Käsiohjelma

Taiteellinen johtaja Jouko Harjanne

Vaskiviikon
vahva paluu
Lähes kolmen vuoden ja kahden festivaalin koronatauon
jälkeen Lieksan Vaskiviikko palaa paikalleen Pohjoismaiden
suurimmaksi vaskimusiikkifestivaaliksi.
Konserteissamme on sekä aiempia Lieksan kävijöitä että
uusia vaskituttavuuksia. Paljon toivottu Boston Brass palaa
festivaalillemme, ja vastaavasti uutena tuttavuutena näin
käyrätorven juhlavuotena ensiesiintymisensä suorittaa kotimainen Wienintorviyhtye Wiener Burschen. Myös Timo Brass
Band debytoi Vaskiviikolla.
Kansainvälinen käyrätorvikilpailu tuo nuoria soittimensa taitajia Lieksaan. Myös useat kantaesitykset mm. Panu Aaltion
Koli-trumpettikonsertto näkevät päivänvalon Lieksassa.
Mm. Peter Steinerin pasuunavirtuosismia, Jonas Silinskasin ja
Bogdan Dekhtiarukin mestarillista trumpetinsoittoa, käyrätorvivuoden taitureiden tähtihetkiä sekä tuubamestari Roland
Szentpalin tulkintoja tullaan kuulemaan monissa konserteissa.
Maailmantilanne tätä kirjoittaessa on suorastaan karmea,
mutta toivon sydämestäni, että Vaskiviikon koittaessa tuo
kaikki on jo taakse jäänyttä painajaista.
Nähdään siis Lieksassa ja nautitaan Vaskiviikon paluusta ja
Suomen ihanasta kesästä!
Terveisin,
Jouko Harjanne
Taiteellinen johtaja

Program • Ohjelma • Program
PE/FRI 22.7.
9:00
Käyrätorvikilpailun alkuerä
/ First Round of the French
Horn Competition
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
Vapaa pääsy /
Free entrance
12:00
Rajasoitto /
Border Concert
Rajaperinnetalo / Border
Heritage House (Venetie 1)
Vapaa pääsy /
Free entrance
19:00
Lieksan Vaskiviikon 41.
avajaiset / The Opening
Concert of the 41th Lieksa
Brass Week
Lieksan kirkko / Lieksa
Church (Kirkkokatu 1)
10 € / 5 €

LA/SAT 23.7.
9:00
Käyrätorvikilpailun alkuerä
/ First round of the French
Horn Competition
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
Vapaa pääsy /
Free entrance
12:00
Pihasoitto / Midday Music
Lieksan Leipomo
(Pielisentie 31)
Vapaa pääsy /
Free entrance

18:00
Duo Steiner-Hochwartner
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €
20:00
Boston Brass
Lieksan kirkko / Lieksa
Church (Kirkkokatu 1)
25 € / 12,50 €

SU/SUN 24.7.
10:00
Messusoitto / Sunday Mass
with Brass
Lieksan kirkko / Lieksa
Church (Kirkkokatu 1)
12:00
Pihasoitto / MIdday Music
S-market (Pielisentie 23-25)
Vapaa pääsy /
Free Entrance
13:00
Lastenkonsertti / Children’s
Concert
S-market (Pielisentie 23-25)
Vapaa pääsy /
Free Entrance
15:00
Boston Brass
Kulttuurikeskus /
Cultural Centre
(Pielisentie 9-11)
25 € / 22,50 €
18:00
Toivekonsertti / Request
Concert
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €

20:00
Euphoria Brass Sextet
& Henrik Sandås: Tango
nuevo
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €

MA/MON 25.7.
9:00
Käyrätorvikilpailun välierä
/ Second round of the
French Horn Competition
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
Vapaa pääsy /
Free Entrance
12:00
Pihasoitto / Midday Music
K-Citymarket (Pielisentie
34)
Vapaa pääsy /
Free Entrance
18:00
Euphoria Brass Sextet 15
vuotta / Euphoria Brass
Sextet 15 Years
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €
20:00
TIMO Brass Band
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €

