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D Koivut hiirenkorvalla,
kukat puhkeamassa, lintujen
liverrvsiä. Siinä samanlaista
kevään raikkautta ja kesän
lupauksia kuin Onkilahden
alä-asteen musiikkiluokkien
tvttöien ia poikien laulussa ja
soitossa 

-viime lauantain kon-
sertissa Vaasan kauPunginta-
lossa.

Jo se, että nämä musikaali-
sesti lahiakkaat laPset ovat
valinneet musiikkiluokat ja

että heillä on ammattitaitoinen
ohiaus, luo edellYtYkset opis-
keiun tähänastisten saavutus-
ten julkiseen esittämiseen;
heillä on annettavaa myos
suurelle yleisölle.

Lauantain konsertissa kuun-
nellessa tuli mYös miettineek-
si, miten tärkeää on soplvan
musiikkiluokkien konserttioh-
ielman valitseminen' jotta se
t' istuisi". olisi toisaalta tar-
peeksi vaativaa ja toisaalta
iopivan "laPsekasta".

Luokkien musiikinoPettaj at
Laura Viirret, Ritva Käräjä-

Musiikki

tr Onkilahden ala-asteen mu-
siikkiluokkien kevätkonsertti
Vaasan kauPungintalossa. OPet-
taiat Laura Viirret, Ritva Kärä-
iähäki ia GyörgY Kadar. Koti-
ja ulkomaista laulu- ja soitinmu-
siikkia.

mäki ja GyörgY Kadar olivat
niin välinnassa kuin kaPPalei-
den harioittelussakin onnistu-
neet. Yieispiirteenä ohjelmas-
sa oli määrätynlainen konser-
vatiivisuus, kovin modemia
musiikki'a siinä ei ollut.

Gvörsy Kadar toimi Yleis-
iohtäianä Laura Viirteen joh-
iaessä pari laulua. Kadarin
unkarilainen temperamentti
tuli erityisesti esille konseftin
loppunumerossa. Paciuksen
Sridmen laulussa; enPä ole tätä
tuttua laulua kuullut esitettä-
vän niin vauhdikkaasti ja vi-

oa aa oaa

utnul
vahteikkaasti kuin lauantatn
konsertissa.

Vaihtelua ja väriä oli ohjel-
maan saatu Pienillä lausunta-,
laulu ja soitinryhmillä. joiden
vhteistvö kuoron tai soitinYh-
iveen 

- kanssa sujui hYvin.
Raikkaita lasten ääniä ja soit-
toa on aina hauska kuunnella
varsinkin, kun niitä hallitsee
hyvä musiikillinen ote ja kun
vålttämätön kurinalaisuus liit-
tw avoimeen ilmaisuun sekä
iioiseen laulaja- ja soittajamie-
leen.

TNT
Pientä haikeuttakin konsert-

tiin sisälWi: kuudennen luokan
musiikinöppila4t siirtYvät .sYk;
svllä iatkamaan tolsessa Kou-
lussa 

- 
ia entinen jää. Siksi

kolmannen luokan oPPilaat
muistivat heitä ruusuilla. Kor-
sukuoro kiitti "laPsenlaPsi-
aan" yhteistyöstä, ja musiikki-
luokkjen tukiYhdistYs lausui
kiitoksen sanat niin koululle
kuin nuorille laulajille ja soit-
tajillekin, joita kesälaitumet
kohta odottavat.
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