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Rööri on Suomen oboe- ja
fagottiseura ry:n jäsenlehti.
Lehteen kirjoittavat vastaava t itse omista näkemyksistään.
Rööri sekä sen kevyempi
versio Röörilehdykkä ilmestyvät neljä kertaa vuodessa.
Lehteä ja ajankohtaistiedotetta
koskevat yhteydenotot ja aineisto:
jasentiedote@suomenoboejafa
gottiseura.net
Päätoimittaja
Petra Hirvonen
Ulkoasu
Paula Mäkinen
paulatitania@gmail.com
Painopaikka
Painosalama Oy, Turku, 2018
Ilmoitushinnat 1/2018
koko sivu 85 €
puoli sivua 50 €
Yhteisöjäsenet saavat 50%
alennuksen. Henkilöjäsenten
ilmoitukset (muut kuin liiketoimintaa koskevat) ovat ilmaisia
sekä lehdessä että www-sivuilla.
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Muiden yksityishenkilöiden
ilmoitukset:
Jäsentiedotteessa 10 €/kpl
www-sivuilla 10 €/kpl
Molemmissa 15 €
Seuran www-sivut, osoite:
www.suomenoboejafagottiseu
ra.net
Ylläpitäjän sähköpostiosoite:
webmaster@suomenoboejafa
gottiseura.net

Puheenjohtajalta
Kiitos tärkeästä lahjasta, joulupukki. Lahjasi SOFS:lle tuli jo hiukan etukäteen, syksyllä, jopa hiukan
ennen pikkujoulukautta. Tai ei lahjaa oikeastaan antanut mikään taruolento tai joulupukki, vaan oikea
Kordelinin säätiö, joka muisti meitä sofsilaisia tuntuvalla apurahalla.
Nyt Suomen musiikkioppilaitosten
liiton (SML) oboen ja fagotin teemavuoden (2019–2020) projektimme ”Lisää fagotisteja Suomeen” on
helpompi toteuttaa. Kiitos!
Esimakua tulevasta teema- tai oikeastaan juhlavuodesta saimme 24.–
25.11. Lappeenrannassa, jossa järjestimme nuorisotapahtuman yhdessä Itä-Helsingin ja Lappeenrannan musiikkiopistojen kanssa. Suuri
kiitos Lappeenrannan Timo Lehtoselle, joka oli tehnyt hyvän pohjustustyön markkinoimalla tapahtumaa suoraan paikallisille nuorille sekä puffaamalla Etelä-Saimaa-lehdessä. Lehtijutussa nostettiin fagotistien vähäinen määrä näyttävästi
esiin. Viikonloppuna musiikkiopistolla fagottien kokeilupisteellä riittikin porukkaa aina ruuhkaksi asti.
Median voima on ihmeellinen. Toivottavasti innostus Lappeenrannassa säilyy ja moni tarttuu fagottiin tosissaan. Pian saattavat musiikkiopiston matineoissakin taas puhallinkvintetit soida pitkän tauon jälkeen.
Voit lukea tarkemmin Lappeenrannan tapahtumasta tästä lehdestä.

toista on luvannut vastata oboen ja
fagotin opetushaasteeseen ja palauttaa soittimet valikoimaansa. Uusia
soitinesittelyjä onkin kevään puolella tarjolla ainakin Länsi-Helsingin
musiikkiopistolla. Myös yhteisistä
soitinhankinnoista ja -pankeista on
ollut puhetta.
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SOFS
esittelee
toimintaansa
SML:n kevään liittopäivillä, ja syksyllä Seinäjoella esiinnymme oikean
rööriyhtyeen voimin. Tarkoituksenamme on lisätä musiikkioppilaitosten tietoisuutta toiminnastamme. Viemme viestiä musiikkiopistojen rehtoreille myös ihan käytännön asioista: röörinveistosta, opettajille maksettavista korvauksista, rööribänditoiminnasta jne.

Ostetaan/Myydään
5
”Lähde
Lappeenrantaan
seurakseni
mun, lähde
Lappeenrantaan,
röörit siellä soi!”
6

Kordelinin säätiön apurahan turvin voimme järjestää Lappeenrannan kaltaista nuorisokoulutustoimintaa jatkossakin eri paikkakunnilla. Voimme myös liikkua pienemmällä yksiköllä ja tuoda paikkakunnalle esimerkiksi vain soitonopettajan ja kapellimestarin nuottimateriaaleineen.
Nuorison kevättapahtuma on taas
perinteisesti Helsingissä 27.–28.4.
Tarjolla ainakin opetusta ja yhteissoittoa.

Juju matkalla
16
Pasodobles,
pasacalles y
procesiónes, por
favor
18
Kaappitarkastus
21

Kiitos kuluneesta vuodesta, hyvää
joululomaa ja iloista uutta vuotta
2019!

Konserttikalenteri
22

Muuallakin kuuluu heräämisen ääniä. Moni Helsingin musiikkiopis- PJ VEERA
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Rööri alkaa toimia siinä vaiheessa, kun sitä on ohennettu tarpeeksi. Vuonna 2018 Rööri-lehden vuosikerta uhkasi ohentua jo liikaakin,
kun päätoimittajan paikka oli auki
suurimman osan vuodesta. Nyt tuo
tilanne on muuttunut. Tervehdys
siis uudelta päätoimittajalta Rööri-lehden lukijoille. Olen Petra ja
kotelossani on niitä isompia tuplaröörejä. Musiikki on minulle harrastus, päivätyökseni opetan suomen
kieltä ammattikoululaisille.
kittävästi. En kuitenkaan harmittele fagottipultissa viettämääni aikaa,
Fagotinsoitto tuli elämääni pyytä- päinvastoin: tutustuin noina vuosimättä ja yllätyksenä. Alun perin soi- na moniin parhaista ystävistäni. En
tin pianoa. Yläkouluiässä musiik- osaa kuvitella, millaista elämäni olikiopiston rehtori tarjosi minulle si- si ilman musiikkiharrastusta. Istun
vuinstrumentiksi fagottia, tuubaa edelleenkin rööri suussa harva se iltai baritonitorvea – toisin sanottu- ta. Harrastajafagotistina olen usein
na niitä puhaltimia, jotka lojuivat ollut tilanteessa, jossa minua pyydejoutilaina opiston soitinvarastossa. tään soittamaan upeaa musiikkia itTuuban kuljettaminen tuntui aja- seäni parempien soittajien kanssa.
tuksenakin raskaalta. Baritonitor- Tervehdinkin ilolla SOFS:n Lisää
vi puolestaan kuulosti epäilyttäväl- fagotinsoittajia Suomeen -projektia.
tä (tarkemmin sanoen soittimen ni- Fagotinsoitto kannattaa aina!
mi epäilytti, olin musiikillisesti niin
sivistynyt, että en edes tiennyt, mil- Tätä lehteä kasattaessa syksy on
lainen ääni baritonitorvesta lähtee). näyttänyt harmaimmat puolensa.
Pitkin hampain valitsin fagotin, Tästä Rööristä muotoutui suorasvaikka mieluiten olisin alkanut soit- taan Espanja-teemanumero. Nämä
taa kitaraa.
Espanja-teemaiset jutut muistuttakoot omalta osaltaan, että joskus
Myöhemmin olen todennut, että fa- paistaa aurinkokin. Kokemuksiaan
gotti oli loistava vahinko. Orkes- IDRS:n rööritapahtumasta Granaterissa soittaminen avasi pianistil- dassa syksyllä 2018 kertovat Soineli
le aivan uuden maailman. Pääkau- Suomela ja Julia Junttila. SOFS:n
punkiseudun opiskelijaorkestereissa alkuperäisjäsen Antero Ojanto ei
vietetyt vuodet ja orkesterisoittoon itsekään muistanut, onko hänen jutliittyneet muut riennot kieltämättä tuaan espanjalaisessa bandassa soitviivästyttivät valmistumistani mer- tamisesta julkaistu Röörissä aiem-

