
POHJOINEN ALTTOVIULUTAPAHTUMA 
OULUN ALTTOVIULUKILPAILUJEN YHTEYDESSÄ 

OULUSSA 20.-21.9.2022 

 

AIKATAULU kisaviikolla:  

Perjantai 16.9 Oulun konservatoriolla, Madetojan salin aulassa 

Klo16-18 ALTTO-ORKESTERI (harjoituksessa ainakin Oulu&Liminka)  

Klo16-16.45 Telemann 

Klo16.45-18 Cinema Paradiso, Yesterday ja Andante Festivo 

 

Tiistai 20.9 Oulun konservatoriolla 

Klo11-14 kilpailuesityksiä Tulindbergin salissa (kuuntelu) 

klo 14.15–16.45 ALTTO-ORKESTERI Pikkusalissa (harjoitus) 

14.15-15.15 Telemann-harjoitus  

15.15-16.45 Kaikki muut kappaleet (Yesterday, Cinema Paradiso ja Andante Festivo)  

Klo17-20 kilpailuesityksiä Tulindbergin salissa (kuuntelu) 

 

Keskiviikko 21.9 Karjasillan kirkossa 

Huom! MESTARIKURSSIA keskiviikkona, torstaina ja perjantaina (opettajina kilpailun tuomariston 

jäsenet). Aikataulu selviää myöhemmin. Mennään yhdessä kuuntelemaan. (Keskiviikkona on 

kilpailusta välipäivä.) 

 

ALTTO-ORKESTERI KARJASILLAN KIRKKOON (kirkkosali) VIIM. klo15.40.  

Saa tulla vaikka jo klo15! Huom! Päällekäisen tapahtuman takia pyrimme olemaan hiljaa klo16 asti.  

klo16-max17.30 ALTTO-ORKESTERIN KENRAALIHARJOITUS  (Mikä on harjoitusjärjestys?) 

-HUOM! Kirkkoon on tulossa konservatorion nuottitelineet. 

-VÄLIPALAA, alttoviuluseura tarjoaa- 

JUHLAKONSERTTI klo 18-19 Karjasillan kirkossa (vapaa pääsy, käsiohjelma 5€) 



Alttoviuluorkesteri: 

-Keskiviikkoinen konserttimme on siirtynyt myöhemmäksi. Konsertti alkaa vasta klo18. 

Linkki nuotteihin ym. : 

Pohjoinen alttoviulutapahtuma 

-Ilmoita oppilaasi ja itsesi orkesteriin 4.9 mennessä Jaanalle jaana.herlevi-hautala(at)eduouka.fi . 

-Kerro, missä stemmassa oppilaasi soittavat. (Monet oululaiset vaihtavat stemmaa kappaleiden välissä.) 

Tiedossa olevat stemmajaot ovat näkyvissä linkin takana olevassa kansiossa. Niitä voitte myös itse muokata. 

Kerro Jaanalle, jos et pääse linkillä kansioon! Kansiossa on myös ajantasaiset stemmat partituureineen. 

(Andante Festivon stemmoissa on oikeat nyanssit.) 

-Ilmoita myös erikoisruokavaliot konserttia ennen tarjottavan välipalaa varten. 

-Yhteinen harjoitusaikamme on todella lyhyt, joten valmistaudutaan projektiin hyvin. 

-Voimme käyttää konservatorion nuottitelineitä. 

-Laita nimi omiin nuotteihisi. Meitä on monta. 

-Alttoviuluorkesterissa on Oulun konservatoriolta 18 alttoviulistia sekä heidän opettajansa Jaana Herlevi ja 

Johanna Leponiemi. Lisäksi mukaan tulee OuluSinfonian alttoviulisteja sekä opettajia että oppilaita ympäri 

Suomen.  

-Osa oppilaista soittaa mukana vain Andante Festivo:ssa ja Yesterday:ssa, eli mukaan voi ilmoittautua 

taitojen ja jaksamisen mukaan.  

Saa mainostaa! Mahtavaa saada tämmöinen alttotapahtuma Oulun korkeudelle! 

 

Esiintymisvaatetus:  

Meillä ei ole yhtenäistä esiintymisasua. Kuitenkin,  juhlakonsertti tulossa, 

joten laitetaan juhlavaa päälle.  

 

KONSERTTIOHJELMA:  

John Lennon & Paul McCartney: Yesterday 3’ 

Enrico Morricone:Cinema paradiso “Love theme” 3’ 

Georg Philipp Telemann: Konsertto alttoviululle G-duuri TWV 51:G9, osat Largo, Allegro, Andante, Presto 

15’ alttoviulusolistina oululaislähtöinen Lilli Maijala 

Edwin York Bowen: Fantasia neljälle alttoviululle Lilli Maijala, Johanna Tuikka, Taru Lehto ja Johanna 

Leponiemi 15’ 

Jean Sibelius: Andante festivo 6’ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1fVkMdTg1_E2a78swXiZiWs4aXDE45WgG


Sijainti : 

-Alttoviulukilpailut ja tiistain altto-orkan harjoitus ovat siis Oulun musiikkikeskuksessa os. Leevi Madetojan 

katu 1. Tulindbergin salin kohdalla on sisäänkäynti. Keskiviikon konserttikin on yhden km:n päässä:  

Karjasillan kirkko, Nokelantie 39, 9015 Oulu. 

-Musiikkikeskuksen parkkipaikalla on pieni määrä vierasautopaikkoja. Leevi Madetojan kadun toiselta 

puolelta parkkipaikkoja löytyy enemmän. 

-Musiikkikeskuksessa on Unirestan lounasravintola Preludi, joissa voi ruokailla klo10.30-13. Preludilla on 

myös pieni kahvila Tulindberg-salin aulassa. Lisäksi musiikkikeskuksen lähellä sijaitsee muita 

ruokaravintoloita ja ruokakauppoja.. 

-Jos teillä on majoittumisessa ongelmia, kertokaa se viimeistään 4.9. Kyselemme tarvittaessa 

mahdollisuutta perhemajoitukseen.  

 

Kilpailun ja mestarikurssin seuraaminen on meille ilmaista: 

-Mennään kuuntelemaan kilpailuesityksiä ja mestarikurssin tunteja. Mestarikurssin tunteja antaa kilpailun 

tuomaristo,  ja niitä on keskiviikosta perjantaihin. Tarkkaa aikataulua viilataan vielä. Välierää pääsee 

seuraamaan esim. tiistaina klo11-14 ja klo17-20, eli kummallakin puolin harjoitusta. Kilpailun kuuntelemista 

suunnittelevan on hyvä tietää, että salista saa poistua aina soittajan vaihtuessa. 

 

Alttoviuluja, huoltoa ja tarvikkeita: 

-Mikko Karvonen Toonikalta koko viikon (soitinesittely, jouhitus ja korjaus)  

-Pekka Suihkonen paikalla keskiviikkona 

-Soitinlaine: Tarvikkeita myytävänä lipunmyynnin yhteydessä 

 

Mukavaa syksyn aloitusta ja toivottavasti nähdään pian ! 

Terveisin Jaana & työryhmä 

 

Lisätietoa alttoviulukilpailusta 

www.suomenalttoviuluseura.fi tai Facebook/ Oulun alttoviulukilpailut 2022 

 

… ja alttoviulutapahtumasta 

Jaana Herlevi jaana.herlevi-hautala(at)eduouka.fi  

tai puh.041-514 2384 

http://www.suomenalttoviuluseura.fi/
mailto:jaana.herlevi-hautala@eduouka.fi