TI/TUE 26.7.
12:00
Pihasoitto / Midday Music
Kesätori / Summer Market
(Pielisentie 35)
Vapaa pääsy /
Free entrance
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18:00
Mestarien ilta / Masters’
Evening
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €
20:00
Suomalainen
Wienintorviyhtye Wiener
Burschen / Finnish Vienna
Horn Ensemble Wiener
Burschen
Lieksan kirkko / Lieksa
Church (Kirkkokatu 1)
20 € / 10 €

KE/WED 27.7.
12:00
Pihasoitto / Midday Music
Pielisen museo,
ulkomuseoalue
(Pappilantie 2)
Museon pääsymaksu 8 /
6,50 / 0 € tai Museokortti
17:00
Fletcher Mitchell: Maailman
ympäri eufoniumilla / Solo
Euphonium Music From
Around the World
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €
19:00
Käyrätorvikilpailun
finaalikonsertti
Lieksan kirkko / Lieksa
Church (Kirkkokatu 1)
20 € / 10 €

TO/THU 28.7.
12:00
Pihasoitto / Midday Music
Lieksakoti (Närhitie 3)
Vapaa pääsy /
Free Entrance
15:00
Pihasoitto / Afternoon
Music
Lieksan kirkon puisto
(Kirkkokatu 1)
Vapaa pääsy /
Free Entrance
18:00
Bogdan Dekhtiaruk
trumpetin ja käyrätorven
mestarina / Master of
Trumpet and Horn
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €
20:00
Hornabend
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €
22:00
Kynttiläkonsertti / Candle
Concert
Lieksan kirkko / Lieksa
Church (Kirkkokatu 1)
20 € / 10 €

PE/FRI 29.7.
12:00
Yhtyekurssin
päätöskonsertti / Final

Concert of the Ensemble
Course
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
Vapaa pääsy /
Free Entrance
15:00
Oppilaskonsertti / Student
Concert
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
Vapaa pääsy /
Free Entrance
15:00
Johanna Kärkkäinen &
Jaakko Välimäki: Kolin
vaaroilta tähtiin / From the
Heights of Koli to the Stars
Paaterin kirkko / Paateri
Church (Paateri 21,
Vuonisjärvi)
22,50 € (sis. pääsymaksun
Paaterin museoalueelle
/ Incl. entrance to the
museum area)
18:00
Vaskimusiikin uudet tuulet
/ New Winds of Brass
Music
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €
20:00
Duo Steiner-Hochwartner
kirkossa / Duo SteinerHochwartner in the Church
Lieksan kirkko / Lieksa
Church (Kirkkokatu 1)
20 € / 10 €

Muutokset mahdollisia / Changes possible
Esiintyjien esittelyt / Artist bios:

lieksanvaskiviikko.fi

Duo SteinerHochwartner

Boston Brass

Euphoria Brass
Sextet & Henrik
Sandås

Lieksan 41.
Vaskiviikon avajaiset
PERJANTAI 22.7. KLO 19 LIEKSAN KIRKKO
Andrew Ford (1957)
		
		

Fanfare for Neverland
Visa Haarala, trumpetti
(Euroopan kantaesitys)

Jennah Vainio (1972)
		
		

Queen Bee
Nicolas Indermühle, tuuba
(kantaesitys)

Leonard Bernstein (1918–1990)
		

Elegy for Mippy II
Teemu Salmi, pasuuna

Philip Sparke (1951)
		
		

Song for Ina
Mizuho Kojima-Haaranen,
eufonium

Bertrand Moren (1976)
		
		
		

Psychedelia
Duo Steiner-Hochwartner:
Peter Steiner, pasuuna
Constanze Hochwartner, piano

Risto Keinänen (1957)
		
		

Ju-Ju
Euphoria Brass Sextet
(kantaesitys)

Aleksandr Arutjunjan (1920–2012)
		

Elegia
Jonas Silinskas, flyygelitorvi

Roland Szentpáli (1977)
		

Carmen Fantasy
Roland Szentpáli, tuuba

Aleksandr Glazunov (1865–1936)
		

Albumblatt
Bogdan Dekhtiaruk, trumpetti

Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa.

