
Helge Valtonen 70v!
Pisku Ristiluoma

Eräänä helmikuun lauantai-iltana helsinkiläiseen
pikkubaariin alkoi valua jengiä tarkoituksenaan päästä
yllättämään hyvä ystävä, opettaja ja kollega perin pohjin.
Onnistuttiin. Jahka Helge perheineen ehti ovesta sisään
(kaikki muut perheestä olivat tietysti erittäin vahvasti
juonessa mukana!) oli hämmästys kasvoillaan näkemisen
arvoista, ei edes vanhan orkesterimuusikon kaikkialle yltävät
korvat (poikaansa Juhanaa lainatakseni) olleet kuulleet
suunnitteilla olevista yllätysjuhlista. Jahka Helge toipui
ensijärkytyksestään saatiin kuulla mahtavia puheita ja
muisteloita matkan varrelta, onnitteluiden ja lahjojen
säestämänä.

Vaikka Rso:sta eläköityminen tapahtui jo seitsemän
vuotta sitten, saavat monet opiskelijat onneksi vielä nauttia
Helgen opetuksesta, mitenkäs sitä nyt nuori seitsemän-
kymppinen töitään lopettamaan... ja hyvä näin! Kysäisin
pitkän pedagogin uran tehneeltä Helgeltä myös pari vinkkiä
tuleviin Tampereen kisoihin osallistuville, nyt silmät auki TE
jotka hikoilette kappaleidenne kanssa harjoituskopissa!

14 Helge 70v!

Lahjasäkkiä tutkimassa Ritva Kaukola, Juhana Valtonen ja sankari itse.
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Jokainen lavalle nousija on voittaja.

Kilpailuun valmistautuminen takaa voimakkaan
kasvutapahtuman taidoissa.

Varsinkin ekan erän kappaleita kannattaa ja täytyy esittää
mahdollisimman paljon.

Muodostakaa esitysryhmiä joissa soitatte toisillenne.

Kannattaa muista myös pianisti Radu Lupun mietelmä: 20
ensimmäistä esityskertaa – mitä tahansa voi tapahtua.

Nauhoittakaa esityksiä, vaikka vain puhelimella. Kuulee siinä
kumminkin rytmin ja puhtauden.

Ja vielä viimeisenä, kyseessä on pikemminkin tapahtuma kuin
kilpailu.

Helge 70v!

Seuran puolesta vielä
valtavan suuret

onnittelut
merkkipäivän johdosta!
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Suomen Turku 31.3.-1.4.2017
Seuraavilla sivuilla Jussi Id ja Anna Pohjola kertovat Turun
vuosikokousviikonlopusta, lisäksi Max Savikangas valottaa
siellä esitetyn teoksensa taustoja.

Kun tieto varmistui, että Turku ja Harri Sippel
järjestävät 2017 vuosikokouksen, aloin heti suunnitella
matkaa sinne. Airbnb on hyvä ja halvahko tapa asua, joten
kolme huonetta ja keittiö vuokrattiin Aninkaistenkadulta
läheltä konserttitaloa. Heikki Vehmanen, Markus Sarantola ja
Max Savikangas lähtivät mukaan, joten tiesin, että hauskaa
tulee olemaan.

Max ja minä matkasimme autolla Turkuun jo perjan-
taina hyvissä ajoin koska hänellä oli Azonalinsa harjoitukset
konservatoriolla. Minä tapasin ystäväni Antero Mamian, joka
ei ole alttoviulisti, mutta ammattinsa arkkitehti alkaa samalla
kirjaimella, ja kenties tämän takia hän on niin kiinnostunut
alttoviulun soitosta. Antero järjesti v.1997 alttoviulutapaa-
misessa jatkojen jatkot kotonaan, ja nukuimme suuri osa
porukasta hänen lattiallaan loppuyön.

Airbnb kämppä oli remontoitu ja hyvässä kunnossa.
Otimme pienet ja lähdimme sadan metrin päässä olevaan
konserttitaloon kuuntelemaan alttoviulun soittoa. Harri oli
vastassa lippujen kanssa ja muutenkin hän hoiti kaikki
tapahtuman järjestelyt loistavasti. Vaikka olen ollut aikai-
semminkin Turun konserttitalossa, joskus jopa keikalla,
akustiikka pääsi yllättämään pahasti. Vasket iskevät päälle
kuin yleinen syyttäjä, mikä tarkoittaa, että konsertin aikana
nukkuminen on mahdotonta! Magnus Lindbergin teoksesta ei
jäänyt oikein mitään mieleen, koska alttoviulun soittoa oli
luvassa.