Ostetaan/Myydään

Myydään oboe d’amore
Kaunisääninen 80-luvulla valmistettu
Howarth oboe d'amore. Ollut vähällä käytöllä, puhtaasti soivat ylä-äänet,
uusi Howarthin kuljetuslaukku ja kaksi
uutta Mönnigin kultaista s-putkea (arvo
560€). Kaupanpäällisiksi röörejä koteloineen. Hintapyyntö 3500€.

min. Jos näin on päässyt käymään,
juttu ei liene liian tuoreessa muistissa lukijoillakaan… Lisäksi kuulumiset SOFS:n Lappeenrannan tapahtumasta Saimaan rannoilta tuovat
eteläkarjalaisia rantatunnelmia eteläeurooppalaisten tuulahdusten rinnalle.
Lehteä ole ilman sisältöä, ja jokainen rööriseuran jäsen voi omalta
osaltaan vaikuttaa juttujen aiheisiin
ja sitä kautta myös lehden ilmestymistaajuuteen. Mikä voisi olla seuraavan Röörin teema? Mitä tahtoisit
lukea Rööristä vuonna 2019? Mistä
aiheesta voisit itse kirjoittaa? Lähetä
sähköpostia osoitteeseen sofstoimitus@gmail.com ja kerro ideasi!

Eeva-Kaisa Rönkä
041-4495790
eevakaisa@hotmail.com

Lomax Classic Humidipro
-oboekotelo

Myydään oboe
Myydään käytetty oboe Yamaha YOB 831.Professional, semi-automatic, grenadilla. Täyshuolto Berliinissä Ludwig Frankilla 4 vuotta sitten. Erinomainen kunto, ei halkeamia. Hintaan kuuluu
Frank&Meyerin lämpökantokassi + uusia röörejä. Hp. 3600 euroa, voi maksaa myös osissa.
Lisätiedot nina.taskinen@surfnet.fi tai 050-3524210

Myydään oboe
Myydään Dupin Imperial! Otettu uutena käyttöön 5/2007. Soitin ollut ammattikäytössä ja siinä
ei ole halkeamia. Kullattu koneisto. Lähtöhinta 7000 €.
Pekka Parkkinen
040-5117884

Jännitän parhaillaan, ehtiikö tämä
lehti jakeluun vielä vuoden 2018
puolella. Onneksi olen kuullut, että
joulu on ihmeiden aikaa. Varmuuden vuoksi toivotan kuitenkin hyvää
joulua 2018 ja/tai uutta vuotta 2019!
Terveisin
PETRA HIRVONEN
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Seuran toimintaa

”Lähde Lappeenrantaan
seurakseni mun, lähde
Lappeenrantaan, röörit siellä soi!”
Fagottitapahtuma Lappeenrannassa 24.–25.11.2018
Suomen oboe- ja fagottiseura järjesti fagottiviikonlopun Lappeenrannassa. Tapahtumalla pyritään
tekemään fagottia tunnetummaksi soittimeksi. Rööribussiin Helsingistä hyppäsi Itä-Helsingin musiikkiopiston oppilaita sekä jo vanhempia rööristejä. Bussi jarrutti sen verran Kouvolan kohdalta, että sieltä
pääsi pari puhaltajaa matkaan.
Jaakko Luoma piti viikonlopun aikana soittotunteja fagottioppilaille ja Sanna Niemikunnas oboeoppilaille. Rööriorkesterin harjoituksia pidettiin viikonlopun aikana ainakin parit, mitä syömiseltä ehdittiin. Lappeenrannan musiikkiopiston kahvilan Sirkku piti huolta soittajien ravitsemuksesta; myös atomit
ja vedyt saatiin kuumana syötäväksi poikkeuksellisesti opistolla, eikä
kauppatorilla tai satamassa. Osa porukasta kävi tutustumassa vanhaan
Lappeenrannan linnoitukseen soittoharjoitusten tauotessa.
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ta tällä kertaa rohkein kokeilija kävi jälkeen iloiset ja onnelliset rööristit
vain harjoituksissa.
hyppäsivät rööribussiin, joka vei pitkämatkalaiset kotiin päin.
Viikonloppu päättyi mahtavaan
konserttiin, jonka alkupuolella la- Lämpimät kiitokset aktiivisille sofvalla oli 36 oboen- ja fagotinsoitta- silaisille, että teitte tämän viikonlojaa Aila Hettulan johtamana. Kap- pun mahdolliseksi. Kiitos Itä-Helpaleet olivat eläinaiheisia ja tunnel- singin musiikkiopistolle, Pohma oli katossa. Ikäjakauma tupla- jois-Kymen musiikkiopistolle ja
rööristeillä oli yhdeksästä vuodes- Lappeenrannan musiikkiopistolta kahdeksaankymmeneen vuo- le sekä Sibelius-Akatemialle. Toiteen! Loppupuolella konserttia tai- votaan, että saamme tänne kaakkoitavat oppilaat näyttivät osaamistaan. seen Suomeen lisää fagottioppilaita.
Myös Jaakko Luoma näytti osaamistaan pianisti Maarit Peltomäen Iso kiitos ja halaus kaikille mukana
säestyksellä, kun G. Schreckin fa- olleille! Täällä Karjalan kulmalla sagottisonaatti täytti salin. Konser- notaan, että ”Tuutha sie toistekkii”.
tin päätti opettajien fagottikvartetti ja Piazzollan Libertango. Tämän ANNARIINA PENTTILÄ
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Lappeenrannan musiikkiopistolla
pidettiin myös avoimien ovien fagottipistettä, jossa kaikki kiinnostuneet saivat käydä kokeilemassa fagotin soittoa. Noin kolmekymmentä ihmistä kävi testaamassa fagottia
hienolla menestyksellä. Komeita ääniä kuului vähän väliä! Tarkoitus oli
saada rohkeimmat kokeilijat mukaan konserttiin soittamaan, mutKUVA: LAURA CLEWER
KUVA: JAAKKO LUOMA
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Once in a
lifetime

