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LapslKuoron Konserttl
såv äytti ra ikkau del laan

ne raitilla laulelivat ja iloinen
karj alaisperäinen perinneleikki
Tsuurun kylvö säväyttivät he-
lakalla, raikkaan kuulaalla
soinnillaan.

Kuudesluokkalaisten, I 2- 14-
vuotiaiden ohjelmistoon oli
poimittu vaativia sävellyksiä
mm. unkarilaiselta Bela Bar:
tdkilta, virolaiselta Veljo Tor-
misilta ja Jyväskylässä musiik-
kiluokkien kuoroa johtavalta
Pekka Kostiaiselta. Mukaan oli
ujutettu myös kaupunginteatte-
rin näyttelijiin Ileikki siika-
luoman ohjaama sympaattinen
pienimuotoinen musiikkikuva-
elma.

Ohjelmistoa ei voi tasapak-
suudesta syytellä - Bartdkin
veijarimaisen hilpeistä, nopea-
tempoisista kansansävelmistä
loikattiin lennokkaasti Tormi-
sin polveileviin, monisäikei-
siin vatjalaisiin, karjalaisiin ja
kotimaisiin sävelmaisemiin.
Bartdk-paketti, jonka päätti
Kolme slovakialaista kansa-
laulua sai vapautuneen, innos-
tuneen tulkinnan.

Konsertin koskettavan kau-
niina huipentumana kuultiin
kuoromusiikin klassikot, Pa-
ciuksen Suomen laulu ja Rune-
bergin tunnelm wunoelma kih-
teellä, joka on myös lapsikuo-
ron cd-levyn nimikkokappale.

Voi vain kuvitella, miten
työlästä vaativan, paikoin vai-
keankin ohj elmiston viimeiste-
ly on kolmiääniselle, kymme-
nistä lapsista ja nuorista koos-
tuvalle puhtaasti laulavalle
.musiikkiluokkien kuorolle ol-
lut. Taustalla olikin ollut kuu-
kausien tiukka harjoittelu in-
nostamaan kykenevien kuo-
ronjohtajien johdolla.

Musiikki
Onkilahden musiikkiluokkien
kuoron ja orkesterin kevätkon-
sertti Vaasan kaupungintalolla
24. huhtikuuta klo 13.
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Onkilahden koulun musiikki-
luokkien kuoron ja orkesterin
kevätkonsertti täytti lauantaina
Vaasan kaupungintalon juhla-
salin liihes viimeistä penkkiri-
viä myöden, ja yleisöä riitti
aina lehtereille saakka.

Musiikkiluokkien kuoron
johtajat György Kådår ja
Ritva Käräjåimäki olivat on-
nistuneet kokoamaan vaihtele-
van ja monivivahteisen kon-
serttiohjelmiston, josta ei yllä-
tyksellisilikään elementtejä
puuttunut. Runkona olivat mu-
siikkiluokkien jousi- ja puhal-
linsoittajien, sekä pianisti An-
ne Tienhaaran säestiimät suo-
malaisugrilaiset kansansävel-
mät.

. Tarkkaan viimeistellyssä oh-
jelmistokokonaisuudessa oli
huomioitu myös sävelvalikoi-
man soveltuvuus nimenomaan
lapsilaulajille. Angloamerikka-
laisia popidoleita imitoivia
pikkuaikuisia maa on jo vää-
råilläiin, joten ilahduttavaa on,
ettei helpposoutuinen poppurk-
ka ole ryöminyt perinteisten
kevätkonserttien ohjelmistoja
näivettiimään.

Pienimmät, ainoastaan 9-1 1-
wotiaat laulajat, saivat esitet:
tävåikseen reippaita, melodisia
kansanlauluja. Napakka etelä-
pohjalainen kansanralli P oij at