Brittiläis-australialainen Andrew Ford kertoo trumpettikappaleensa Fanfare for
Neverland (suom. ”Fanfaari Mikä-mikämaalle”) saaneen alkunsa varhaisena luonnoksena J.M. Barrien satuun perustuvaan oopperaan Peter Pan. Visa Haarala
kantaesitti kappaleen Australian Canberrassa vuonna 2019.
Tuoretta kuultavaa tarjoaa myös suomalaisen Jennah Vainion Queen Bee (suom.
”Kuningatarmehiläinen”), joka syntyi Vainion hankkeesta säveltää sooloteos jokaiselle sinfoniaorkesterin soittimelle. Kappale alkaa majesteettisen arvokkaasti, mutta
innostuu myös leikkisän vauhdikkaaseen pörinään.
Yhdysvaltalainen Leonard Bernstein yhdisti rakkautensa jazziin ja koiriin kappaleessaan Elegy for Mippy 2. Säveltäjän veljellä oli vuosien mittaan kaksi Mippy-nimistä
koiraa, joista ensimmäisen muistoksi sävelletyn elegian soolosoittimena on käyrätorvi,
jälkimmäisen pasuuna.
Maailman melskeistä vapaan turvallisen keitaan tarjoaa runsaasti vaskimusiikkia
säveltäneen englantilaisen Philip Sparken eteerinen Song for Ina. Uusiseelantilainen
eufoniuminsoittaja Riki McDonnell tilasi herkän lohdullisen kappaleen lahjaksi ystävälleen, jonka vaimo Ina oli hiljattain kuollut.
Sveitsiläisen säveltäjä-pasunisti Bertrand Morenin Psychedelia tarjoaa monenlaisia
tunnelmakuvia räväkän vauhdikkaista juhlallisen yleviin. Yhteistä näille musiikillisille
ajatuskatkelmille on vapaus kaikkinaisista arkisista rajoitteista, mahdollisuus surrealistisen värikkääseen tajunnanlentoon.
Mikäs juju tässä on? Se selviää Jyväskylän kaupunginorkesterissa uransa fagotistina
tehneen Risto Keinäsen Ju-Jun kantaesityksessä.
Ohjelman toinen Elegia on armenialaisen Aleksandr Arutjunjanin käsialaa ja tyyliltään perinteisempi melankolian ilmaus, joka sinisen sävyissään kuitenkin sisältää
valonpilkahduksia valaen kuulijaan toivoa onnellisemmista ajoista.
Unkarilainen säveltäjä-tuubisti Roland Szentpáli on yhdistänyt Carmen Fantasyyn
kekseliäästi tunnetuimpia paloja ranskalaisen Georges Bizet´n (1838–1875) kuuluisimmasta oopperasta Carmen, joka kertoo tarinan tulisesta ja traagisesta espanjalaisesta kolmiodraamasta. Oopperan aikalaisvastaanotto oli kriittinen, mutta nykyään
Carmen on yksi maailman suosituimmista oopperoista.
Venäläinen Aleksandr Glazunov tunnetaan parhaiten baleteistaan ja orkesteriteoksistaan. Soolotrumpetille kirjoitettu Albumblatt (suom. ”Albuminlehti”) alkaa impressionistisen levollisena, mutta kappaleen keskivaiheilla sävelkudos tihenee hetkeksi
innostuneen pirskahtelevaksi ennen tyyntymistä meditatiiviseen laulavuuteen.

Duo Steiner-Hochwartner
LAUANTAI 23.7. KLO 18 LIEKSAN KULTTUURIKESKUS
Peter Steiner, pasuuna
Constanze Hochwartner, piano

Bertrand Moren (1976)

Psychedelia

Ferdinand David (1810–1873)

Concertino

Emily Horton (1995)

Fantasy in G minor

Mykola Lysenko (1842–1912)
Arr. Hochwartner/Steiner

Elegy

Niccolò Paganini (1782–1840)
Arr. Emily Horton

Moses Variations on a Theme

Jan Freidlin (1944)
Arr. Hochwartner/Steiner

Towards the Light

Johannes Brahms (1833–1897)
Arr. Hochwartner/Steiner

Hungarian Dance No. 5

Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa.