47. kansainvälinen oboeja fagottikonferenssi
Granadassa
28.8.–1.9.2018
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511 röörisoittajaa konsertoimassa , rikkoen
samalla virallisen maailmanennätyksen
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Granada

Granada

Suomen oboistien
edustus konferensissa: Paula, Sanna,
Mallu, Veera, Soineli ja
Regina

Kuinka kaikki alkoi?
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Kun keväällä hankin itselleni festivaalipassin Granadassa järjestettävään 47. kansainväliseen oboe- ja
fagottikonferenssiin, en aavistanut
lainkaan, kuinka mielettömän hienoon tapahtumaan olin juuri ilmoittautunut.
Granadaan lähtemisestä alettiin
ensin puhua lähinnä vitsillä Sanna
Niemikunnaksen sekä Veera Pesun kanssa. Granada olisi varmasti
vierailun arvoinen paikka auringon,
ruoan sekä nähtävyyksien takia. Samalla voisi käydä kuuntelemassa vähän oboemusiikkia, miksei jopa fagotistejakin… Mutta kun asiaa alettiin selvittää lisää, tapahtuma alkoi
kiinnostaa ja inspiroida enemmänkin. Saimmehan itsellemme järjestettyä myös majapaikan uima-altaan
kera, kiitos Sannan! Porukkamme
kasvoi isommaksi, kun joukkoomme liittyi myös kolme oboistia Helsingin ulkopuolelta: Paula Nurila ja
Regina Hamarikivi Oulusta sekä
Maria “Mallu” Seppä Kokkolasta/

Kaustisilta. Suomen edustus oli val- kalle yli 1200 oboistia sekä fagotistia
mis kongressiin!
ympäri maailmaa! Olimme festivaalipassit hankkiessamme ilmoittauItse lähdin matkaan Helsingistä ai- tuneet myös soittamaan rööribänkaisin maanantaiaamuna Sannan diin, jossa yrittäisimme rikkoa röökanssa samalla lennolla. Muut nai- riorkestereiden maailmanennätykset tulivat myöhemmin illalla sama- sen. Siitä tulikin sitten aivan häkelna päivänä. Jo lentokoneen saapues- lyttävän absurdi kokemus.
sa Malagaan huomasimme samaan
suuntaan matkustavan myös suoma- Yltäkylläinen alku
laisen Sibelius-Akatemialla opiskelevan fagotistin Julia Junttilan. Et- Konferenssi alkoi virallisesti tiissiessämme kentällä bussia Grana- taina, jolloin kaikki näytteilleasetdaan fagotti- ja oboelaukkuja alkoi tajat olivat paikalla ja tapahtuman
näkyä ympärillä enemmänkin. Tu- ohjelma lähti kunnolla pyörimään.
tustuimme mm. Saksassa fagotis- Saimme ilmoittautuessamme noin
tina työskentelevään Juaniin, jo- 200-sivuisen opuksen, josta löytyi
ka oli, yllätys yllätys, myös matkal- kaikki tarvittava tieto viikosta. Konla samaan tapahtumaan. Kun olim- sertteja, luentoja ja mestarikursseja
me Sannan kanssa hoitaneet mat- oli eri paikoissa samaan aikaan noin
kat majapaikkaamme, testanneet ui- neljä, joista valita. Tarjonta oli yltäma-altaan, käyneet ruokakaupassa kylläinen! Tiistaina sain heti vietyä
sekä lähteneet kongressikeskukseen oman Willy Wettstein -höyläni valilmoittautumaan, paikan päällä sel- mistajan luokse hoitoon sekä movisi, kuinka isosta tapahtumasta oli lemmat soittimeni, oboen sekä engoikeasti kyse. Meitä oli tulossa pai- lannintorven, Philippe Rigouta-
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tin käsittelyyn. Oli mahtavaa tavata
kaikki tutut samaan aikaan!
Päivän aikana ehdin myös kolmeen konserttiin. Ensin ennätin ranskalaisen Jérome Guichardin esitykseen, jossa säestäjänä toimi tuttuni Jordi Torrent. Tästä konsertista sain tutkittavakseni mielenkiintoisia uusia sovituksia Mendessohnilta. Toinen konsertti, jossa esiintyi Camerata degli amici -kokoonpano, veikin sitten sydämen
upeilla Zelenkan ja Faschin tulkinnoillaan. Oboisteina olivat Jaime González ja Simon Emes, jotka
olivat molemmat myöhemmin läheisiä ”sektiokavereitani” rööribändissä, sekä fagotistina Diego Chenna, joka vei esityksessä melkein kaiken huomioni. Mieletön fagotisti!
Kun sitten illalla oli vielä avajaiskonsertti, jossa esiintyivät Granadan
orkesterin solisteina fagotistit Rie
Koyama, David Tomàs ja Matthias
Racz sekä oboisteina Alex Klein,
Sebastien Giot ja Ramón Ortega,
oli päivä aivan mieletön! Eikä siinä vielä kaikki, vaan sain tavata noin
kymmenen vuoden tauon jälkeen
yllättäen rakkaan ystäväni ja loistavan oboistin Tamar Inbarin, joka oli yleisössä kuuntelemassa miehensä Ramonin esitystä poikansa
kanssa. Oli kuin olisi sadussa ollut
mukana. Sadussa, joka vain oli totta! Päivä päättyi avajaistilaisuuteen.
Se pidettiin ulkona puiden katveessa, josta oli huikeat näkymät yli koko Granadan. Samalla nautimme
maukkaista tarjoiluista seisovista
pöydistä monien uusien ja vanhojen
tuttavien kanssa jutellen. Huikea tapahtuma oli alkanut!
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Toinen kaunis konserttipaikka

