulkomailla. Ja jokainen mestari vei aikoinaan soittoani
eteenpäin, vaikka kommentit ovatkin hassusti ristissä keskenään.
Että niin tai näin, tästä jatketaan
ilolla eteenpäin!
Voimme keskustella yhdessä
soittoon ja opetukseen liittyvistä aiheista Helsingin puhallinmusiikkipäivillä maaliskuussa.Tarkempi
ohjelma ja aikataulu löytyvät tästä
lehdestä.
Ouluun on suunnitteilla iso tapahtuma Ramon Ortegan solistikonsertin tienoille, eli 14.2.-18.2.
Ohjelma ja aikataulu on vielä avoin.
SOFSn perinteinen kevätkonsertti on Wegelius-salissa sunnuntaina
22.4.2018. Seuraathan siis edelleen
netti- sekä Facebook-sivujamme,
niin pysyt ajan tasalla.
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Suurtapahtuma
Oulussa!

Puheenjohtajalta

Puheenjohtajalta

V

uosi lähestyy loppuaan.
Seuramme on ollut monessa mukana tänäkin vuonna.
Painotan tässä kohtaa mukanasanaa. Kevättapahtuma järjestettiin
yhdessä Sibelius-Akatemian kanssa. Kesällä olimme Crusell-viikoilla festivaalin vieraana ja syksyllä
olimme mukana Kansallisoopperan
kanssa järjestämässä Ole-Kristian
Dahlin kurssia.
Yhteistyöt osoittavat, että seuraamme pidetään luotettavana
kumppanina ja että työtämme tuplaröörimaailman ylläpitämiseksi arvostetaan. Tästä kiitos kuuluu kaikille jollakin tavalla mukana olleille,
viime vuosina olemme kiitettävästi
saaneet jäsenistöämme liikkeelle tapahtumiin. Vahvuutemme on myös
sitoutunut johtokunta, joka kantaa
päävastuun tapahtumista.
Löysimme uuden kodin nuottikokoelmillemme Sibelius-Akatemian T-talolta. Nuotit ovat nyt
pääosin käyty läpi ja järjestelty
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kaappeihin. Erityisesti fagotistijohtoväki istui useamman päivän nuotteja selaillen. Meillähän on vanhastaan Sipilän kokoelma, joka siirtyi
Turusta Helsinkiin, ja sisältää enimmäkseen oboenuotistoa. Fagottinuotistoa ovat Elolan kokoelma sekä uusi lahjoituksena saamamme
kunniajäsenemme Timo Nevalaisen
laaja ja hieno nuottikokoelma. Lisäksi meillä on seuran omaa hankkimaa materiaalia mm. tilausteoksia
röörikokoonpanoille. Näitä tutkiessa kului päivä ja toinenkin. Askosihteerimme on tehnyt jättiurakan sähköistä luetteloa luodessaan.
Nuotisto saadaan vähitellen jäsenistömme lainattavaksi, pyrimme tulevan vuosikokouksen yhteydessä järjestämään mahdollisuuden tutustua
nuotistoihin.
Uusiakin suunnitelmia on, apurahahakemuksia on vireillä mm. jäsenistömme keskuudesta nousseeseen ajatukseen soitinpankin
perustamisesta. Tapahtumien järjes-

???

14.-18.2.2018

tämisestä syntyy myös aina välttämättömiä kuluja, joihin seuramme
ei pysty ilman ulkopuolista rahoitusta. Toivotaan, että apurahahenget ovat puolellamme.
Toivotan Suomen oboe- ja fagottiseuran Jäsenille ja Kunniajäsenille, Tukijoille ja Yhteistyökumppaneille, Mukavaa Joulunaikaa ja
Hyvää Uutta Vuotta vuodelle 2018!