Sveitsiläisen säveltäjä-pasunisti Bertrand Morenin Psychedelia tarjoaa tunnelmakuvia
räväkän vauhdikkaista juhlallisen yleviin. Yhteistä näille musiikillisille ajatuskatkelmille
on vapaus arkisista rajoitteista, mahdollisuus surrealistisen värikkääseen tajunnanlentoon. Tiukkoihin raameihin mukautumatonta aikalaismusiikkia edustaa myös
yhdysvaltalaisen säveltäjä-pianisti Emily Hortonin G-mollifantasia.
Saksalaisen säveltäjä-viulisti Ferdinand Davidin Concertino (”pieni konsertto”) kuuluu
pasuunamusiikin kaanonin peruskiviin. Ensimmäisen Allergo maestoso -osan avaa
levollisen pehmeälinjainen teema, jonka idyllin rikkoo pian sotaisa, hyökkäävän ratsuväen mieleen tuova voimakasrytminen vasta-aihe. Näiden kilpailevien teemojen
välistä tasapainoa ylläpitää soolopasuuna, ylevän arvokas sovittelija luontaisine
auktoriteetteineen. Toisessa osassa tempo rauhoittuu andante-esitysmerkinnän
mukaiseksi ja tunnelma aluksi neutraalin pohdiskelevaksi, mutta pohjavireen muuttuessa uhkaavaksi soolossa voi kuulla pelkoa tulevasta; esitysmerkinnän mukaan
kyseessä on surumarssi, marcia funebre. Voi ajatella, että symbolinenkin kuolema
tietää muutoksen ja epävarmuuden aikoja. Viimeisessä osassa jahkailu työnnetään
syrjään ja käydään uudelleen taiston myllerrykseen. Esitysmerkintä on jälleen allegro
maestoso, kun palataan ensimmäisen osan teemoihin, mutta nyt soolopasuuna ottaa vielä selvemmin hallitsevan aseman ja osoittaa omanarvontuntonsa vankkana,
mutta hyväntahtoisena johtajana laittamalla kuriin agitoivan teeman ja sulauttamalla
vastakkaiset sävelaiheet loisteliaan kunniakkaaksi riemuvoitoksi.
Ukrainalaista Mykola Lysenkoa pidetään ukrainalaisen taidemusiikin isänä, ja hän
olikin innokas Ukrainan itsenäisyyden kannattaja ja näkyvä hahmo maan kulttuurielämässä. Elegia on kolmas ja viimeinen osa sarjasta Albumi kesästä 1902.
Määritelmällisesti elegia tarkoittaa surumielistä, haaveilevaa ja laulavaa melodiaa.
Lysenkon Elegiassa surumielisyyden sointiin sisältyy aluksi pettymyksen ja vihan
sävyjä, joista jalostuu loppua kohti hyväksyntää ja mielenvoimaa.
Italialainen viulisti-säveltäjä Niccolò Paganini hämmensi aikalaisiaan virtuoosisella
soitollaan niin paljon, että pahat kielet väittivät hänen myyneen sielunsa paholaiselle; tästä lisänimi ”paholaisen viuluniekka”. Mooses-variaatiot pohjautuu Gioachino
Rossinin teemaan oopperasta Mooses Egyptissä. Muunnelmien aluksi esitellään
rauhallinen, hieman melankolinenkin teema. Itse variaatioissa kuullaan riemukkaita
tulkintoja ja hengästyttävän vauhdikasta menoa, joka kysyy solistilta melkoista
näppäryyttä.
Venäläinen säveltäjä-pianisti Jan Freidlin on säveltänyt niin orkesteri- ja kamarimusiikkia kuin näytelmä- ja elokuvamusiikkiakin. Towards the Light (suom. ”Valoa kohti”)
on levollisen rauhallinen ja pitkälinjaisessa vähäeleisyydessään lempeän toiveikas
kuin lämmin ilta tyynen veden äärellä.
Johannes Brahms sävelsi kahdeksan kansanmusiikista mukaeltua Unkarilaista
tanssia kansallisromantiikan kukoistuskautena, jolloin säveltäjät pitkin Eurooppaa
ammensivat tuotantoonsa kotimaidensa kansanmusiikkiaineksia. Unkarilaisista
tansseista tunnetuin lienee temperamenttinen, nopeatempoinen ja mieleenpainuva
viides, jota on hyödynnetty laajalti myös populaarikulttuurissa.