11
Konsertteja, keskusteluja ja
luentoja
Keskiviikkopäivä meni itselläni
muutamaan konserttiin osallistuen,
mestarikurssia kuunnellen, näytteilleasettajien tarjontaan tutustuen
sekä useisiin kiinnostaviin keskusteluihin osallistuen. Tapahtumassa
oli mukana näytteilleasettajina melkein kaikki oboen ja fagotin valmistajat, soitintarvikemyyjiä eri puolilta
maailmaa, höylien valmistajia, soi-

tinkotelovalmistajia, nuottien kustantajia ja röörien valmistajia. Katsottavaa, kokeiltavaa ja nähtävää oli
loputtomiin. Illan konsertissa esiintyivät jälleen Zelenkan taitavat esittäjät, samat kuin edellisen päivän
konsertissa, ja näin tämäkin päivä
sai kauniin kruunun.
Torstaina oli kaksi konserttia kauniissa Teatro Isabel la Católicassa.
Ensin oli David Walter Trion esitys, jossa kokoonpanon nimeä kantavan oboistin lisäksi esiintyivät

Granada

Granada

Oboisti Sebastien Giot avajaiskonsertissa

12

Rie Koyama fagotistina sekä Frédéric Lagarde pianistina. Esityksessä oli mielenkiintoisia David
Walterin sovituksia ja Rie Koyama
loisti upealla soitollaan. Kävin tervehtimässä konsertin jälkeen pikaisesti takahuoneessa vanhaa opettajaani Davidia Pariisin opiskelujeni ajalta. Sen jälkeen palasin kuuntelemaan vielä lounaskonsertin. Päivän aikana oli myös Virginia Dodgen pitämä luento aiheesta ”Empowered self-care: physical, emotional
and mental support for the double
reed player”. Luennon aihe oli erittäin mielenkiintoinen, mutta 30 minuuttia riitti vain pintaraapaisuun
kyseisestä aihepiiristä. Kaikki oboen
mestarikurssit – Alex Klein, Pedro Diaz (englannintorvi) ja Ema-

nuel Abbühl – sekä luennot, joihin
osallistuin, olivat valitettavasti vain
30–45 minuuttia kestäviä. Näin ne
jäivätkin kovin suppeiksi. Ne olivat
enemmänkin ”mainosluontoisia” tapahtumia, joissa sai vain aavistuksen
opetustavasta, persoonasta ja luentoaiheesta.
Maailmanluokan rööribändi
Torstaina illalla oli ensimmäinen
rööribändin harjoitus, johon pääsin
itse osallistumaan. Aikataulut olivat
kongressissa sen verran tiiviitä, että
tämä harjoitus oli ainoa ennen perjantaiaamun kenraaliharjoitusta sekä illan konserttia. Ohjelma, jonka
soitimme läpi, oli koottu espanjalaisista teoksista sekä Händelin ilo-

tulitusmusiikista. Pulttikaverikseni
sain Alberton. Osoittautuikin, että
hän tunsi monta kaveriani Suomessa. Vierestä löytyi myös Luis, jonka kanssa löytyi myös monta yhteistä tuttavaa. Tämä rööribändi oli erittäin hauska ja absurdi yli 500 henkilön porukka, jossa sai tutustua moneen uuteen oboisti- ja fagotistituttavaan. Joukossa soittivat sikin sokin
niin nuoret espanjalaiset opiskelijat
kuin ”maailmanluokan starat” kaikki iloisesti yhdessä. Ikäjakauma oli
noin 14–70 vuotta. Meitä oli lopulta perjantaina ulkoilmakonsertissa
soittamassa 511 röörisoittajaa ja minä sain soittaa 99 muun englannintorvistin kanssa! Oli aivan mielettömän hauskaa!
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Granada

Perjantaipäivä meni aika lailla rööribändin harjoitusten ja keikan parissa, mutta ehdin kuitenkin kuunnella myös muutaman konsertin
sekä mestarikurssin. Young artist
competitionin voittaja, yhdysvaltalainen Ryan Roberts, piti konsertin
pienelle yleisölle. Nuori ja lahjakas
oboisti soitti hienon kokonaisuuden
hallitusti. Amerikkalaisen soittotavan ja äänen erotti heti takahuoneen
lämmittelystä. ”Eurooppalaiseen tapaan” enemmän tykästynyttä tämä
ei kuitenkaan häirinnyt liikaa, sillä
soitto oli hyvin musikaalista ja sujuvaa. Tässä vaiheessa pitääkin muistuttaa, että ”Suomea” edusti IDRS:n
konferenssissa myös Radion sinfoniaorkesterin fagotisti Arvid Larsson, joka oli valittu finaalistiksi Fernand Gillet-Hugo Fox -fagottikilpailuun!
Kaikki loppuu aikanaan
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Koko tapahtuman viimeinen päivä meni nopeasti ohi kaikessa tohinassa. Itselleni päivän hienoin kokemus oli ranskalaisen Sebastian
Giotin resitaali, jossa hän esitti tutut Robert Schumannin romanssit sekä Poulencin sonaatin. Soitto
oli niin kaunista, helpon kuuloista ja
sulavaa, että se oli vain yksinkertaisesti upeaa! Päivän aikana oli myös
Australian oopperan oboistin Mark
Bruwelin luento kakkosoboistin
työstä orkesterissa. Aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja luennoitsija hyvä, mutta jälleen aika oli rajattu
vain puoleen tuntiin. Se jäi harmittamaan, sillä häntä olisi kuunnellut
kauemminkin!

Näkymä iltakonserttipaikalta

Toinen luento, jolle osallistuimme koko suomalaisen porukkamme kanssa, oli norjalaisten pitämä
esitys ”tiikerioboesta”. Kyseessä on
lapsille suunnattu alkeissoitin, jonka
on tarkoitus helpottaa oboensoiton
aloittamista nuorena. Soitin on jonkinlainen sekoitus barokkioboeta
ja modernia oboeta. Se on väritykseltään keltamustaraidallinen, mistä tiikerioboe-nimitys tuleekin. Luento ei saanut meitä vakuuttuneiksi soittimen hyödyllisyydestä tai toimivuudesta.
Koko viikon viimeisen iltakonsertin
päätyttyä tuli haikea olo; nytkö tämä jo loppui? Tapahtuma oli kaiken
kaikkiaan ollut valtavan upea, inspi-

