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I Vaasan kaupungin kult-
tuurilautakunnan tuottama CD
Joulutunrtelmaa on onnistunut
kokonaisuus ja kestää useita
kuuntelukertoja. LevYllä on
kuusitoista huolella valittua ja
edustavaa numeroa, jotka an-
tavat monipuolisen kuvan jou-
lumusiikin viirikkyydestä. Vä-
häiset rikkeet peittYvät moni-
puolisena, hartaana ja vilPittö-
mänä virtaavan musiikin alle.

Nuorisokuoron harjoittajat
Ritva Käräjämäki ja GYörgY
Kadar ovat tehneet hYvää
tvötä. Mieleen Painuivat eri-
tvisesti riemukas On hanget
iorkeat ja Kodalyn Jouluinen
paimentanssi, jonka unkari-
iaisrytmit sytfyivät mallik-
kaasti. Anna Rinta-Rahko on
näppäräsorminen nokkahuilis-
ti,'jbnka taidot vdrittivät lau-
lua sopivasti.

Tom Nymanin kaunis ja
lämminsävyinen tenori luo
mieleenpainuvia tunnelmia.
Pidin eÄiten hänen tulkinnas-
taan laulussa Varpunen ioulu'
aamuna, ja hänen, kuoron ja
orkesterin yhteisesitys En etsi

Levyt

Z Joulutannelmaa - Juls-
tiimning, Vaasan kauPunginor-
kesteri ja Vaasan musiikkiluok-
kien kuoro, johtaja AYis Joan-
nides, solisti Tom Nyman, teno-
ri: CD XMAS -93.

valtaa loistoa on lewllä mie-
liurani.

Nyman on varsin monipuo-
lineri taidoiltaan: pitkät balok-
kikuviot J.S. Bachin -Iouluora-
t o ri o n katkelmi sta suj uvat not-
keasti ja rytmisellä varrnuu-
della.

Yksi helmi levyllä on Toivo
Kuulan Sanaton laulu, joka
alun perin tunnettiin Joululau-
luna. Orkesteri luo teokseen
aidon Kuulan hengen, ja sello-
solisti Jyrki Paalasen uljas ja
seesteinen tulkinta Painuu
mieleen.

Orkesterilaiset ovat muu-
tenkin myötävaikuttaneet ko-
konaisuuteen. Bach-numeros-

sa kuullaan huilisti Eva Hill-
brandtin taidokasta sooloilua,
viulisti Björn Buss on sovitta-
nut kiintoisastt Herra on mi-
nun Kuninkaaini -laulun. jossa
toisena nokkahuilusolistina on
kuorolainen Minna Väätä-
nen, ja kontrabasisti Markku
Lindfors on tehnyt Peräti
kolme sovitusta.

Hauska oivallus on juhlistaa
fanfaarein arkihuolien heittä-
mistä, mutta kuuntelemaan
herkistyin erityisesti, kun Hei-
nillii hii*ien kaukalon johdan-
to alkoi. I-indfors on tyylik-
käästi nivonut impressionis-
mia ranskalaiseen kansanlau-
luun. Hienoa!

Äänityksestä vastaa Martin
Kantola. Mustasaaren kirkko
on mainio änityspaikka. Ma-
kuasia on kaiun hyväksikäyt-
tö. Joissain lauluissa kuunteli-
sin mieluimmin pelkistetym-
pää sointia. Mutta tasaPaino
öri esiintyjäryhmien välillä on
onnistunut ja äänikuvan koko-
naisuus vaikuttava.
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