
Pohjun Mibha
I Mieskuoro Pohjan Mie-
het on saanut uusia laulajia, ja
se myös tuntui kuoron lauan-
taisessa kevätkonsertissa Vaa-
san kaupungintalossa, joka oli
täynnä innokkaita kuulijoita.
Tuo innokkuus tarkoittaa sitä,
että yleisö eli aktiivisesti mu-
kana kuoron esityksissä, mikä
tietysti myös kannusti laulajia
mahdollisimman hwiin esi-
tyksiin. Saattoi myös havaita,
että ilman nuotteja laulaminen
on vapaampaa ja taiteellinen
ilmaisu parempaa, minkä edel-
lyfyksenä worostaan on inten-
siivinen harjoittelu.

Ja vielä eräs positiivinen
piirre: kuoron nykyinen johta-
ja Jussi Nyman alkaa ilmei-
sesti olla sanan syvällisem-
mässä mielessä "sinut" laula-
jiensa kanssa. Se on enemmän
kuoron sisäinen psykologinen
tekijä kuin ulospäin näkyvä,
mutta tärkeä elementti, jonka
kuultja aistii hyviinä taiteelli-
sena suorituksena.

M usi ikki

E Mieskuoro Pohjan Mies-
ten kevätkonsertti Vaasan kau-
pungintalossa 9.4. Avustajana
Onkilahden ala-asteen musiikki-
luokkien kuoro. Johtajat jussi
Nyman ja György Kadar. Ma-
detoja, Palmgren, Vettik, Rit-
sing Marttinen, Tuominen, Bar-
tok, Tormis, Ädam, Kodaly,
Villa-Lobos, Bergman, Pacius.

toaariin kuuluvia, mutta myös
uusia lauluja: en muista ennen
.kuulleeni virolaisen Tuudur
Vettigin laulua Kuu, enkä
Harrv Tuomisen dramaattisen
ryfiikästä Katson veteen. Oh-
jelman toisessa osassa Koda-
lyn kansanlaulusävyinen //ta-
laulu brtrrmar*sineen ja var-
sinkin Erik Bergmanin Das
grosse Lalula tenorin ja bas-
son vuoropuheluineen olivat
vaikeita. mutta mielenkiintoi-
sia teoksia. Ja jälleen kerran
Villa-Lobosin lvstikäs Pikku
juna sai yleisössä ilon irti.
Tämä ja Ritsingin Santa Ma-
rua toistettiin.

n Lapsikuoro
toi piristystä

Oman eloisen lisiinsä kon-

serttiin toi Onkilahden ala-
asteen musiikkiluokkien kuo-
ro, jonka olivat konserttikun-
toon valmentaneet Ritva Kä-
räjämäki ja György Kadar
ja jota viimeksimainittu johti.
Laulujen vaikeusaste oli mel-
koinen ja kuvasti koulun mu-
siikinopetuksen tasoa.

Laulut olivat aiheiltaan lap-
sille sopivia ja luonnonlähei-
siä: suden, hyttysen ja mehi-
läisen äänet vuorottelivat. Vi-
rolaisen Veljo Tormisin lau-
lussa Laulilru lapsepöli oli
solistitrio, jonka laulua kuoro
peitti hieman liikaa. Pekka
Kostiainen tunnetaan erityi-
sesti lapsikuorolaulujen sävel-
ti$änä ja Åinpä Mehiläinen-
laulu, jonka sanat vaikuttivat
kalevalaisilta. sai osakseen
suuren suosion, kuten koko
kuoro.

Mieltäylentävåin ja liikutta-
van päätöksen konsertille an-
toivat kuorot laulamalla yh-
dessä Paciuksen Suomen lau-
lun ja ylimääräisenä Sibeliuk-
sen Finlandia-hymnin. Varthr-
nut ja nouseva polvi olivat
siinä paitsi laulun, myös isän-
maan asialla. Tuo varttunut
polvi olisi kuitenkin voinut
antaa lasten heleälle unisonol-
le hieman enemmiin tilaa.
Mutta muutoin yhteislaulu su-
jui ,mainiosti.

ILMARI LAUKKONEN

Eri äänistä miellytti tåimiin
kirjoittajaa eniten tenorin puh-
das ja täsmällinen laulu. Sen
sijaan basson puolelta kuului
jonkinlaista säröilyä. Kokonai-
suutena kuoro on aika hwin
tasapainossa. Ohj elman j a:tku-
essa saattoi panna merkille
pientä äåinten laskua, mikä ei
kokonaisuutta häirinnyt.

Konsertin ohjelmassa oli
joitakin kuoron vanhaan reper-
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