Boston Brass
LAUANTAI 23.7. KLO 20 LIEKSAN KIRKKO
Jeff Conner, trumpetti
Jose Sibaja, trumpetti
Chris Castellanos, käyrätorvi
Domingo Pagliuca, pasuuna
William Russell, tuuba

Alberto Ginastera (1916–1983)
Arr. Jose Sibaja

Danza Final (Malambo)

J.S. Bach (1685–1750)
Arr. Jose Sibaja

Wachet Auf

Arthur Pryor (1869–1942)
Arr. Sam Pilafian

Blue Bells of Scotland

Astor Piazzola (1921–1992)
Arr. Jose Sibaja

Milonga de Angle

Billy May (1916–2004)
Arr. Chris Castellanos

Flight of the Green Hornet

Pablo Beltran Ruiz (1915–2008)
Arr. Sam Pilafian

Sway

George Gershwin (1898–1937)
Arr. Chris Castellanos

Summertime

Stanton Moore (1972)
Arr. Sam Pilafian

Blues for Ben

Duke Ellington (1899–1974)
Arr. JD Shaw

Caravan

Konsertin kesto: reilu tunti, ei väliaikaa
Boston Brass is a Yamaha Performing Artist Group
		

Argentiinalaissäveltäjä Alberto Ginasteran vauhdikas ja voimakas Danza Final (Malambo) päättää neliosaisen orkesterisarjan Estancia (suom. ”Karjatila”). Malambo on
argentiinalainen tanssi, joka juontaa juurensa 1600-luvulle ja jota vain miehet saavat
tanssia. Argentiinalaista musiikkia on ohjelmassa lisää myöhemmin, jolloin kuullaan
Ginasteran oppilaan Astor Piazzollan pidätellyssä mietteliäisyydessään riipaiseva
Milonga del Angel (suom. ”enkelin milonga”), joka on toinen osa kolmiosaisesta
Enkelisarjasta. Sarjan taustalla on näytelmäksi aiottu tarina enkelistä, joka auttaa
naapuruston asukkaita Buenos Airesissa. Milonga on argentiinalais-uruguaylainen
musiikin tyylilaji, josta tangon katsotaan kehittyneen.
Melodia Wachet auf (suom. ”Herätkää”) esiintyy kolmessa seitsemästä osasta J. S.
Bachin tunnetuimpiin lukeutuvassa kantaatissa BWV 140. Teoksen sanoitus perustuu
Raamatun vertaukseen tyhmistä ja viisaista neitsyistä ja Kristuksesta odotettuna
sulhasena. Lempeän rauhallisena soljuva teema pohjautuu luterilaiseen virteen.
Blue Bells of Scotland (suom. ”Skotlannin kissankellot”) on pasuunavirtuoosina
tunnetun yhdysvaltalaisen Arthur Pryorin soolopasuunalle laatima vauhdikas sovitus
yhdestä Skotlannin tunnetuimpiin kuuluvista kansanlauluista. Teeman esittelyn jälkeen pasunisti pääsee esittelemään taitojaan ja soittimensa monipuolisuutta toinen
toistaan vikkelämmissä muunnelmissa.
Säveltäjä ja trumpetisti Billy May sävelsi Green Hornet -televisiosarjaa varten teeman,
joka lienee tekijänsä tunnetuimpia teoksia. May sävelsi musiikkia myös elokuviin ja
useisiin muihin tv-sarjoihin, esimerkiksi Batmaniin. Ärhäkästi pörisevä, hengästyttävän nopea trumpetin tähtihetki, supersankarin nimikkoteema Flight of the Green
Hornet (Green Hornet theme) muistuttaa modernia, turbovaihteelle ajettua versiota
Kimalaisen lennosta.
Meksikolainen bolero-mambosävelmä ¿Quién será? kohosi suosioon englanninkielisellä nimellä Sway Dean Martinin esittämänä vuonna 1954. Kansainväliseksi
hitiksi noussut kappale päätyi suomalaisten suosioon samana vuonna Olavi Virran
levytyksenä Keinu kanssani.
Jazzstandardiksi päätynyt aaria Summertime kohosi itsenäiseksi hitiksi George
Gershwinin oopperasta Porgy ja Bess, jossa se toistuu useasti. 1900-luvun levytetyimpiin lukeutuva kappale oli Gershwinin yritys säveltää afroamerikkalainen spirituaali.
Sauvo Puhtila sanoitti kappaleen suomeksi vuonna 1958 nimellä Kesäyö.
Yhdysvaltalainen rumpalina tunnettu Stanton Moore ammentaa musiikissaan erityisesti kotikaupunkinsa New Orleansin sointiperinteitä. Blues for Ben on kaikkea muuta
kuin alakuloinen blues-sävelmä – leikkisä, ryöpsähtelevä ja värikylläinen.
Lähi-idän soinneista ammentava jazzstandardi Caravan on yksi Duke Ellingtonin
tunnetuimpia teoksia ja instrumentaaliversiona suosittu puhallinorkesterien encore-kappale. Reino Helismaan suomennoksena laulun on levyttänyt mm. Olavi Virta.