Jasmine Beams oli loistava solisti joka sai Miklos
Rozsan hienosti orkestroiman konserton sekä hiljaiset ja
voimakkaat kohdat kuulumaan hyvin salin takapenkkeihin
asti, jossa me istuimme. Itse en ollut kovin vaikuttunut
konsertosta sävellyksenä, mutta asiaan vaikutti varmasti
suuresti salin kova akustiikka. Schumannin 2 sinfonian
orkesteri soitti hienosti.

Turku
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Äkkiä takit päälle ja Tommin autolla ravintolaan, jossa
söimme ja otimme hieman liemevää niin kuin asiaan kuuluu.

Lauantaiaamuna kuskasin Maxin harjoituksiin ja aloin
odotella Hessua ja Markusta tulevaksi. Heidän tultua läksim-
me konservatoriolle odottelemaan päivän ohjelmaa. Markus
Sarantola soitti kauniisti Barokkialtollaan Bachin Saraban-
dan, ja kertoi barokkisoittimen ja nykyaikaisen alton eroista
ja yleensäkin jousisoitinten ja jousien kehityksestä.

Eero Kesti oli saapunut Kotkasta kertomaan Uuno
Klamin uudelleen löydetystä sonaatista alttoviululle ja
pianolle. Jos oikein muistan, teos oli kantaesitetty Helsingin
musiikkiopiston matineassa 1920, jonka jälkeen se oli painu-
nut unholaan. Hatunnosto Eerolle merkittävästä työstä; nyt
kaikki nuottia tilaamaan ja harjoittelemaan! Sauli ja Anna
Kulmala esittivät valittuja paloja sonaatista päivällä ja ilta-
konsertissa hienosti koko teoksen.

Vuosikokous oli seuraavana vuorossa ja onneksi
kiireinen puheenjohtajakin saatiin paikalle. Jussi Tuhkanen ei

Turku

Turun viikonlopun järjestänyt Harri Sippel yhdessä solisti Jasmine Beamsin kanssa.
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enää perhesyistä (pieni Venla-tyttö) halunnut jatkaa halli-
tuksessa ja hänen tilalleen valittiin Elina Heikkinen. Kiitoksia
kaimalle hienoista vuosista ja tervetuloa Elinalle.

Iltakonsertti Sigyn-salissa oli koko viikonlopun koho-
kohta! En ala tässä käymään läpi konserttia, mutta sen
verran sanon, että harvoin kuulee näin hienoa, mielenkiin-
toista ja monipuolista ohjelmaa. Kaikki esitykset olivat
korkeatasoisia ja hyvin harjoiteltuja. Yhden esityksen haluan
kuitenkin nostaa esille: Max Savikangas ja Azonal. Teos oli
Maxin, Mikko Luoman ja April Ensemblen esittämänä suo-
rastaan veret seisauttava. Toivon, että Max saa tilaisuuden
soittaa teostaan monessa paikassa.

Harri oli varannut illaksi Koulu-ravintolasta meille
kabinetin, jonne lähdimme syömään ja juhlimaan hienoa
viikonloppua.

Ps. Tulkaa hyvät ihmiset alttoviulupäiville. Ei missään ole
yhtä hauskaa ja kivoja
kavereita. Vielä kerran
tuhannet kiitokset,
Harri Sippel.

Jussi Id

Turku

Koulun "Symposium".
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Turusta kajahtaa
Anna Pohjola

Suomen alttoviuluseuran vuosikokoustapahtuma 31.3.-
2.4.2017 Turussa tarjosi seuran jäsenille mielenkiintoisen
viikonlopun alttoviulumusiikin parissa. Tapahtuma lähti
käyntiin Turun Filharmonisen orkesterin konsertilla perjan-
taina, solistina kuka muukaan kuin orkesterin oma soolo-
altisti, kalifornialaissyntyinen Jasmine Beams.