Upea fagotisti Sophie Dartigalongue päätöskonsertissa
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roiva ja hieno! Oli ollut mahtavaa
päästä osalliseksi niin moneen upeaan esitykseen, luentoon sekä mestarikurssiin. Espanjan oboe- ja fagottijärjestö AFOES oli toteuttanut konferenssin täyden kympin
arvoisesti, ja päätöskonsertin aplodit todistivat tämän voimakkuudellaan kaikkien läsnä olevien yhteiseksi mielipiteeksi. Kaikkein parasta
koko tapahtumassa olivat kuitenkin
ihmiset kuten elämässä yleensäkin!
Tunsin itseni etuoikeutetuksi päästessäni tapaamaan niin monia uusia mahtavia ihmisiä ja tutustumaan
heihin, vanhoja tuttavuuksia ja ystäviä unohtamatta. Suosittelen kaikille oboisteille ja fagotisteille osallis-

tumista ainakin yhteen IDRS-konferenssiin elämänsä aikana. Sen verran upea ja absurdi kokemus!
KIRJOITTANUT SOINELI
SUOMELA
KUVAT AFOES / SOINELI
SUOMELA
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Juju matkalla

Juju matkalla
Lyöttäydyn seuraan kapealla kujalla. On sen verran pimeää, että yksin seikkaileminen alas kukkulalta
kaupunkiin ei kuulosta kovin järkevältä. Takana on musiikkielämys, joka tuntuu elämäni siihenastisista uskomattomimmalta. Ensimmäinen
esitys, jonka jälkeen oli itsestään selvää nousta seisomaan ja huutamaan
sitä kuuluisaa ”hyvää”. ”BRAVO!!!”
Óscar Navarron Legacy Ramou Ortegan tulkitsemana. Taianomainen
kokemus.
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Viime kesänä sain uskomattoman
mahdollisuuden osallistua IDRS:n
eli kansainvälisen rööriseuran konferenssiin Espanjan Granadassa.
Osasin odottaa täysiä päiviä ja suurta osallistujamäärää, mutta silti väen
ja valinnanvaran paljous yllättivät.
Maailman suurimman rööribändin
Guinness World Recordsin ennätyskonsertin pulttikaverini, IDRS:n
puheenjohtajan, mukaan kyseessä olikin tähänastisista konferensseista suurin. Tiistaista lauantaihin,
päivittäin luentoja ja konsertteja yhdeksästä yhdeksään, parhaimmillaan viidessä eri paikassa yhtä aikaa.
Ja tapoihin kuului, että iltakonserttien jälkeen ei suinkaan käyty nukkumaan vaan lähdettiin perheen ja
ystävien kanssa leppoisasti syömään
ja keskustelemaan aina puolenyön
kieppeille asti.
Luennoista, joita ehdin konferenssin aikana seuraamaan, mielestäni erityisen mielenkiintoisia olivat
Leonardo Fuksin ja Andrea Ri-

dillan ”Sweet cane dreams” -luento sekä Terry Ewellin ja Germán
Martinezin luento fagotin röörien viimeistelystä. Fuks ja Ridilla johdattelivat kuulijoita tarkastelemaan muun muassa ilmavirran
määrän ja paineen vaikutusta röörin värähtelyyn ja sitä kautta syntyvään soundiin fysiikan näkökulmasta. Ewell ja Matinez tiivistivät mielestäni hyvin joitakin röörin viimeistelyyn liittyvistä perusperiaatteista
selkeydellä, jollaiseen en ollut aikaisemmin törmännyt.
Mainittakoon myös Maripepa
Conterasin Jazz workshop, Virginia Dodgen The Essential Artist.
com, sekä Malte Refardtin tulkinta M.A. Wesselmannin teoksesta
Solo 10 ja fagotti-alttosaksofoniduo
Xelana. Seuraamani fagotin mestarikurssit olivat oletuksieni vastaisesti enemmänkin puolen tunnin tilaisuus opettajalle esitellä pedagogiikkaansa kuin millaisia mestarikursseja olin orientoitunut seuraamaan.
Mahtavaa mestarikursseissa oli kuitenkin juuri mahdollisuus seurata
erilaisia muusikoita ja opettajia, ja
aina oppi jotain, mitä saattoi kirjata oppimispäiväkirjaansa. Pysäyttävää oli löytää itsensä konsertista,
jossa Matthias Racz ja Hans Agreda tulkitsivat fagotilla ja kontrafagotilla sovitusta Rossinin alun perin sellolle ja kontrabassolle sävelletystä duetosta. Teoksen ja esittäjien
yhdistelmä, jota en osannut kuvitellakaan saavani ikinä kokea YouTubea lähempää.

Täysi konferenssiviikko oli mukava
päättää opastettuun kierrokseen Alhambran palatsiin, joka kaiken sen
musiikin ja tiedon jälkeen oli mitä
parhainta aivohierontaa. Alhambra on täynnä historian havinaa, kekseliäästi vallankäytön välineeksi valjastettua arkkitehtuuria, puutarhoja appelsiineineen ja granaattiomenineen ja koko palatsin läpi kuljeskelevaa vettä, jonka saattamiseksi
vuorilta kukkulalla sijaitsevaan linnoitukseen oli täytynyt kaivaa kilometrikaupalla hyvin kapeaa tunnelia. Niin – kaiken sen auringon ja
historiallisen loiston keskeltä mieleen jäi kysymys, ketkä vettä kuljettavan tunnelin olivatkaan aikoinaan
meidän (turistien) iloksi kaivaneet ja
mihin hintaan.
Niin täydellinen kuin subtrooppisen vyöhykkeen päivärytmi musiikin ammattiopiskelijalle onkin, niin
opettavainen ja uskomaton mahdollisuus kuin kesä maailmalla opiskellen Norjan kamarimusiikkikurssilla
ja Ruotsin Aurora Music -festivaalin kautta Granadan konferenssiin
olikin, niin uskomattoman ihanaa
oli palata takaisin Suomeen, takaisin
kotiin, syksyyn taittavan ruskan, kylmenevien ilmojen, arkisen harjoittelun ja ruisleivän luo. Kaikella on
puolensa, ja tasapainoilu kapean kujan keskilinjalla pimeässä onkin ikitavoite, johon oppiminen saattaa olla se juju.
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KUVA: AFOES

JULIA JUNTTILA
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Pasodobles, pasacalles y procesiónes, por favor

Pasodobles, pasacalles y
procesiónes, por favor
Elämää pienen espanjalaiskylän bandassa.