Boston Brass
SUNNUNTAI 24.7. KLO 15 LIEKSAN KULTTUURIKESKUS
Jeff Conner, trumpetti
Jose Sibaja, trumpetti
Chris Castellanos, käyrätorvi
Domingo Pagliuca, pasuuna
William Russell, tuuba

Aram Hatšaturjan (1903–1978)
Arr. Jose Sibaja

Sapelitanssi

Manuel de Falla (1876–1946)
Arr. Chris Castellanos

Naapureiden tanssi

Manuel de Falla
Arr. Chris Castellanos

Myllärin tanssi

Astor Piazzola (1921–1992)
Arr. Domingo Pagliuca

Buenos Airesin Maria

Astor Piazzola
Arr. Jose Sibaja

Verano Porteño

Hoagy Carmichael (1899–1981)
Arr. Jose Sibaja

Georgia on My Mind

Hoagy Carmichael
Arr. Sam Pilafian

Stardust

Bart Howard (1915–2004)
Arr. Nathan Tanouye

Fly Me to the Moon

Dirty Dozen Brass Band
Arr. William Russell

Voodoo

Duke Ellington (1899–1974)
Arr. JD Shaw

Caravan

Konsertin kesto: reilu tunti, ei väliaikaa.
Boston Brass is a Yamaha Performing Artist Group