Ei hiertäviä monoja tai lipsuvia suksia, vaan ihanaa yhteissoittoa ja koulutusta tarjolla nuorille oboisteille ja
fagotisteille viikolla 7! Odotamme tapahtumaan ensisijaisesti harrastajia Oulun seudulta, mutta kaikki ovat
tervetulleita. Tällä hetkellä yhteismajoituksen onnistumisesta ei ole varmuutta. Toivomme nuorilta ja vanhemmilta omatoimisuutta.

Ohjelma pääpiirteissään:

keskiviikko 14.2.

klo 15-20 Ramon Ortegan mestarikurssi SibAn
oboisteille Madetojan salissa. Tervetuloa seuraamaan
opetusta! Tiedustelut: veera.pesu@uniarts.fi

Torstai 15.2.

klo 10-15 Sibelius-Akatemian oboeluokka
korkeanpaikan leirillä! Alppimajassa soittotunteja,
yhteissoittoa ym. Tule seuraamaan opetusta, ja
kyselemään millaista on opiskella SibAlla!
Paikka: Regina Hamarikiven luokka konservatoriolla.

Oboetaiteilija Jouko Teikari 80 vuotta
&
Haminan seudun konserttiyhdistys 50 vuotta

Oboen lumoa – KAUSIKONSERTTI
klo 19:00, Madetojan sali
Eduardo Strausser, kapellimestari
Ramon Ortega Quero, oboe
Giacchino Rossini: William Tell -alkusoitto
John Williams: Oboekonsertto
A. Pasculli: Simpatica ricordi della Traviata
Felix Mendelssohn: Sinfonia nro 5, op.107

Juhlakonsertti Simeon-talolla Haminassa su 28.1.2018 klo 16. Muusikot: Jouko Teikari, Gabriel
Suovanen, Esa Ylönen ja Maija Teikari. Teoksia säveltäjiltä Kalevi Aho, J.S. Bach, Benjamin Britten ja Francis Poulenc.

Viime Rööri -numerosta (2/2017) puuttui tieto kannessa esintyyneestä henkilöstä. Kannen fagotisti on
sveitsiläinen Barbara Schaller. Kuvan on ottanut Eero Purhonen Crusell -viikoilla Uudessakaupungissa
kesällä 2017.
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perjantai 16.2. – sunnuntai 18.2.

Viikonloppukoulutusta nuorille. Mukana opettamassa
Sibelius-Akatemiasta fagotisti Jaakko Luoma ja
oboisti Veera Pesu, (Sannan Niemikunnas vain su),
Oulusta oboisti Regina Hamarikivi ja fagotisti AnnLouise Wägar. SOFSin rööribändien johtamisesta
vastaa oululaislähtöinen Tölöläbbi Saku Mattila, ja
monet muut.
Tarjolla yhteissoittoa, soittotunteja ym. kivaa!
Viikonloppu huipentuu sunnuntaina konserttiin.
Tarkempi ohjelma aikatauluineen selviää myöhemmin
seuran nettisivuilta sekä Facebookista.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! regina.hamarikivi@gmail.com
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Mestarikursseilla
MC-KLAUSEN.COM

Ole-Kristian Dahlin
mestarikurssilla

N
6

ousemme toiseen kerrokseen hissillä; seitsemän
nuorta fagotistia. Oopperan harjoitussalissa puikkelehdimme tuolien ja muun irtaimiston ohi,
minä joukon viimeisenä. Tavaroiden takaa näkyy pilkahduksia tyylikkäästi puetusta miehestä, jonka
hiukset ovat tapansa mukaan siististi kammattu. Päästyämme selville vesille, mies kättelee meidät
yksi kerrallaan ja asetuttuamme istumaan kyselee taustoistamme ja
kuulumisiamme.
Ole-Kristian Dahlin mestarikurssi on alkamassa Oopperalla ja
vielä kymmenen minuuttia ennen
alkua salissa on melko tyhjää. Minuuttien käydessä vähiin saliin putkahtelee ammattifagotistien lisäksi myös muiden soitinten edustajia
sekä harrastelijoita. Yllättäen tyhjiä
paikkoja ei enää ollutkaan.