Konsertti itsessään oli tasapainoinen kokonaisuus
uutta ja vanhaa: Magnus Lindbergin Chorale (2002), Miklós
Rózsan alttoviulukonsertto (1983) ja Robert Schumannin
Sinfonia nro 2 op. 61, C-duuri (1846). Erityisesti Rózsan
konserttoa kuunnellessa heräsi kysymys miksei tätä soiteta
paljon enemmän? Kyseessä on kuitenkin melko massiivinen ja
vaativahko teos, joka samalla on suhteellisen kuulijaystä-
vällinen. Tyylillisesti siinä on toisaalta hiukan Bartókmaisia
piirteitä - onhan kyseessä saman kulttuurin kasvatti, mutta
toisaalta siitä löytyy myös elokuvamusiikillisia puolia. Esitys
oli kaikin puolin hienoa kuultavaa, joskin paikoittain solisti
tuntui hiukan peittyvän muun orkesterin massaan.

Konsertin jälkeen suuri osa iloisesta joukkiostamme
lähti jatkamaan iltaa. On mukavaa, kun kokouksen ohjelmaan
on sisällytetty myös vapaata seurustelua, jolloin voi tutustua
myös muualta tulleisiin kollegoihin vähän paremmin. Illanvie-
ton aikana varmasti riitti jutun juurta enemmänkin, allekir-
joittaneelta se kuitenkin aikaisempien suunnitelmien takia jäi
valitettavasti kokematta.

Ohjelma jatkui lauantaina puolilta päivin tervetulo-
kahvien ja sirkusviihteen merkeissä Turun konservatoriolla.
Lisäksi oli mahdollista päästä tutustumaan (tsekkiläis-) turku-
laisten viulunrakentajien, Rudolf ja Toni Belisin alttoviuluihin,
Anima Novan hiilikuituäänipinnaan tai sopia pienistä soitin-
korjauksista. Allekirjoittaneelta jäi tämä väliin aikataululli-
sista syistä, samoin kuin ohjelmassa ollut psykofyysisen
hengitysterapeutti Virve Niemelän (toimii myös Turun
konservatorion viulunsoiton opettajana) esitys hengityksestä
ja rentoutumisesta. Varmasti molemmat näistä ovat olleet
mielenkiintoista seurattavaa. Varsinkin tämä jälkimmäinen
olisi ollut hyödyllinen, ainakin tällaisesta kroonisesta
jännityksestä kärsivälle.

Turku
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Ruokatauon jälkeen
ohjelma jatkui Markus
Sarantolan esityksestä
barokkialton soitosta.
Turussa on ollut aika
vähän mahdollisuuksia
päästä tutustumaan
barokkisoittimiin noin
ylipäätään, mutta vielä
vähemmänbarokki-
alttoviuluun. Oli kiin-
nostavaa nähdä, miten
tavallisen alttoviulun
soittamineneroaa
barokkiversiosta.
Suurimmat näkyvät
erot soitinten välillä

lienevät jousessa (lyhyempi, kaarevampi), ja otelaudan/
kaulan kulmasta soittimen koppaan nähden. Myöskään
barokin aikana ei ollut mitään tukia käytössä, mikä tietysti
tuo omat haasteensa soittimen hallintaan. Myös kielet olivat
suolikieliä, ja niiden jännite (samoin kuin jousen jouhien
jännite) oli löysempi kuin moderneissa soittimissa. Myös
musiikilliset käytännöt liittyvät oleellisesti myös soittimen
kehitykseen. Aihe herätti jonkin verran keskustelua mm. siitä,
mikä vaikutti mihinkin - kehittyikö musiikki soitinkehityksen
myötä vai toisinpäin. Kuitenkin on selvää, että musiikin
estetiikka ja esitystavat ovat aikojen saatossa syystä tai
toisesta muovautuneet.

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä kuulimme
Eero Kestin esitelmän editoimastaan Uuno Klamin 1920-
luvun alussa kirjoittamasta alttoviulusonaatista. Tämä on
suomalaisen alttoviulumusiikin kannalta todella merkittävä
saavutus. Alttoviululle suoraan sävellettyä ohjelmistoa on
muutenkin hävyttömän vähän, suomalaisesta sellaisesta
puhumattakaan. Kesti esitteli työn eri vaiheita, kuinka hän
enemmän tai vähemmän sattumalta sai käsikirjoituksen/
luonnokset käsiinsä, minkä pohjalta hän alkoi perkaamaan
teosta soitettavaan kuntoon.