On torstai ja iltayhdeksän pienen maalaiskylän Centro de Músicassa Espanjan Costa Blancalla.
Talvivaatteita riisutaan kuin sipuleita kuorittaisiin. Lavalla siirretään
tuoleja, telineitä ja nuottikansioita
paikalleen. Tuolirivit täyttyvät soitinkoteloista. Teini-ikäiset kikattavat toisilleen, vanhemmat tervehtivät toisiaan hieman arvokkaammin.
Meteli on korvia huumaavaa, kun
soittimet piccolosta tuubaan lämmitetään ja viritetään. Vihdoin nuori kapu Chema (José María) pyytää hiljaisuutta. Unión Musical San
Fulgencion puhallinorkesterin harjoitus on taas alkamassa.
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Mutta aloitetaanpa tarina ihan
alusta. Ostimme vaimoni kanssa loma-villan La Marinan asuinalueelta 1990-luvun alussa. Vuonna 2005 päätimme muuttaa eläkepäiviksi pääsääntöisesti Espanjaan
terveydellisistä syistä. Onneksi aikaisemmin olin sattumalta mennyt
oman seitsemän kilometrin päässä olevan pueblomme palmusunnuntain konserttiin. Hämmästelin
orkesterin kurinalaista mutta silti
eloisaa soittoa.
Aikuisena olin opiskellut fagotin soittoa mm. Erkki Noraksen johdolla silloin, kun kiireinen työrytmi sen salli.
Olin Suomen oboe- ja fagottiseuran
perustavan kokouksen sihteeri ja useita vuosia sen hallituksessa.
Siispä ilmoittauduin paikallisen
orkesterin jäseneksi syyskuun en-

simmäisessä harjoituksessa. Minut
otettiin lämpimästi vastaan orkesteriin sekä sen ensimmäisenä fagotistina että myös sen ensimmäisenä
ulkomaalaisena jäsenenä. Minulle
lyötiin nuotit kouraan ja siitä se alkoi. Onneksi musiikki on kansainvälinen kieli, ja harjoitus- ja esiintymiskäytäntö on melko universaalia.
Teoriakirjasta löytyi perussanasto:
ylennykset, alennukset, palautukset,
duurit ja mollit, triolit, kohotahdit ja
sen sellaiset.

tamme ulkopuolella, jopa Valencian
mahtavalla Mestalla-jalkapallostadionilla. Näillä keikoilla paikkaamme bandamme taloutta.
Katuparaateja varten minulle on
kerääntynyt kolme sarjaa nuotteja: marchas de procesión hartaisiin
kirkollisiin tilaisuuksiin, pasodobles
muihin tilaisuuksiin ja marchas moros -nuotit maurit ja kristityt -kulkueisiin. Kehnossa valaistuksessa
pitää myös aina olla valmis säveltämään omiaan.

Ensimmäinen yllätys tuli muutamaa
viikkoa myöhemmin. Kylän tärkein
eli suojeluspyhimyksen juhla – Fiestas en honor de la Virgen del Remedios – oli tulossa. Silloin olisi useita
katuparaateja, pasacalles, joissa fagotinsoitto olisi hankalaa. Kerroin, että lukioikäisenä olin soittanut myös
pasuunaa. Musiikkikoulusta löytyi
heti ikivanha, mutta käyttökelpoinen Yamaha. Ostin musiikkikaupasta kunnon suukappaleen, laitoin
pyykkipojalla nuotit kelloon ja sitten
raitille. Kapu oli niin iloinen saadessaan yhden väliäänen soittajan lisää,
että myöhemmin ostin oman kiinalaisen ”aidon kopion” Conn 88H
-pasuunasta.

Vaikka minua hieman hävettää, on
pakko kertoa ensimmäisestä hengellisestä kulkueestani. Papin siunauksen jälkeen baritonisaksofonisti
Raúl murisi ”Himno”, ja heti ilmoille kajahti C-duurissa oleva melodia,
joka ei todellakaan minun korvissani tuntunut olevan mikään virsi. Illan mittaan tämä toistui useamman
kerran, joten ehdin korvakuulolta
säveltää siihen sopivan tenoristemman. Samaa virttä veivattiin samana
viikonloppuna meitä pienemmässä
naapurikylässä Daya Viejassa. Vasta myöhemmin surffailessani netissä
huomasin oppimani ”hymnin” olevan Marcha Real eli Espanjan kansallislaulu. Todellakin valtio ja kirkEspanja on varsinkin kesällä täynnä ko elävät täällä käsi kädessä.
fiestoja, sekä hengellisiä että maallisia. Ei voi olla fiestaa ilman mu- Jotta voisi todella kokea Espanjan
siikkia eikä musiikkia ilman bandaa. sydämen ja sielun, pitää soittaa sen
Suuremmissa juhlissa orkesterei- pasodoblet – sekä ne, jotka on tarta voi olla kymmenkunta. Olemme koitettu laulettavaksi kaduilla, että
myös olleet keikoilla oman maakun- ne, jotka ovat tarkoitettu konsertti-
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saleihin. Pasodoble on oikeastaan
marssin ja tanssin välimuoto. Se on
espanjalaiselle sama kuin valssi wieniläiselle tai tango argentiinalaiselle; koko elämän kirjo mahtuu neljään, viiteen minuuttiin. Pasodobleja on satoja ja taas satoja. Monet on
nimetty kuuluisuuksien kuten härkätaistelijoiden mukaan. Tavallisesti konsertti alkaa ja loppuu pasodobleen.
Kullakin on oma pikku tarinansa.
Eräs vanhimpia ja kauneimpia on
Antonio Álvarez Alonson säveltämä Suspiros de España. Sanakirjakäännös antaisi sangen isänmaallisen nimen, ”Espanjan tuulten kuiskaukset”. Todellisuudessa kappaleen
nimi Espanja viittaa Cartagenan
ikivanhan satamakaupungin kuuluisaan sokerileipomoon ja tuulen henkäys on sen yhtä kuuluisa tuulihattu-leivos. Kyseessä on siis Madridissa asuvan säveltäjän koti-ikävän
tunnustus.
Toinen valtava espanjalaisen musiikin aarreaitta on zarzuela-musiikkiteatteri, joka sai nimensä sen kuninkaallisen palatsin mukaan, jossa sitä ensi kertaa esitettiin. Se on mielenkiintoinen operettimainen sekoitus lausuttuja vuorosanoja, yksin- ja
kuorolauluja ja tansseja, usein taustalla flamencokitaristeista tuttuja rytmejä ja sointukulkuja. Koska
teoksilla on usein vahva sosiaalinen
sanoma, ne olivat käytännössä kiellettyjä Francon aikaan. Monet espanjalaiset kuulevat niitä nyt innoissaan ensi kertaa.
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Miten on mahdollista, että San Fulgencion kokoisessa maalaiskylässä (noin 2 500 paikallista asukasta
plus vaihteleva määrä, 1 500 – 3 500,
ulkomaista lomailijaa, jotka asuvat
”urbanisaatioissa”) voi olla näin suuri ja näin hyvä puhallinorkesteri?