Alexei
Ogrintchouk
Helsingissä
10.-12.10.

Kurssi järjestettiin oopperalla 24.-26.9.2017. Kuva ei ole
kyseiseltä mestarikurssilta.

Ole-Kristian aloittaa pedagogiikkaa käsittelevän luentonsa kertomalla omista taustoistaan ja
esittää omaan kehitykseensä vaikuttaneita avainhenkilöitä. Hän aloitti opintonsa Norjassa, jossa fagotin
äänimaailma oli silloin hyvin kirkas
ja rouhea. Tällainen ”murre” ei ollut
kuitenkaan eduksi ulkomailla, mikä
haastoi etsimään toisenlaista universaalimpaa saundi-ihannetta.
Pedagogisesti Ole-Kristian tahtoi selventää, miten opettajan täytyy antaa apuvälineitä tekniikkaan
ja ilmaisulliseen viimeistelyyn, mutta oppilaan tulisi silti rakentaa oma
identiteettinsä soittajana. Käytännön tasolla perustekniikan hallinta
on näistä olennaisin. Sen jälkeen tulee finenssi, jota tarvitaan mm. koesoiton voittamiseen. Oman soitannollisen murteen säilyttämisessä ei

Ogri ja Maria Gil Fibla

ole mitään ongelmaa, jos se ei haittaa oppilaan etenemistä muusikkona. Ole-Kristian jakoi opetuksen
peruspilarit osiin käyttäen minua
esimerkkinä. Ensimmäinen kohta on asento: soittimen tulisi pysyä
stabiilina myös hankalissa äänenvaihdoissa, jotta kontakti rööriin ja
soittimeen pysyisi aina samanlaisena. Toinen kohta on hengitys ja tuki. Kolmas kohta on ansatsi, jonka
pitää olla kestävä, joustava sekä tukea röörin vapaata resonanssia. Tavoitteena on saavuttaa taloudellinen
ja mahdollisimman luonnollinen tapa soittaa.
Kurssilla vallitsi lämmin ja innostunut tunnelma. Koin itse saaneeni
kurssilta paljon arvokasta tietoa mukaan ja toivon että Ole-Kristian tulisi myös jatkossa vierailemaan tänne pohjoiseen!

VERTTI TAPANAINEN

❘ 3 ❘ 2017

A

msterdamin Kuninkaallisen Concertgebouw -orkesterin soolo-oboisti Alexei
Ogrintchouk soitti Helsingin kaupunginorkesterin solistina Richard
Straussin oboekonserton ja piti
konserttinsa lisäksi myös mestarikurssin Sibelius-Akatemian oboensoiton opiskelijoille.
Opiskelijat soittivat muun muassa Vivaldin ja Bachin sonaatteja,
Schumannin Romansseja ja Mozartin konserttoa, eli Ogrintchouk pääsi
opettamaan monipuolisesti oboemusiikin tärkeimpiä teoksia. Lähestulkoon jokaisen opiskelijan kanssa hän
puhui enimmäkseen musiikillisista
asioista, fraaseista, nyansseista ja sävyistä. Lisäksi tietenkin käsiteltiin
paljon puhaltajien lempiteemaa, puhaltamisen tärkeyttä. Ogrintchouk
lähestyi kappaleissa esiintyviä ongelmia aina musiikin näkökulmasta.
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Mitkä ovat sormiteknisesti vaikean
paikan tärkeimmät äänet? Mihin asti kannattaa pitkässä fraasissa säästellä arvokasta ilmaa, missä annetaan
jännityksen purkautua? Kumpi kommentti kysyy, kumpi vastaa?