Armenialainen Aram Hatšaturjan sävelsi muun muassa baletteja, konserttoja, sinfonioita ja elokuvamusiikkia sekä Armenian kansallislaulun. Säveltäjän tunnetuin
teos lienee silti Gajane-baletin päättävä vauhdikas ja sotaisa Sapelitanssi, jota on
käytetty lukuisten elokuvien ja tv-sarjojen ääniraidan osana.
Espanjalainen Manuel de Falla hyödynsi teoksissaan runsaasti kotimaansa kansanmusiikkia. Maailmanmaineeseen säveltäjän nosti baletti Kolmikolkkahattu.
Kolmiodraamabaletin musiikista on tehty myös viisiosainen orkesterisarja, josta
kuullaan nyt kolmas ja neljäs osa eli Naapureiden tanssi ja Myllärin tanssi. Naapureiden tanssissa perustunnelma on eloisan värikäs pienine arjen konflikteineen ja
sattumuksineen. Myllärin tanssissa puolestaan kuohuvat niin koski kuin tunteetkin
ja näennäisen tyyneyden alla vaanii vaara.
Maailman tunnetuimman tangosäveltäjän Astor Piazzollan tango nuevo (uusi tango) yhdistää perinteiseen argentiinalaistangoon taide- ja jazzmusiikin elementtejä.
Piazzollan musiikissa koetaan vahvoja tunteita intohimosta tummasävyiseen melankoliaan, punahehkuisesta vihasta rakkauteen. Nyt kuullaan sarja tango-oopperasta
Maria de Buenos Aires (suom. Buenos Airesin Maria), joka kertoo argentiinalaisen
prostituoidun kokemuksista ennen ja jälkeen kuoleman. Kesää kuvastava Verano
Porteño puolestaan on osa sarjasta Estaciones Porteñas (Buenos Airesin neljä
vuodenaikaa); adjektiivi porteño viittaa Buenos Airesissa syntyneisiin.
Yhdysvaltalainen säveltäjä ja pianisti Hoagy Carmichael sävelsi monet aikansa
jazz-vivahteisista menestyskappaleista. Carmichaelin tunnetuimpana pidetty teos
Stardust kuuluu aikansa äänitetyimpiin jazzstandardeihin ja jopa kaikkien aikojen
äänitetyimpiin musiikkikappaleisiin. Suomessa laulua on levytetty nimellä Tähtipölyä.
Jazzstandardin aseman on saavuttanut Georgian osavaltion tunnuskappaleeksikin
päätynyt Georgia on My Mind, joka taipui suomeksi Reijo Taipaleen levytyksenä
Muistelen Georgiaa. Molemmat laulut henkivät lämmintä nostalgiaa ja rakkauden
kaipuuta.
Bart Howard laati vuonna 1954 kustantajansa toivomuksesta kabaree-balladin In Other Words, joka sittemmin tuli tunnetuksi nimellä Fly Me to the Moon. Ensilevytyksen
teki Kaye Ballard, mutta Frank Sinatran kymmenen vuotta myöhemmin äänittämä
versio sai laajaa tunnettuutta, kun se yhdistettiin Nasan Apollo-ohjelmaan. Neljäkymmentä vuotta kappaleen ilmestymisen jälkeen sitä oli äänitetty jo yli 300 kertaa.
Neworleansilaisen Dirty Dozen Brass Bandin Voodoossa upottaudutaan villin eksoottisen rytmin maailmaan. Kappaleessa on kautta linjan seurattavissa toistuva,
hypnoottinen riffi, jonka säestyksellä kuultavissa sooloissa eri soittimet pääsevät
esittelemään arkaaisia, virtuoosisia ja erikoisempia puoliaan erilaisin kiljahduksin,
parkaisuin ja murinoin.
Lähi-idän soinneista ammentava jazzstandardi Caravan on yksi Duke Ellingtonin
tunnetuimpia teoksia ja instrumentaaliversiona suosittu puhallinorkesterien encore-kappale. Reino Helismaan suomennoksena laulun on levyttänyt mm. Olavi Virta.

Toivekonsertti:
Slaavilaiset ikivihreät
SUNNUNTAI 24.7. KLO 18 LIEKSAN KULTTUURIKESKUS
Jouko Harjanne, trumpetti
Jonas Silinskas, trumpetti
Jaakko Välimäki, käyrätorvi
Anna-Maija Laiho-Ihekweazu, pasuuna
Nicolas Indermühle, tuuba
Outi Nissi, piano
Sovitukset: Marko Hilpo

Aram Hatšaturjan (1903–1978)

Sapelitanssi

Ivan Vasiljev (1810–1870)

Kaksi kitaraa

Tihon Hrennikov (1913–2007)

Moskovan valot

Trad.