taputukset) ennen kuin he saavat alkaa opetella jotain soitinta. Koulun junioriorkesterista siirrytään aikanaan senioriorkesteriin. Kaikkien oppilaiden pitää alusta pitäen
osallistua oppilasnäytteisiin. Koska
he ovat mukana katuparaateissa jo
nuorena, ei esiintymisjännitystä EsUnión Musical on paikallisten asuk- panjassa juuri tunneta.
kaiden yli 30 vuotta sitten perustama musiikin ystävien yhdistys, jo- Raatihuone eli kunta rakensi 1984
ka ylläpitää viranomaisten valvomaa musiikkikoulun, jossa harjoittelemmusiikkikoulua, jossa vaaditaan lap- me, ja luovutti sen yhdistykselle silsilta nuotinlukutaito (laulu ja rytmi- lä ehdolla, että konserttimme kylän
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Pasodobles, pasacalles y procesiónes, por favor

Kaappitarkastus

Kaappitarkastus
hienossa teatterissa ovat aina omille kyläläisille ilmaisia. Tosin edellytämme, että jokainen ostaa euron
arvan. Sponsoreilta saadut palkinnot
arvotaan puolessa välissä konserttia,
kun orkesteri vetää henkeään.
Maakunta tukee toimintaamme sillä, että kerran vuodessa saamme intercambio -avustuksen. Sovimme
jonkin toisen bandan kanssa, että he tulevat meille soittamaan ensimmäisen puoliskon konsertista, ja
myöhemmin teemme samoin heidän konserteissaan. Avustus kattaa
aiheutuneet menot. Vaihtelu on varmasti yleisölle mieleen.
Mikä selittää orkestereiden korkean tason? Tärkeä tekijä on certamen-kilpailut, joita järjestää FSMCV eli Federació de societats musicals de la Communitat Valenciana.
Nimi ei ole painovirhe vaan se on
paikallista kieltä valenciaa, jota puhutaan ikivanhan Valencian kuningaskunnan alueella, joka on noin
Itävallan tai Ruotsin kokoinen asukasmäärältään. Liiton jäseninä on
yli 730 yhdistystä orkestereineen.
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ensimmäistä palkintoa tai ei yhtään.
Toisin sanoen orkesteri kilpailee itsensä kanssa.
Kilpailu tapahtuu neljässä luokassa. Me kilpailemme kolmannessa
luokassa eli keskikokoiset orkesterit,
joissa on enintään 45 soittajaa, joista enintään viisi saa olla ulkopuolisia ei-rekisteröityjä jäseniä. Henkilökorttien tarkastus ennen lavalle nousua on tarkempi kuin yhdelläkään lentokentällä!

"Se oli rasittava
mutta antoisa
kokemus."

Olemme vuosien saatossa muutaman kerran yltäneet toiseen palkintoon. Koska meillä oli silloin kapuna kunnianhimoinen klarinetisti
German, joka halusi työhakemuksiinsa lisää mainetta, pidimme seuraavana vuonna melkoisen määrän
stemmiksiä ja kutsutimme itsemme
omalla kustannuksellamme vierailijaksi lähikyliin, joissa soitimme sen
vuoden pakollisen kappaleen. Se oli
Certamen on luokituskilpailu, jossa rasittava mutta antoisa kokemus.
jury antaa pisteitä tietyn tiukan kaavan mukaan. Orkesteri soittaa aluksi Emme tarkoituksella valinneet espasodoblen, jota ei pisteytetä, sitten panjalaista vapaavalintaista kappavaaditun kappaleen, joka on yleen- letta vaan Verdin La forza del Destisä Valencian alueella syntyneen sä- no -alkusoiton. Silloinen kokoonpaveltäjän säveltämä, ja lopuksi oma- nomme oli sille suotuisa: 1 pic, 4 fl,
valintaisen kappaleen. Jos yhteen- 14 cl, 1 bcl, 1 ob, 1 fg, 3 asax, 2 tsax,
lasketut pisteet ylittävät tietyn ra- 1 bsax, 2 trp, 2 hn, 2 tbn, 1 euph, 2
jan, saa kolmannen palkinnon tai tuba ja 6 perc, eli sallittu 45 soittajaa.
toisen palkinnon tai, jos suoritus oli Oli uskomattoman jännittävä hetki,
aivan huima, jopa ensimmäisen pal- kun todella pitkän päivän päätteekkinnon. Kilpailussa voi siis olla kaksi si juryn puheenjohtaja luki tulokset.

Lämpötila nousi entisestään, kun
meitä ei mainittu toisen palkinnon
saajana. Kun hän sitten lausui primer premio ja perään San Ful… lauseen loppua ei kuullut kukaan, kun
kylältämme tulleet kaksi bussillista faneja rupesivat riemuitsemaan.
Kerrankin pieni kylä sai syytä laulaa läpi yön Campeónes, campeónes,
olé, olé olé!
Vastaava olisi nyt vain unelma. Meneillään on aikamoinen sukupolven
vaihdos. Jotkut lähtevät muualle
opiskelemaan. Työttömyys on seudullamme korkea, joten yö- ja vuorotyöt ovat joillekuille pelastus. Toiset perustavat perheen ja palaavat
bandaan vasta vuosien kuluttua. Jotkut innostuvat urheilemaan kansallisella tasolla. Harjoitukset kaksi
kertaa viikossa rajoittavat vapaa-aikaa. Tämä prosessi vaatii oman aikansa ennen kuin uusi kokoonpano
on vakiintunut.
Minulle bandassa soittaminen on
valtavan hieno ja erilainen kokemus.
Unión Musical on olennainen osa
kyläyhteisöä. Keikkamatkoilla esiintymisvuoroja odotellessa olen kielirajoitteisenakin tutustunut kollegoihin tavalla, joka ei olisi ollut muuten mahdollista. Jopa maakunnan
pääkaupungissa Alicantessa minua
on tervehditty nimellä. Hämmentyneeseen katseeseeni on vastattu:
”Mutta sinähän soitat bandassa.”
ANTERO OJANTO

Tällä kertaa armottomassa
syynissä on Saara Kempin
komero
Kuka olet ja mitä teet?
Olen Saara Kemppi, toimin oboen
äänenjohtajana Pori Sinfoniettassa ja sen lisäksi olen tuntiopettajana
Palmgren-konservatoriossa ja Rauman sekä Huittisten musiikkiopistossa.
Miksi juuri oboe?
Soitin lapsena viulua, mutta se ei oikein innostanut. Vanhempani halusivat minun jatkavan kuitenkin musiikkiharrastusta, ja päädyin soittimen vaihtoon. Oboen keksin musiikkileiriltä, jossa oli valvojana tosi kiva oboisti Emilia (tai Emma?).
Kaikki ne rööritkin näyttivät silloin
niin mielenkiintoisilta…
Kuinka päädyit Poriin?
Minua pyydettiin sijaiseksi syksyksi
2009. Pruuvit olivat saman vuoden
joulukuussa ja minua onnisti niissä.