“Täytyy soittaa niin
itsevarmasti, ettei
edes eri mieltä oleva
henkilö voi väittää
vastaan”
Näitä kysymyksiä opiskelijat saivat pohtia sekä yksin että yhdessä
opettajan kanssa. Ja kuitenkin esimerkiksi Mozartin konsertossa, joka
on yksi tärkeimmistä ja tarkimmin
tutkituista teoksistamme, Ogrintchouk antoi opiskelijoiden soittaa
niin kuin he itse halusivat. “Täytyy
soittaa niin itsevarmasti, että edes

eri mieltä oleva henkilö ei voi väittää
vastaan”, Ogrintchouk sanoi useaan
otteeseen.
Orkesteripaikkatunnilla
hän
hauskuutti runsasta yleisöä luomalla
mielikuvia yksinäisestä jamurheellisesta venäläistytöstä Tsaikovskyn
neljännen sinfonian suuressa soolossa ja naisten ympäröimästä sankarista Brahmsin viulukonserton
soolossa. Ogrintchoukin oman kokemuksen mukaan viulistit eivät halua esittää kyseistä konserttoa, sillä oboelle on kirjoitettu niin hieno
soolo, että se peittoaa viulusolistinkin materiaalin.
Pääasiassa hän halusi opettaa Sibelius-Akatemian opiskelijoille sitä, mitä hänen omasta soitostaan
huokuu: kunnioitusta, itsevarmuutta, luonnollisuutta ja ennen kaikkea
musiikista nauttimista.
HILLA MÄKINEN
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Terveisiä Oslosta!
❘ 3 ❘ 2017

Mukaan oli ilmoittautunut kaiken kaikkiaan 30 oboistia ja jopa 70 fagotistia.
Soittajat olivat eri ikäisiä ja taustaisia soittajia ympäri Norjaa.
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Terveisiä Oslosta!

Koulutustapahtuma Kokkolassa

M

10

inä, neljä opiskelijakollegaani sekä opettajamme
Jussi Särkkä vierailimme
lokakuun alussa Oslossa norjalaisessa fagottitapahtumassa. Kyseessä
oli Voksenåsen -hotellilla järjestetty
OBOrama ja Nordisk Fagottsymposium –viikonloppu oboisteille ja fagotisteille.
Oppilaat oli jaettu viiteen eri ryhmään, nuorimmat iän perusteella,
opiskelijat omana ryhmänään ja lisäksi aikuiset harrastajat. Kaikista
nuorimmille oli tarjolla yhteissoittoa ja isommille lisäksi yksityistunteja sekä mestarikursseja eri opettajien kanssa. Mestarikurssin opettajina
olivat Dag Jensen (Saksa), Fredrik
Ekdahl (Ruotsi), Jussi Särkkä (Suo- kuvista neljälle fagotille ja kontrami), Roman Reznik (Norja) sekä fagotille. Illalla taas sekä oboe- että
Per Hannevold (Norja).
fagottiopiskelijat esiintyivät. Konsertissa kuultiin sekä soolonumeKoko viikonlopun ajan paikalla oli roita että yhtyeitä. Myös me suomyös Frank & Mayer esittelemässä malaiset esitimme A. Stephensonin
ja myymässä soittimia, röörinteko- Konzertstücken kuudelle fagotille.
tarvikkeita yms. Lisäksi fagottihuoItse jouduin valitettavasti lähteltaja/korjaaja Keith Bowen oli saa- mään jo sunnuntaiaamuna, mutta
punut Amerikasta (Seattle) saakka tapahtuma jatkui vielä sunnuntaiVoksenåseniin ja piti siellä työpajaa, iltapäivään, jolloin koko joukko kojossa fagotistit saivat käydä huollatta- koontui Oslon oopperatalon aulaan
massa instrumenttejaan. Lisäksi lau- esiintymään oboistien ja fagotistien
antai-iltapäivällä Bowen piti luennon suurorkesterilla.
kuinka huoltaa ja pitää omaa fagottiTapahtuma oli osa norjalaista
aan kunnossa.
Instrumenter i Fokus -hanketta, jolViikonloppuun mahtui toki myös la pyritään rekrytoimaan lisää harkonsertteja. Lauantaina kuulimme vinaisten soittimien (oboe, fagotti,
todella huikean lounaskonsertin, kontrabasso, harppu ja urut) soittajossa Oslon orkesterien fagotistit jia ja kannustaa/tukea nykyisiä opesittivät Dag Jensenin kanssa hänen pilaita.
sovituksen Mussorgskyn Näyttely- LAURA CLEWER

Lisätietoja hankkeesta:
www.instrumenterifokus.no.

