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r i Koulujen musiikkiluok-
kien valmentaminen esiinty'
minen myös yleisölle on kan-
natettava ajatus. On virkistä'
vää kuunnella erityisesbi jou'
lulauluien esittämistä lasten
kirkkailla äänillä.

Vaasan kaupunginorkeste-
rin viime torstai-iltana kau-
pungintalossa järjestämässä
joulukonserbissa lauloi Onki'
lahden koulun musiikkiluok-
kien kuoro valmentajinaan
Laura Viirret, Ritva Käräjä-
mäki ja György Kadar. Kuo-
ro esi l t i  Kalervo Kulmalan
johdolla ja Vaasan kaupungi
norkesterin säestyksellä kuu-
si tubtua joululaulua, jotka
Markku Lindfors ol i  so-
vittanut. Sovituksissa oli or-
kesberin osalta eråitä'moder-
nin sävyisiä, erityisesti pu-
hallinteemoja, jotka erottui
vat'.laulujen vanhoista melo-
dioista.

r',Kuöro laulöi yksiäänisesti
ja puhtaasti. Se oli hyvin val-
mennettu, joskin hieman ta-
sapaksua lairlaminen oli.
Mutta ehkåpä,,nyanssien ja
muiden tulkihtahienouksien
aikaairsaaminenl ei tuolla as-
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teella niin vain käYr'Mitefikä'
hän olisi kaksiäänisen tai jo'
pa neliäänisen laulun laita ?
Esimerkiksi Gruberin Joulu'
yö, juhlayö 'laulua se olisi
sävyttänyt.

Orkesterin oma osuus oli
ongelmatonta ja miellyttävää
muliikkia: Corellin Concerto
Erosson Pastorale'osa, isä'
Mozartin (Leopold) vahvasti
puuteroitu Retiiretki ja Olavi
Pesosen keskiaikaiseen vir-
teen perustuva In dulci jubi-
losovitua. Kalervo Kulmala
johti vähäeleisesti, mutta tar-
koin viittauksin' . ja Eino
Vuorimaa sekä Björn
Buss toimivat selostajina.

Laulusolistina.,i lmeisesti
Onkilahden tyttö hänkin, oli
Johanna Kärkinen, jonka
nuori, mutta miellyttävän sä-
vyinen ääni tarvitsi orkesteri'
säestyksen rinnalle kovaää-
nisvahvistuksen.
V.M.Mozartin tunnettuun
kehtolauluun perustuvg Bo
Fliesin sovitus, jonka vuoros'
taan orkesterille oli sovitta'
nut Markku Lindfors sekä
Carl Collanin Sylvian joulu-
laulu {sov. Ilkka Kuusisto)
sujuivat hyvässä' yhteistyös'

E Vaasan kaupunginorkefue-
rin joulukonsertti- Vaisan kåu-
pungintalossa. Johtaja Kaletvo
Kulmala, laulusolieti Johatrira
Kärkinen, trumpettisoolo Riljo
Korhonen. Kuoro Onkilahdån
musiikkiluokkien kuoro. Corsrti,
L. Mozart, Flies, Pesonen, CpI-
lan, Madetoja, Sibelius, Maasdo,
Klami, Gruber, Adam, P,J. Håh-
nikainen.
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sä laulajatytön ja orkest#n
kesken. ' i "

Vallan upea oli Reijo Kdr-
hosen tiumpettisoolo hä-
nen esittäessädn orkesterirf j a
Per Östernin (Piano) så!es-
tvksellä ranskalaisen Ad-Ol'
åi" 
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-baletin säveltäjä) Oi jorltu-
vön.

Konsertin lopussa ilmestYi
saliin itse iouluPukki, joka ia-
keli makeisia P..1. Hannikai
sen Joulupukki, jouluPukki
-laulun säestvksellä' Joulun
sävelten siivitiämänä voitiin
nåiin lähteä iloisin mielin jät-.
kamaan joulun valmistelufa.
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