
on
siaan Törnävåin kartanon
kivinavettaan seuran kevätnäYt-
telyyn. HämYinen näYttelYtila
koi'östaa muutamien maalausten
mystisyyttä ja surrealistista ir-
rottelua.

Jos olisin niihnYt Minna Her-
ralan akryylimaalauksen MYr-

Liisa Äärysen pronssiveistos kesäpäivä. {.llOl) ia
iiil MäiG*oh akrvvlimaalaus Meren juhlat' outo'
åiiifin"n hellyys toiiiavat samaa tunnelinaa'

Musiikkiluokilla komea 2'
f  ö#J4L4l /1/*tA tö,L/, Laat

Musiikki
sopivia ia tasokkaita sovituksia
oiänten 

-kuorolle ei ole ja josta-
idn täytyisi löYtYä voimavaro-ja
sellais-tei tuottamiseen. Sipilän
Ville ja Valle ollktn se komPas-.
tuskivi ja paljasti e.m. puutteen.
t-eitiltlvvdessään se oli toki
hauska, 

'iä Kostiaisen Sateinen
pöivö oli säestykselli senä nautit-
iava esitvs. Salin akustiikka
vaimensi kuitenkin lasten ääniä.

Orkesteri esitti Marais:in Me-
nuetin, irlantilaisia kansanlaulu-
ia ia Rossan Tonavalta Puhal'
iaa". Vetoapua saatiin yläasteel-
ta,

Musiikkiluokkien opetussuun-
nitelman Periaate, jossa oPiskel-
laan ensin oman maan kansan-
lauluia, edeten keskiajasta ro-
mantiikkaan ja uuteen aikaan
muodosti rungon 5-6. luokkien

Vaasan musiikkiluokkien 2$vuo-
tisiuhlakonsertti Pidettiin 26'
huhtikuuta uudessa Culturum-
salissa. Niin kuin oli aihetta
odottaakin, tilaisuus oli tasokas
näyttö musilkkituokkien toimin-
nasta.

Gyordy Kadat

Perinteiben taPaan 3-4. luokat
esittivät Ritva Käräjämäen oh-
iaamina laulunsa leikkien. Pieni
äsitystila ei anna mahdollisuutta
railäkkaaseen menoon. Leikit
olisivat parhaimmillaan ulkona,
kuten tanhutkin.

Yksinkertaisia, äänialaltaan

esitvkseen. Tuntemattoman sä-
vettäiän Magna hic Solemnia
edusli keskiaikaa. Koulun nok-
kahuiluvhtYe säesti VulPiuksen
N'tt saåpui aika. Sitä kuuntelee
uinu nuutti.n. SzönYin kaksi
iaoanilaista lastenlaulua oli saa-
iuit kielikylvyn syntyperiiiseltä
iapanilaiseita, emmekä voineet
muuta kuin ihmetellä.

Konsertin Painavin anti oli
Anne Tierihaaran johtamat
Tormisin Modaaliset etYdit' Pie-
net runot kertovat, milloin Iu-
mesta. pakkasesta, tuulesta. Nii-
den uuäenlaisessa harmoniassa
tuntee olonsa seesteiseksi. Salis-
sa oli Puhutteleva hiljaisuus'
Opetuksän tinkimättömYYs on
tubttanut ihmeteltäviin tuloksen
ia Tormisin laulut saaneet tulkit-
iiian, iohon hän varmasti on
tyytyväinen.
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tinen lepakko. Lieneekö sielu
päässyt vapaaksi kehostaan?

Raine Liimakan akrYYlimaa-
laus Ei huomista varten vaan
eilisen vuoksi on jiirkYttåivä
kannanotto sotaa vastaan. Sota-
ioukko tehoaseineen kYttåiilee
uksin:iistä aavikon laidalla sei-

suutta. Selkeillä Pääviireillä
vastaviireillä pelaava Malkan
on löytåinyt maalauksiinsa sYv
auringon ja meren liimPöä
hehkua.

Geometristen maalausten
vliripintojen kikkail ij a SePPo
Tanninen on muuttanut kuvlo.

Oikaisu
Kulttuurisivulla 30.4. julkais-

tun. musiikkiluokkien kuoroa
koskevan lutun kirjoittajan nimi
oli vaihtunut. Jutun kirjoinaja
oli Laura Viirret, eikä GYorgY
Kadar.

1 -vu otis j u hl akons e rtti
"Vanliempien tuki
ensiarvoisen tiirkeii"

Bart6k-Bärdosin teos Kolme
slov akialai sta kansanlaulua toi
ohielmistoon mukavaa vitihte-
luä. Esitys oli reipas ja mukaan-
sa tempaava. Sairan Variksen
ampujalsa oli näYttämöllisiä as-
pekteja, ja hymy huulessa Päät-
tyi ala-asteen osuus.

Yläasteen kuoron Riu, riu
laulussa lauloi soolon Juha
Silander Vaasan YlioPiston
kuorosta (vYK). Hänen eläyty-
vä laulunsa antoi mukavan vi-
rikkeen kuorolle. KePeä ja mu-
kaansa tempaava KodälYin Ko-
puta kannoillns oli Yleisöön
menevä ia nävtti olevan kuorol-
lekin åieluinen. VanhemPaa
tvvliä edustivat Sauli Perälän

valmentamat kaPPaleet Hanni-
kaisen lltalaulu ja Sipiliin Poijat
kun raitilla.

Varsinainen yllätYs koettiin,
kun Vaasan ylioPPilaskuoro
esitti Kostiaisen la'alut: OnPa
tietty tietyssöni ja osia Satiiri-
sesta sariasta. Entisten musiik-
kiluokkaiaisten ympärille raken-
tuneessa kuorossa laulaa joukko
vliooiston opiskeliioita. Lauri
viidran satiiriiiin runoihin Virfta,
Johtaja, Neula ja Sika on
Kostiainen sujuttanut omankin
satiirinsa, tosin taitavasti peitet-
tynä. Riemastuttavia sekunteja.

Hwää sekakuoron laulua
sainime kuulla, kun Yläaste ja
VYK lauloivat yhdessä' Inkerin
illat kirvoitti jotakin nostalgista
meille vanhemmillekin ja Tor-
mis on tavoittanut siinä sellaista,

mikä oli tälle ikåikaudelle tuntei-
ta herättävä. Sen vuoksi laulu
varmaankin onnistui erinomai-
sesti ja laulajat tunnistivat siinä
itsensä.

Mukavan tuokion koimme,
kun vastavalittu kansanedustaja,
entinen musiikkiluokkalainen
Miapetra KumPula kävi ter-
vehtimässä iuhlavåikeä. Hän Iä-
hetti viestin, että vanhempien
tuki'on tässåikin tYössä ensiar-
voisen tåirkeä, Senhän itsekin on
saanut aikanaan kokea.

Elämä lyhyt, taide Pitkä. Sen
vuoksi on nuoiena vitsa väiin-
nettävä. Saamme olla kiitollisia
siitä, että Vaasassa on ollut
mahdollista opiskella musiikki-
luokilla 25 vuotta. Konsertti
oäättvi kaikkien kuorolaisten
iaulahaan Finlandiaan'
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