Peruukkipäät
Pohjanmaalla
Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus vieraili
Kokkolassa Keski-Pohjanmaan konservatoriolla
3.-5.11.2017. Osallistujien määrä oli huikea ja
tunnelma korkealla!
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arraskuun ensimmäisenä viikonloppuna Keski-Pohjanmaan konservatoriolla Kokkolassa kaikui iloinen
oboen soitto ja röörien pärinä useammasta salista ja luokasta kuin
yleensä. Sibelius-Akatemian järjestämään nuorisokoulutukseen osallistui 20 oboistia ja kaksi puhallinkvintettiä Kokkolasta sekä neljä
oboistia Pietarsaaren ja Ylivieskan
musiikkiopistoista. Opettajina kurssilla toimivat Sibalta loistavat pe-

Koulutusviikonloppuun osallistui 20 oboistia ja peräti
kaksi puhallinkvintettiä eri puolilta Pohjanmaata.

dagogi-oboistit Veera Pesu ja Sanna Niemikunnas, Kokkolan oma
ope Maria Seppä sekä Ylivieskan ja
Pietarsaaren musiikkiopistojen taitava oboe-ope Margit Csànady.
Viikonlopun aikana jokainen
oboisti ja puhallinkvintetit saivat kaikki oman tuntinsa. Röörejä tehtiin ryhmissä ja ehdittiin
soittaa kamarimusiikkia tuplarööriorkesterissa, johon saimme vahvistusta Kokkolan ja Ylivieskan fagotisteista. Opettajat soittivat yhdessä

Neea Parpalan ja Karoliina Hautalan (Siban opiskelija Kokkolasta)
kanssa myös kamarimusiikkia illan
pimeinä tunteina ja aamulla ensimmäisenä ennen varsinaisia opetustunteja.
Oppilaat olivat valmistelleet kappaleita tunneilleen, ja niitä esitettiin
sitten uudella innolla höystettyinä
kurssin päätöskonsertissa sunnuntaina. Oppilaiden pyynnöstä konserttiin sai pukeutua halloween-
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teeman mukaan. Ennen konserttia
pidimme vielä kenraaliharjoituksen
ja sitten varsinaisen konsertin mahtavan ja kannustavan yleisön edessä. Konsertissa moni pikku oboisti
esiintyi ensimmäistä kertaa elämässään. Osa soitti jopa ulkoa ilman että opettaja oli pyytänyt. Konsertti
oli hieno ja tunnelma rento. Jännitystä, hymyä, onnistumisen iloa ja
musiikin riemua oli ilmassa!
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"Osa soitti jopa ulkoa ilman
että opettaja oli pyytänyt."

Koulutustapahtuma Kokkolassa

Koulutustapahtuma Kokkolassa

V

Päätöskonserttiin sai
pukeutua Halloween
-teeman mukaisesti
oppilaiden toiveesta.

iikonloppu oli erittäin onnistunut, kovasti pidetty ja
kiitelty mutta se meni aivan
liian nopeasti. Uskon että kurssilta
saatu uusi into, uudet soittokaverit,
musiikin riemu, uudet röörit ja aimo
annos motivaatiota kantavat kuitenkin pitkälle. Sanna kertoi myös
SOFS: n toiminnasta ja kesäleireistä
oppilaille ja heidän vanhemmilleen.
Kurssi oli erittäin ihana piristys
myös minulle! Yhdessä jaetut asiat
oboen soitosta ja elämästä nauruineen sekä peruukkeineen tuovat lisäpotkua tähän eloon täällä KeskiPohjanmaalla. Toivon kovasti että
me saadaan tälle kurssille vielä jatko-osa tai -osia!
Lämmin ja iso kiitos Siba, Veera, Sanna, Margit sekä kaikki ihanat
oppilaat. Kiitos myös Keski-Pohjanmaan konservatorio!