Työsarkaa lienee riittänyt, Klamin omat kirjoitukset
ovat olleet suttuisia ja sekavia, minkä takia ilmeisesti kukaan
muu ei ole aiemmin uskaltanut kajota teokseen, ja se oli
vajonnut unholaan. Sitä ei siis myös juurikaan olla esitetty,

Turku

Markus Sarantola barokkialttoviuluineen.



21

mutta tähän varmasti tulee muutos nyt kun se on vihdoin
selvitetty soitettavaan kuntoon. Pientä esimakua esitelmän
aikana sonaatista antoivat Sauli Kulmala (vla) ja Anna
Kulmala (pf), ja teos kuultiinkin kokonaisuudessaan illan
AlttoviuluAprillia -konsertissa Turun konservatorion Sigyn-
salissa. Ennen illan konserttia ohjelmassa oli viikonlopun
”virallinen” osuus, eli alttoviuluseuran vuosikokous.

Alttoviuluviikonlopun kruunasi ehdottomasti illan
konsertti. On todella harvinaista herkkua päästä kuulemaan
pelkästään alttoviulumusiikkia erilaisin sovituksin ja kokoon-
panoin. Konsertissa oli todella rento meininki, sekä esiinty-
jillä että yleisöllä, ja ohjelmistosta löytyi kaikenlaista vähän
”vakavammasta” ohjelmistosta kieli poskessa soitettavaan
ilotteluun. Yleisöäkin löytyi, olisi ehkä pitänyt markkinoida
konserttia vähän aktiivisemmin myös seuran ulkopuolisille,
jotta myös muutkin kuin seuran jäsenet pääsevät nauttimaan
alttoviulumusiikista! Konsertin jälkeen seura lähti jatkamaan
panimoravintola Koulun yläkertaan illallisen merkeissä.

Viikonloppu oli oikein hyvin järjestetty, suuret
kiitokset siitä kuuluvat ehdottomasti Turun AMK:n alttoviu-
lunsoiton lehtori Harri Sippelille. Viikonlopun ohjelma oli
monipuolinen, ja ohjelmaan oli ujutettu sopivasti hyötyä ja
huvia.

Turku

Uuno Klamin alttosonaatti, Sauli ja Anna Kulmala demosivat, Eero Kesti esitteli.
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Azonal Turussa
Max Savikangas, säveltäjä, alttoviulisti

Harri Sippel järjesti - kaiken muun muassa, kiitos
Harri! - sävellykseni Azonal (2015-16) alttoviululle ja 12-jäse-
niselle yhtyeelle toisen esityksen Suomen alttoviuluseuran
vuosikokoustapahtumassa Turun Sigyn -salissa 1.4.2017.
Harri onnistui kuin onnistuikin kokoamaan yhtyeeseen tarvit-
tavat muusikot opiskelijoista ja ammattilaisista ja värväämään
kapellimestariksi nykymusiikkiharmonikkataituri Mikko
Luoman. Itse viuhdoin solistina.

Azonal kantaesitettiin
8.2.2016 Helsigin Musiikki-
talon Sonore -salissa, jolloin
yhtyeenä oli Azonalin mi-
nulta Teoston sävellystilaus-
toimikunnan ja Sibelius-
rahaston avustuksin tilan-
nut Uusinta Ensemble,
johtajanaan József Hárs.
Solistina meuhkasin innois-
sani myös silloin. Kantaesi-
tys sai erittäin lämpimän
vastaanoton ja monet kol-
legat tulivat minulle hypet-
tämään, että tämän täytyy
olla paras tähänastinen sä-
vellyksesi. No, kuka tietää,
mutta myönteisestä pöhi-
nästä rohkaistuneena ryh-
dyin tavoistani poiketen
markkinoimaan teostani eri
orkestereille ja alttoviuluso-
listeille...laihoin tuloksin.

Kunnes Harri Sippel soitti ja kertoi kuulleensa Turun
Filharmonisen Orkesterin intendentiltä Emilie Gardbergilta,
että minulla “on joku tämmöinen kappale...Atsounal...vai
miten se lausutaan?” ja että voisiko sitä mahdollisesti harkita
esitettäväksi alttoviuluseuran vuoden 2017 vuosikokous-
tapahtumassa. No voisihan sitä, nakkasin materiaalit Harrille
ja siitä se lähti!