Mikä on omituisin asia, jota olet kaapissasi säilyttänyt?
Kaappini toimi muuttokuorman
säilytyspaikkana yhden kesäloman
Lempimusiikkisi?
ajan. Siellä taisi olla ainakin patja,
Jaa’a, kaikki mikä herättää tunteita. liinavaatteita, kahvinkeitin, astioiVarmaan ykkösenä Brahmsin ja Si- ta yms.
beliuksen sinfoniat, Bach, ranskalaiset impressionistit.
Kenen kaappi joutuu syyniin seuraavaksi?
Mikä on parasta työssäsi?
Hyvän opiskeluaikaisen ystäväni
Musiikki, onnistuneet konsertit, ki- Sanna Wihisen.
vat kollegat.
Mitä kaapistasi löytyy?
Esiintymisvaatteita, kenkiä, nuotteja, nuottiteline, rööritunti, koirien
vesikippo…
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KUVA: HOKTO SORSA

"Kaappini toimi
muuttokuorman
säilytyspaikkana"
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Konserttikalenteri
Tässä oboe- ja fagottilasien läpi katsottuna kiinnostavia poimintoja suomalaisten orkestereiden kevään 2019 ohjelmistosta.
Kaikki orkesterit eivät olleet tätä Rööriä veisteltäessä julkistaneet kevään
2019 ohjelmistoaan. Toisaalta poimijan silmät ovat saattaneet sen verran harittaa, että jotakin kiinnostavaa on siksi voinut mennä ohitse. Ilmoita siis osoitteeseen sofstoimitus@gmail.com, jos haluat ilmiantaa lisää konsertteja!

Radion sinfoniaorkesteri
Kuopion kaupunginorkesteri
Sinfoniasarja V: Gipps, suuri
englantilainen
To 14.3.2019 klo 19
Konserttisali
Maurice Ravel: Hanhiemo
Andre Jolivet: Fagottikonsertto
Claude Debussy: Petite Suite
Ruth Gipps: Sinfonia nro 2
Eugene Tzigane, kapellimestari
Lucian Dancescu, fagotti
Hiljaisen viikon konsertti
Ke 17.4.2019 klo 18 Maaningan
kirkko
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W.A. Mozart: Divertimento KV 137
B-duuri
Antonio Vivaldi: Konsertto oboelle ja
viululle RV 548
Gustav Holst: St Paul’s Suite op. 29
nro 2
Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Jousisinfonia nro 2 D-duuri
Lila Watanabe, viulu
Arto Parkkinen, oboe

Kamarimusiikkikonsertti 7: Tuoretta!
– Sonaatteja fagotille ja pianolle
Su 17.3.2019 klo 15.00
Musiikkitalo, harjoitussali Paavo
Atso Almila: Sonaatti
Kari Heinilä: Sonaatti
Timo Hietala: Sonaatti
Seppo Kantonen: Sonaatti

Jyväskylä Sinfonia

Turun filharmoninen orkesteri

Kamarikonsertti: Nuoruus
To 31.1.2019 klo 19
Jyväskylän kaupungintalo

Fagotin viemää
Pe 8.3.2019 klo 19.00
Turun konserttitalo

Georges Auric: Trio oboelle,
klarinetille ja fagotille
Jean Françaix: Puhallinkvintetto
nro 1
Leos Janáček: Nuoruus – Sarja
puhallinsekstetolle

Robert Schumann: Manfredalkusoitto
Carl Maria von Weber:
Fagottikonsertto F-duuri op. 75
Arnold Schönberg: Kamarisinfonia
nro 1 E-duuri op. 9b

Alexis Roman, huilu
Nahoko Kinoshita, oboe
Gil Shaked-Agababa, klarinetti
Elina Pyykönen, bassoklarinetti
Sanna Wihinen, fagotti
Jussi Järvenpää, käyrätorvi

Alexandre Bloch, kapellimestari
Etienne Boudreault, fagotti

Otto Virtanen, taiteellinen
suunnittelu ja fagotti
Kirmo Lintinen, piano

Kamarimusiikkikonsertti 8: The Art
of Woodwinds VOL.2
Su 14.4.2019 klo 15.00
Musiikkitalo, harjoitussali Paavo

Tapiola Sinfonietta
Hetkiä V: Lumoavia hetkiä
Su 17.3.2019 klo 15.00
Sellosali

Samuel Barber: Summer music op.
31
Francis Poulenc: Sextet
Albert Roussel: Divertissement op.
6
Carl Nielsen: Kvintetto

Johann Sebastian Bach: Goldbergmuunnelmat
Puupuhallinkvartetille sovittanut
Václav Vonášek (Suomen
kantaesitys)

Yuki Koyama, taiteellinen
suunnittelu ja huilu
Jorma Valjakka, oboe
Christoffer Sundqvist, klarinetti
Otto Virtanen, fagotti
Jukka Harju, käyrätorvi
Jouko Laivuori, piano

Bridget Allaire-Mäki, fagotti
Anni Haapaniemi, oboe
Harri Mäki, klarinetti
Asko Heiskanen, basettitorvi
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Kamarimusiikkikonsertit: Aikojen
loppu
Su 7.4.2019 klo 18.00
Betel-kirkko
François Couperin: La Castelane
sarjasta Pièces de Clavecin
Thomas Adès: Sonata da Caccia
oboelle, käyrätorvelle ja cembalolle
op. 11
Gioachino Rossini: Duo sellolle ja
kontrabassolle D-duuri
Franz Schubert: Jousikvintetto
C-duuri D. 956

23
Jasmine Beams & Qi Li, viulu
Helinä Nissi, alttoviulu
Andreas Helling & Eija HuhtalaKrapu, sello
Aapo Kyyhkynen, kontrabasso
Takuya Takashima, oboe
Tanja Nisonen, käyrätorvi
Jouko Laivuori, cembalo
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