Viikonloppuna saatiin uusien
röörien lisäksi myös paljon
uusia soittokavereita.

MARIA SEPPÄ
Keski-Pohjanmaan konservatorion
lehtori
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"Kerrankin kaupungissa oli näin monta
oboistia, mikä harvinainen tilaisuus oli
soittaa yhdessä mm. enkkutorvisekstetillä!"
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Puhallinpäivät Helsingissä

Puhallinpäivät tarjoavat Sibelius-Akatemialla
oboisteille ja fagotisteille mm. seuraavaa:

16

H

elsingin puhallinmusiikkiyhdistys järjestää keväällä
2018 Valtakunnalliset Puhallinpäivät. Tapahtuman tavoitteena on
puhallinmusiikkikulttuurin kehittäminen ja vaaliminen valtakunnallisesti.
Puhallinpäivien laajentamisella koko
viikon kestäväksi koulutus- ja konserttitapahtumaksi halutaan koota
yhteen kaikki puhallinmusiikin parissa toimivat tahot.
Yhteistyökumppaneiksi on sitoutunut mm. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Puolustusvoimat
(sotilassoittokunnat), Suomen Big
Band-yhdistys, SPOL, Suomen mu-

siikkioppilaitosten liitto, Helsingin
konservatorio, Itä-Helsingin Musiikkiopisto, Musik- och kulturskolan
Sandels, Pop & Jazz Konservatorio,
HKO, UMO ja Poliisisoittokunta.
Erityisenä kohderyhmänä ovat
soitonopettajat ja kapellimestarit sekä nuoriso-orkesterien jäsenet eri
puolilta maata, joille tarjotaan mestarikursseja ja seminaareja puhallinja lyömäsoittimissa sekä orkesterin
johtamisessa maanantaista perjantaihin 12.-16.3.2018.
Puhallinpäiville osallistuu vuonna 2018 vahvasti myös big band- ja
jazzkentän edustajia. Tarjolla on kon-

sertteja kattavasti sisältäen kamari-,
puhallinorkesteri ja big band -musiikkia. Ohjelmistokonsertit järjestetään
puhallinorkesterien nuottiesittelyjen
lisäksi big band -musiikin osalta.
Nuoriso-orkesterien konserttikavalkadin toteuttaminen Musiikkitalon
konserttisalissa puhallinpäivien yhteydessä sunnuntaina 18.3.2018 on
myös uusi avaus, jolla houkutellaan
lapsia ja nuoria puhallinorkesterimusiikin pariin ja tuetaan harrastuksen jatkumista aikuisikään saakka. Tärkeimmät tapahtumat live-streamataan.
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to 15.3.

Opetustuokiot Nervanderinkatu 13 NK-55
klo 15-17 oboe Veera Pesu
klo 17-19 fagotti Jaakko luoma

klo 16-18

Luento hengitystekniikasta Musiikkitalon auditorio
Erja Joukamo-Ampuja, Erkki Suomalainen

pe 16.3.
klo 13-15

Oboe, alkeisryhmäopetus
Pienet oboistit ja Timo Lehtonen testaavat aloittelijoille tarkoitettuja soittimia sekä erilaisia röörejä. Saara Sallner kertoo oboen alkeisryhmäopetuksesta IHMO:ssa.
Veera Pesu/Sibelius-Akatemia
Timo Lehtonen/ Lappeenrannan musiikkiopisto
Saara Sallner/IHMO

