Suomen oboe- ja fagottiseuran jäsenjulkaisu 4/2017

Röörilehdykkä
SOFS vuosikokous perjantaina 16.3.2018 klo 17:30-18:30 Musiikkitalo SibeliusAkatemia Neuvotteluhuone
Samalla viikolla on Helsingissä valtakunnalliset puhallinpäivät,
https://helsinginpuhallinmusiikkiyhdistys.com/tapahtumat/ , jossa SOFS on myös
mukana! Musiikkitalon aulassa on seuran esittelypöytä perjantaista sunnuntaihin.
Pienet röörisoittajat esiintyvät Musiikkitalossa su 18.3. klo 14.45-15 ja oboisti Gregor
Witt opettaa Ackte-salissa, Töölönkatu 28, lauantaina 17.3. klo 10-13:30 ja 15-18:30.
Lisätietoja: veera.pesu(at)uniarts.fi . Tervetuloa kuuntelemaan!
Huhtikuun kevättapahtuma kaikenikäisille ja –tasoisille soittajille SibeliusAkatemialla 21.-22.4.2018
Tapahtumapaikkana Töölönkadun toimipiste. Sibelius-Akatemia tarjoaa nuorille
fagotisteille nuorisokoulutusta ainakin lauantaina 21.4. Lisätietoja:
jussi.särkkä(at)uniarts.fi.
Lauantaina ja sunnuntaina rööribändiharjoituksia Saku Mattilan johdolla.
Konsertti sunnuntaina Wegelius-salissa (Töölönkatu 28) klo 15.
Konsertissa on mahdollista soittaa myös yksin tai yhdessä huippupianisti Irina
Zahharenkovan kanssa.
Ilmoittautumiset tapahtumaan maaliskuun loppuun mennessä:
sihteeri@suomenoboejafagottiseura.net
Kerro, osallistutko
a) Rööribändiin
b) Fagottikoulutukseen
c) Esiinnytkö myös pianistin kanssa sunnuntain konsertissa ( ja kerro, mitä soittaisit).
Ja jätä kaikki yhteystietosi, niin saat yhteissoittonuotit harjoittelua
varten. Sunnuntaina 22.4. on mahdollista tutustua myös Töölönkadulla sijaitsevaan
Timo Nevalaisen nuotistoon. Asko Artamaalta lisätietoja:
sihteeri@suomenoboejafagottiseura.net
Saksalainen soitinliike Uwe Henze osallistuu tapahtumaan, ja tuo soittimia
kokeiltavaksi. Soitinkorjaaja Suitbert Walter neuvoo soitinten huollossa. Tarkemmat
tiedot (esim. ajankohta) myöhemmin nettisivuiltamme ja Facebookista. Voit ottaa
myös yhteyttä suoraan Uween:
http://www.uwe-henze.de/default.php

Konsertteja
Trio d´anches – musiikkia oboelle, klarinetille ja fagotille
La 10.3. klo 15.00 Organo, Musiikkitalo
Pienelle, oboen, klarinetin ja fagotin kokoonpanolle on sävelletty paljon kiinnostavaa, mutta harvoin
kuultua musiikkia. Illan ohjelma tarjoaa musiikillisen läpileikkauksen puhallintriomusiikista Mozartista
Kaipaiseen ja Tansmanista Lutoslawskiin.
Veera Pesu, oboe ja englannintorvi
Tuulia Ylönen, klarinetti
Asko Padinki, fagotti
Mozart, Tansman, Kaipainen, Veress, Lutoslawski
HETKIÄ V: À la française
Su 11.3.2018 15:00, Sellosali
Juurensa syvälle Ranskan maaperään kasvattaneet kaksoisruokolehdykkäiset, eli tuttavallisemmin
oboe ja fagotti ovat tämän konsertin keskiössä. Tarjolla on näille soittimille ja pianolle kirjoitetun
ohjelmiston suurenmoisia sävelmiä, joita Rameaun teoksen "Pièces de clavecin" osat höystävät.
S'il vous plaît!
Anni Haapaniemi, oboe
Nuori, muistathan anoa
Jaakko Luoma, fagotti
apurahaa kesän
Irina Zahharenkova, piano
musiikkileirejä varten.
Ohjeet löydät seuran
Jean Philippe Rameau: Osia pianoteoksesta "Pièces de clavecin"
nettisivuilta tai Rööri
Francis Poulenc: Sonaatti oboelle ja pianolle
3/2017. Toimita
André Previn: Trio oboelle, fagotille ja pianolle
anomuksesi Sannalle
Camille Saint-Saëns: Sonaatti fagotille ja pianolle
1.4. mennessä:
Francis Poulenc: Trio oboelle, fagotille ja pianolle
sanna.niemikunnas
@gmail.com.
Uudenkaupungin Crusell-viikon 28.7.-4.8.2018 ohjelma on julkistettu, www.crusell.fi
Tärkeänä osana Festivaalia järjestetään jälleen mestarikurssit ma 30.7.-la 4.8. Kurssien
opettajina toimivat Bence Boganyi ja Etienne Boudreault fagotti ja Clara Dent sekä Veera Pesu
oboe. Voit osallistua kurssille myös kamarimusiikkiyhtyeesi kanssa; esim. puhallinkvintetit
tervetuloa! Etiennen ja Veeran kursseille voivat osallistua myös nuoremmat oboistit ja
fagotistit. Lisätietoja: tuulia.ylonen@kolumbus.fi
Muista kesän musiikkikursseista saat tietoa esim. maaliskuun Rondo-lehdestä,
https://rondolehti.fi/.

