
n Onkilahden ala-asteen
musiikkiluokkien kevätkon-
sertti Vaasan kaupuneintalos-
sa lauantaina ofi nåyttd opetta-
jien - Ritva Käråjämä'en ia
Juri Kadarin - sekä oppilii-
der oivallisesta osaamisösta ja
taitavasta ja miiärätietoisesia
työskentelystii.

Musiikkiluokkia tarvitaan
tässä nimenomaisessa nyky-
muodossaan. Kiitos. Ritva K.
jq frgi K. Koko ajån opitaan
oivaltaen ja kehitlt:iiin. Mu-
siikkiopisto on oma toimiva
yksikkönsä, rnutta opisto ja
koulu eivät voi misiaiin tä-
pauksessa korvata toisiaan. Ne
vahvistavat toistensa työtä.

Vaasassa on musiikkiluok-
kien opetus laadukasta. Siinä
edetiiän lapsen näkökulmasta
- oikeaoppisesti ja oikeaan
tahtiin. Niin jokainen omak-
suu ne taidot, joihin mm.
opetuksessa oletettavasti kes-
keinen Kodaly-metodi tiihtää.

Liikkeelle liihdetään aivan
pienestä: helpoista lauluista.
Ne opitaan laulamaan myös
äåinissä, soittamaan nokkahui-
lulla_,. lukemaan nuoteista ja
itse kirjoittamaan nuotein. Tä-
mä johtaa myöhemmin vaivat-
tomaari partituurilukuun
tajuamaan musiikkia moni-
puolisesti eläytyen.
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lua. Hieno.esitys oti Fridericin
rutman talven taucomasl. pur_
cellin Noitien larcro oli taas
näyte taiteellisesta valmiudes_
ta, soivastaja kauniista laulus_
ta.

Pekka Kostiaisen Mehikii-
nen onnistui täydellisesti kuo_
rotbstivaalin konsertissa. Into
Ja nasewus olivat maksimissa.
Nytkin se oli hyvä - laime_
ampl varn.

4agnin luli ja hyttynen
osoitti paitsi laulamisån " iloa
myö.s-.. h1{nnutaitoa ja kykyä
esittää eläyryen. Laulu oli ylisi
parhaista. ! asten laulamisen ja
musisoinnin innosfunersuus
tuntui salissa,

. FqJ<ä.kaikki salin täyttäneen
ylelson Joukossa eivät pitiineet
onJehrston valinnasta. Mutta
sekin on osa tiettyyn päåimää_
riiän tähtääväa köulutusta.

...Kukituksen ja liimpimien
kutossanojen jälkeen konsertti
huipennettiin ilahduttavan
raikkaaseen kaikkien luokkien
yhteisesitykseen, iohon sisäl_
tyi kaksi kansansävelmää.
Laulusta me-.voimaa saarnme;
se kantaa yli huomisenkin.

MARITA BACKMAN

! Onkilahden ala-rsteen
muelikkiluokkien kevåtkonserttl
Vaman kaupungintalossq kuo-
rolaulua ja kamarimusiikkia,
gpettaiat Ritva Käröjömäki ja
Juri Kadar.

Kevätkonsertti on osa laaja-
pohjaista työskentelyä --
osottus- opituista taidoista ja
Iasten lryvyistii luoda musiiic-
kia, kun heitii oikein opaste-
taan.

.tloilen alku oli kolmas- ja
neljäsluokkalaisten kuoron
reipas ja våirikäs sisiiiintulo
perinnepuvuissa. Lasten lau_
lanta on aitoa, puhtaaseen
pyrkivää. Kansansävelmä 1so
sika ja Skönyin Torilla olivat
varmoja ja nasevia, tämän
kuoron parhaita esityksiä. Ilo
oli myös erinomainen esilaula-
ja.

Vanhan musiikin yhtve soit-
ti vaihtelevan ohielmå mitii
moninaisimmin söittimin. Va-
liajan iälkeen esiintyneen Ju-
nn mamlon orkesterin elävät
sävyt vakuuttivat.

Eniten pidin viides- ia kuu-
desluokkalaisten kuorosta.
Upeata, sydämeen käyviiä lau-
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