Turku

Kantaesityksen johtanut Jószef Hárs ja

säveltäjä & solisti Max.
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Meillä oli kahdet harjoitukset Turussa solistin kanssa
ja lisäksi kenraali. Lisäksi yhtye oli harjoitellut keskenään
Mikko Luoman johdolla. Ensimmäisissä harjoituksissa kävi
ilmi, että varsinkin jousisoittajille tuottivat suurta ihmetystä
laajennetut jousisoitintekniikkani. Mutta kun demoilin heille
sitä, miksi soitetaan tällä tavalla, minkälaisia sointeja
soittotavoilla tavoitellaan ja mikä funktio näillä soinneilla on
teoksen kokonaisuudessa, niin motivaatiota ja sitä kautta
tuloksia alkoi syntyä. Minulle jäi sellainen ilahtunut olo, että
opiskelijat saivat harjoituksiin ja esitykseen osallistumises-
taan jotain muutakin kuin opintopisteitä, että he olivat aidosti
oppineet ja sisäistäneet jotain uutta. Esitys oli loppujen
lopuksi hämmästyttävän hyvä, soinnikas, yhtenäinen ja
energinen. Sigyn -sali oli akustisesti erinomainen tila
teokselle.

Nykysäveltäjällä on haastetta haikaillessaan teoksil-
leen esityksiä. Liian usein hyvänkin kappaleen – siis muiden-
kin kuin säveltäjän itsensä mielestä – esityksiä kertyy tasan
kolme: se ensimmäinen, ainoa ja viimeinen. Jollei ole aktii-
vinen itse joko esittäjänä tai omien sävellyksiensä promo-
ajana (jota koiran hommaa monet säveltäjät inhoavat
sydämensä pohjasta, enkä ihmettele yhtään), niin voi olla
ettei seuraavaa esitystä koskaan tule. Paljon on kiinni
henkilökohtaisista suhteista. Kuinka paljon esimerkiksi
Joonas Kokkosen sävellyksiä esitetään nykyään verrattuna
siihen, kun hän oli elossa ja “musiikkielämän Kekkonen”?
Nytkin kului yli vuosi, ennen kuin kappale esitettiin toisen
kerran, vaikka olin itse ollut poikkeuksellisen aktiivinen. Tätä
taustaa vasten pidän siis todella suuressa arvossa sitä, että
Harri järjesti Azonalin esityksen, lämmin kiitos vielä kerran!

On tietysti totta, että seisomme jättiläisen harteilla.
Tarkoitan sitä, että länsimaissa vuosisatojen aikana sävelletyn
musiikin laatu ja painoarvo on valtava. Jotkut kokevat tradi-
tion painon niin musertavaksi, etteivät ikinä ryhdy säveltä-
mään mitään, vaikka itse asiassa haluaisivatkin. Tämä on
suuri virhe; ellei sävellettäisi eikä esitettäisi uutta musiikkia,
niin musiikkikulttuurimme jähmettyisi konservatiiviseksi
museoksi, joka nopeasti menettäisi elinvoimaisuutensa.
Toisaalta: Sinun musiikkiasi voit säveltää vain Sinä itse.

Azonal on englantia (zone = vyöhyke, azonal =
vyöhykkeetön) ja viittaa vyöhykkeettömyyteen teoksen
muodonnassa; siirtymät musiikillisten materiaalien välillä

Turku



tapahtuvat vähitellen tai limittyen ilman terävästi piirtyviä
rajoja jaksojen välillä. Tämä oli itselleni vanhana John
Zornimaisten äkkileikkausten ystävänä uusi kokeilu, joka
tuottikin poikkeuksellisen sujuvan kokonaismuodon; kappale
ikään kuin soittaa itse itsensä läpi kerran käynnistyttyään.
Siinä on jotain varsin tyydyttävää ja aion soveltaa tätä
muodontamistapaa jatkossakin sopivissa yhteyksissä.