klo 15-17

Fagotti, alkeisryhmäopetus
Kuinka nuorena fagotinsoiton voi nykyisin aloittaa? Ilmari
Kuoppa ja hänen oppilaansa esittelevät nuorille tarkoitettuja fagotteja. Demonstraatiossa keskustellaan myös nykyisten soittimien ja röörinvalmistajien luomista mahdollisuuksista fagotinsoiton harrastamisen lisääntymiseen
Suomessa. Lisäksi Marika Toivonen kertoo fagotin alkeisryhmäopetuksesta IHMO:ssa.
Ilmari Kuoppa/Keski-Helsingin musiikkiopisto
Marika Toivonen/IHMO
KHMO:n ja IHMO:n fagottioppilaita

la 17.3.

Gregor Wittin mestarikurssi SOFS:n oboisteille
Ackte-sali Töölönkatu 28. Kellonaika vielä avoin.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: veera.pesu@uniarts.fi

Lisää tietoa tapahtumasta löydät osoitteesta
www.helsinginpuhallinmusiikkiyhdistys.com
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Kaappitarkastus!

Kaappi-tarkastus!

Kesäleirille?
Innokas oboisti ja fagotisti, nyt voit anoa leiriavustusta Suomen
oboe- ja fagottiseuralta! Seura myöntää apurahan oman harkintansa
mukaan kesän 2018 musiikkileirille osallistuville.

Tällä kertaa suuntaamme
Poriin, ja syyniin
joutuu Antti Pakkasen
komeroineen.

Tee siis anomus ennen 1.4.2018, jossa kerrot meille seuraavat asiat:

Kuka olet ja mitä teet?
Antti Pakkanen, fagotin
äänenjohtaja Pori Sinfoniettassa.
Yritän keksiä kaikkea soittoa
(omasta mielestä) helpottavaa
ja teen/myyn valoplektroja sun
muita...

Oma nimi
Huoltajan nimi ( jos olet alle 18v)
Osoite tai s-posti
Puhelinnumero
Ikä
Soitin
Oma opettaja/Musiikkiopisto
Leiri tai leirit
Oma perustelu, miksi minulle tulisi myöntää avustus
( esim. osallistun kesällä useammalle leirille tai perheessäni on paljon
muitakin harrastavia sisaruksia tai rakastan fagotin/oboen soittoa)
Oman opettajan lausunto

Miksi juuri fagotti?
Viulunsoitto oli 11 vuotta aika
ahdistavaa kuultavaa, ja kun opisto
osti fagotin, niin ne tarjosi jostain
syystä sitä mulle.

Lähetä anomus osoitteella:
Suomen oboe- ja fagottiseura/Sanna Niemikunnas
Keinulaudantie 5 D 92
00940 Helsinki
Tai sähköpostitse:
sanna.niemikunnas@gmail.com

Kuinka päädyit Poriin?
Porissa kasvaneena ja sieltä pois
päästyäni päätin, että Poriin
en palaa vaikken muualta saisi
työpaikkaa. Sitten sain paikan
Porista .
18

Apurahansaajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti, ja heidän
nimensä julkistetaan kevätkonsertissa
22.4.2018 Wegelius-salissa Helsingissä

Lempimusiikkisi?
Milloin mikäkin... odotan, että
maku kehittyy iän myötä.
Mikä on parasta työssäsi?
Tästä haasteellisesta työstä aidosti
innoissaan olevat työkaverit.
Mitä kaapista löytyy?
Kaikenlaiset kesä- ja talvivaatteet
jotenkin täyttää sen niin, että
soitin ja röörihöylät pitää piilotella
harjoitushuoneisiin.

19

Kenen kaappi joutuu syyniin
Mikä on omituisin asia, jota olet
seuraavaksi?
kaapissasi säilyttänyt?
Oliver Csik!
Kaikki mitä ostan päätyy
"väliaikaisesti" kaappiin odottamaan
kotia. Nytkin siellä tuli vastaan mm.
nukkekodin tv (lapset on 22 ja 23v.)
mutta onhan taas kohta joulu…
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