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Konseffti kuin helmi

! Vaikuttavan taidon-
näytteen antoivat Vaasan
musiikkiluokkien oppilaat
esittäessään renessanssin ja
barokin ajan sävellyksiä. Oli
nautinto katsella, miten pieni
ryhmä eläytyi koko sydämel-
lään taiteen lirmoihin, vaikka
neljä soittajaa ei ollut edes
"terveyden kirjoissa".

Nuoret soittajat välittivät
tasapainoista ja eheyttävää
musiikkia, jota levottomana
nykypäivänä soisi suositta-
van enemmän. Kamarimu-
siikkisalin maalaukset antoi-
vat ihastuttavan näkymän
toiseen taiteen maailmaan,
jota ilman ihminen tuntee
olonsa vain rattaaksi mootto-
rissa.

Konsertti aloitettiin van-
himmasta päästä olevalla mu-
siikilla, 1"400-luvun kaanonil-
la,  jossa Anna Rinta-
Rahkon ja Minna Vää-
täsen al t tonokkahui lu-
duon säestäjä Janika Her-
I e v i sen ajan tyylin mukai-
sesti antoi rytmille pontaa
triangelilla.

Erityisesti konsertista jäi
mieleen Telemannin soolo-
huilufantasia, jonka soitti
Jonte Knif alttonokkahui
lulla. Varmoin taiturin ottein
edettiin alusta aina päätök-
seen saakka. Yleisön joukos-
ta kuului bravo-huutoja, ja
mahtaviin taputuksiin oli io-
kaisen helppäa yhtyä.

Purcellin Chaconnessa pie-
ni  sel l is t i  T i ina Kyröläi-
n e n sai soittoonsa loisto-
kasta jyhkeyttä Basso-ostina-
tolle rakentuva bassokulku

Musiikki
! Vaasan musiikkiluok-

kien kamarikonsertti kaupun-
gintalon kamarimusiikkisalis- .
sa. Barokin .ja renessanssin
musiikkia esittivät Anna Rin-
ta-Rahko, Minna Väätänen,
Janika Herlevi, Anne Anttila,
Annika Eklund, Anna-Lisa
Backman, Jonte Knif ja Tiina
Kyröläinen.

antoi oivallisen pohjan kah-
delle sopraanonokkahuilulle
joita solttivat ,Anna Rinta-
Rahko ja Minna Väätänen;
cembalistina toimi Anna-Li-
na Backman,

Anna-Lina soitti cembalol-
la J. S. Bachin sinfonian n:o
11 g-molli. Cembalosta irtosi-
vat sävelet helskyvän syvinä
ja värikylläisinä. Ehkä kuu-
me haittasi, kun tarkkuus
kärsi tässä haavoittuvan her-
kässä kappaleessa. Sävellys
on haikean tunnelmoiva; te-
kisi mieli antaa sille nimi
"jäähyväiset".

Kuunnellessa Händelin tri-
osonaatin allegro-osaa tuli
mieleen väistämättä .kuva
nuorista "ammattilaisista",
niin varmaa ja kypsää oli
tulkinta. Alttonokkahuiluis-
sa olivat Minna Väätänen ja
Anna Rinta-Rahko, cembalis-
tina Jonte Knif.
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Palion riittäisi sanottavaa
muistäkin kappaleista, mutta

yleisesti tod-ettakoon, että
kaikki kokoonpanot, lähinnä
kuitenkin viisi nokkahuilua
bassosta sopraninoon, olivat
rikasilmeisiä ja tavoittivat
kuulijoissa sydämen vasta-
kaikua ja lämpöä. Barokin ja
renessanssin musiikissa on
tiettyä samankaltaisuutta, jo-
ta on vaikea pukea sanoiksi,
se täytyy yksinkertaisesti
vain jokaisen kokea.

Vanhemmat ovat tehneet
hyvin valitessaan lapsilleen
tällaisen suurenmoisen kehit-
tävän harrastuksen musiikin
parissa, myös hyvät ja kan-
nustavat opettajat ovat ar-
vaamaton rikkaus. Paljon on
varmaan laskettu unkarilai-
senGyörgy Kadar in har-
teille. Tulokset ovat todella
lupaavat ja eteenpäin rohkai-
sevat.

Illan mittaan tuli tutuksi
aivan ihanasti soiva nasaali-
sävyinen krumhorn, jota lie-
nee aika harvoin mahdolli-
suus kuulla. Myös pukeutu-
misessa oli illan henkeen
sopivaa yhtenäisyyttä. Kaik-
kiin yksityiskohtiinkin oli
paneuduttu huolella, ja lop-
putulos oli kauniin, aidon
helmen kaltainen: ihastutta-
va ja hämmästyttävä.

Tällaisia konsertteja vain
lisää jatkossakin, kyllä kuuli-
joita alkaa löytyä vieläkin
enemmän; taitaapa kohta olla
pulaa paikoista.
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Kamarikonsertti
Vaasassa

Vaasan musiikkiluokkien ka-
marikonsertti Vaasan kattPun'
eintalon kamarimusiikkisalissa
äättäätt klo 18. OhjPlmassa mm.
Corellin, Bachin ja Telbnianin
teoksia. Järjestää Vaasan kåu-
oungin suomenkielisen Perus-
koul-un musiikkiluokkien tuki
ry.

Eemu Mynttiä
esitellään

Eemu Myntin satävuotis'
nävttelvn vleisöesittelY tänään
ttö rs tit<änojan taidekodissa.

kas.
vuori hiheesta Ehdimmekö kui
Iun rdunalta kääntYä takaisin.
Järjesbäjänä Seinäjoen alueelli
nen mrelenterveysynorsrys'

Lindström puhuu maailman
vmDärlstötilaiteesta, kehitYsa-
vusla ia Unicefista mYös Kuri-
kan kåupunnntalon valtuusto-
saliss4 haanantaina klo 18
sekä lllmajoen kunnantalolla
tiistaiha klo 17.30.
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iäriesbää tänään klo 19 Kuri'
kaå *iriastossa runoillan, jon-
ka aihe-ena ovat ihmissuhteet.
Runola tulkitsevat Eino Kur-
ienluöma, Aino MäkYnen' Heli