Lähellä teoksen loppua kuultava alttoviulun kadenssi
on esitettävissä myös erillisenä sooloalttoviulukappaleena
nimeltään Azonal Advice (anagrammi sanoista Viola
Cadenza). Itse asiassa sävelsin tämän kappaleen jo vuonna
2009 sillä ajatuksella, että tulen myöhemmin sisällyttämään
sen kadenssiksi konsertoivaan teokseen alttoviululle ja
yhtyeelle (joka siis tuli oleman Azonal). Kadenssi ei ole
kokonaan uloskirjoitettu, vaan hyödyntää kehittelemääni
ohjattua modulaaris-transformatiivista
improvisaatiotekniikkaa. Tehtävänä on luoda improvisoiden
siirtymiä kadenssin aihelmien (jotka ovat perinteiseen tapaan
myös koko teoksen aihelmia) välillä. Näin jokainen esitys on
hieman erilainen, mikä toivoakseni auttaa teosta säilymään
tuoreena ja kiinnostavana useidenkin esitysten jälkeen.
Ainakin kantaesityksen ja toisen esityksen kadenssit
muodostuivat livetilanteen paahteessa aivan erilaisiksi, mikä
oli hauskaa.

Soolo-osuus hyödyntää kehittelemiäni laajennettuja
soittotekniikoita ja niiden tuottamia sointeja kuten esim.
circular bowing, bursting, whisked whistle, glissando
repetition ja rumble, joita 12-jäseninen yhtye heijastelee - ei
päälleliimattuina efekteinä, vaan elimellisenä osana
musiikillista ilmaisua.

Mielestäni Azonal tuo alttoviulun esiin uudella tavalla,
vitaalisena ja pystyvänä itsellisenä soolosoittimena. Alttoviulu
on tietysti soinniltaan tavattoman maukas ja ainutlaatuinen
alarekisterissään – tämä tosiasia sai minutkin aikoinaan
osaltaan tarttumaan alttoviuluun –mutta olisi suuri virhe
ajatella, että surumieliset, matalalta jollottavat melodiat
(tiedätte varmaan mitä tarkoitan...) olisivat ainoata hyvää,
mitä alttoviululla soolosoittimena on tarjottavanaan. Ei
suinkaan, alttoviuluhan on kokonainen sointien universumi!

Azonal nähdäkseni osoittaa, että alttoviululla voi
esimerkiksi soittaa hämmästyttävän nopeita virtuoosisia

24 Turku



kuvioita ja että alttoviulu pystyy sylkemään korkeataajuuk-
sista spektriä uumenistaan sellaisella omalaatuisella tavalla,
johon viulu tai sello eivät pysty. Monet soittotekniikoistani
tavoittelevat juuri tätä uudella tavalla sädehtivää, loisteliasta
sointia, jossa energiaa ladattu on paljon spektrin korkeisiin
taajuuksiin ja joka siksi kantaa vaivatta yhtyeen yli.

Kyllähän korkeisiin asemiinkin voi kirjoittaa alttoviu-
lulle, sinne vanhan ajan “ikuisen lumen ja jään alueelle”,
johon tenorin soittajat eivät koskaan edes yltäneet (ks. Helge
Valtosen alttoviulun historia -artikkeli yhdistyksen verkkosi-
vuilta), mutta se on eri asia: silloin säveltäjän on turha odot-
taa saavansa samanlaista kilahtavaa loisteliaisuutta, kuin
minkä viulun e-kielen kirkas ja helähtävä sointi antaa (tai
kiitoksia alttoviulisteilta soittimellisesta kirjoitustavasta...).
Mitä muuten olisivat viulukonsertot ilman mainittua e-kielen
soundia? Tämän vuoksi viuluteosten esittäminen alttoviululla
kvinttiä alempaa ei kovinkaan usein ole palkitsevaa, vaikka
periaatteessa kyllä mahdollista.

25Turku

Max Savikangas esittää teostaan Azonal yhdessä Mikko Luoman johtaman Sigyn

April Ensemblen kanssa.



Rohkenen väittää, että Azonalin soolo-osuus on kirjoi-
tettu ehdottoman idiomaattisesti alttoviululle - se ei ole
lainkaan niin vaikea soittaa kuin miltä se saattaa kuulostaa!
Rakkaat kollegat, siksi toivonkin, että rohkeasti tarttuisitte
teokseen ja kokeilisitte, miltä soolo-osuus tuntuu soittaa.
Saatatte hämmästyä! Esitysmateriaali on saatavana
pilkkahin-taan Music Finlandin nuottikirjastosta joko pdf-
tiedostona että huippulaadukkaana paperitulosteena.
Soolostemma maksaa vain 4.95 € (sis. Alv.)! Siis mitä nykyään
saa vitosella?

Toivon myös, että teos antaa sekä esittäjille että
kuulijoille uudenlaisen, mielikuvituksellisen, energisoivan ja
myönteisen musiikillisen kokemuksen. Siltä ainakin tuntui
Turussa, kun kappaleen loputtua te ystävät räjähditte
hurraamaan! Oli responssina pakko tuulettaa
keihäänheittäjämäisesti karjahdellen, yhteistä hetkeä
juhlistaakseni ja yhteishenkeä nostattaakseni. Tämän kun
kerroin puolisolleni puhelimessa tehneeni, niin kommentti
kuului pienen hiljaisuuden jälkeen: “Et kai?”. Kyllä!

Lisäinfoa & linkkejä mm. Maxin Azonalin materiaalin
ostoon löytyy seuran nettisivuilta

www.suomenalttoviuluseura.fi kohdasta "Linkit"!

*** *** *** *** *** ***
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Vuosikokousviikonlopun aikana

saatiin hankittua seuralle myös

uusia jäseniä. Pj Atte ja vpj

Pisku kaappasivat kainaloonsa

yhden heistä, Matilda Berghällin

(joka muuten on saman

musiikkiopiston ja opettajien

kasvatti kuin Atte ja Pisku!).
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Vielä lisää viikonlopun kuvasatoa...

Tommi Aalto ja

Sigyn April

Ensemble Eero

Kestin

Concertinon

kimpussa.

Oleg Larionovin Crossfit Strings #1, esittämässä: Helinä Nissi, Rémi

Moingeon, Sauli Kulmala, Deborah Mussafia ja Tal Riva Theodorou,

alttoviulu sekä Aki Yrjä ja Oskari Pirttimaa, sello.
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Alttoskaba lähestyy
Lauri Savolainen

Tampereen valtakunnallisen alttoviulukilpailun 2017
ilmoittautumisaika päättyi 1.3. Määräaikaan mennessä
ilmoittautumisia tuli peräti 33 kappaletta, mikä on
erinomaisen runsas määrä! Osallistujien syntymävuodet
vaihtelevat 1984 ja 2001 välillä eli ikähaitari on suuri.
Osallistujia on tulossa eri puolilta Suomea, mutta suurin osa
Helsingistä. Myös ulkomailla opiskelevia suomalaisia on
odotettavissa useita.

Kisan ohjelmisto on ensimmäisen ja kolmannen erän
suhteen melko tarkkaan määritelty säännöissä. Alkuerässä
soitetaan Regerin soolosarjoja, Telemannin fantasioita ja
Campagnolin kapriiseja. Finaalissa taas kaikki soittavat
Whittallin tilauskappaleen, trion alttoviululle, huilulle ja
harpulle sekä Hoffmeisterin tai Stamitzin konserton
orkesterin kanssa. Välierän ”vapaaohjelmaan” osallistujat
ovat odotetusti keksineet monenlaisia ohjelmistoratkaisuja.
Ohjeistuksenahan oli vain, että keston on oltava 40 ja 50
minuutin välillä, josta pianon kanssa vähintään 30 minuuttia,
ja että mukana on oltava yksi Tampereen Musiikkiakatemian
sävellysopiskelijan teos. Kuten arvata saattaa, välierässä
tullaan kuulemaan runsaasti tuttuja Brahmseja, Clarkeja,
Schuberteja, Schumanneja ja Hindemithejä. Näiden lisäksi
tiedossa on vähemmän tunnettujakin sonaatteja,
pikkukappaleita ja erilaisia sovituksia. Taatusti kiinnostavaa
seurattavaa kuulijoille!

Muistutuksena vielä, että alttoviulukilpailu
järjestetään 22.-29.9.2017. Kaksi ensimmäistä erää ovat
Tampereen musiikkiakatemialla ja kolmas erä Tampere-talon
Pienessä salissa Tampere Filharmonian kera. Älä kulje onnesi
ohi, vaan varaa viimeistään nyt kalenteristasi päivät
alkusyksyn huikeimpaan alttoviulutapahtumaan. Syyskuussa
saattavat puiden lehdet pudota, illat pimetä ja kylmä viima
yltää luihin ja ytimiin, mutta alttoviulu hehkuu lämpöään.
Tavataan syyskuussa Tampereella!

Tampere 2017
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Mu ist a t h an m ak saa jäsenm ak susi a jo issa !