Metsäkukkia

Pjotr Tšaikovski (1840–1893)

Joutsenlammen pääteema

Jevgeni Rodygin (1925–2020)

Uralin pihlaja

Ilja Šatrov (1879–1952)

Mantšurian kummut

Pjotr Tšaikovski

Romanssi

Pjotr Tšaikovski

Pienten joutsenten tanssi

Grigori Pomomarenko (1921–1996)

Huopikkaat

Trad.

Mustat silmät

Boris Fomin (1900–1948)

Oi niitä aikoja

Vladimir Vysotski (1938–1980)

Ystävän laulu

Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa.

Armenialaisesta kansanmusiikista vaikutteita saanut vauhdikas ja sotaisa Sapelitanssi on viimeinen osa Aram Hatšaturjanin baletista Gajane.
Monet suomalaisten rakastamista iskelmistä ovat venäläistä alkuperää. Menetetty
rakkaus ja päättyneiden kesien katkeransuloinen melankolia ovat kantavia teemoja,
mutta usein elätellään yhä toivoa rakastetun löytämisestä. Aune Alatuuhonen sanoitti
venäläisen kansansävelmän nimellä Metsäkukkia, ja sen nosti suosioon Olavi Virran
levytys vuonna 1952. Moskovan valot on venäläisen Tihon Hrennikovin tunnetuimpia teoksia. Suomennoksia on kaksi, Sauvo Puhtilan ja Pauli Salosen. Laulun levytti
suomeksi ensimmäisenä Reijo Taipale vuonna 1965. Sauvo Puhtila suomensi myös
uralilaisen Jevgeni Rodyginin säveltämän kaihoisan valssin Uralin pihlaja, jonka
levytti Suomessa ensimmäisenä Seija Järvinen vuonna 1961. Kadonnutta rakkautta
haikaillaan myös venäläiseen kansanlauluun pohjautuvassa kappaleessa Mustat
silmät, joka on sanoitettu ja levytetty suomeksi lukuisia kertoja. Ensimmäisen suomennoksen laati Kerttu Mustonen ja sen levytti Eugen Malmstén vuonna 1939.
Rautalankayhtyeiden suosima Kaksi kitaraa kertoo rakastavaisten öisestä kohtaamisesta kuutamossa Don-joen varrella. Mustalaismusiikista ammentavan laulun sävelsi
kuuluisa mustalaiskuoronjohtaja Ivan Vasiljev. Suomennoksen kirjoitti Reino Helismaa.
Rakkaan luokse pyritään innokkaasti myös reippaassa Grigori Pomomarenkon säveltämässä rallissa Huopikkaat, johon suomennoksen laati Arja Tyrväinen. Taljanka-yhtyeen suurimman hitin ensilevytyksestä vastasi Agit-Propin Kisällit vuonna 1976.
Venäläisen Pjotr Tšaikovskin säveltämä ja aikalaisten nihkeästi vastaanottama
Joutsenlampi on maailman esitetyimpiä baletteja. Onnettomasti päättyvän Joutsenlammen pateettisen traagista pääteemaa on käytetty lukuisissa elokuvissa,
esimerkiksi Billy Elliot ja Black Swan. Leikkisän keveästi hypähtelevän Pienten
joutsenten tanssin suomalaiset saattavat muistaa vanhasta kahvimainoksestakin.
Tšaikovskin Romanssi-nimellä tunnettu laulu on alkujaan belgialaiselle sopraano
Désirée Artôtille omistettu soolopianosävellys. Haikean kappaleen suomenkielisessä
sanoituksessa ikävöidään menetettyä rakkautta, mutta lohduttaudutaan rakkauden
sävelen ikuisuudella.
Venäjän keisarillisen armeijan 214. rykmentin kapellimestari Ilja Šatrov sävelsi hitaan
valssin Mantšurian kummut kaatuneiden aseveljien muistoksi. Toisen maailmansodan
aikana valssia pidettiin Venäjällä suuren isänmaallisen sodan tunnuksena. Suomessa
kappale tuli tunnetuksi ensin Vili Vesterisen instrumentaaliversiona vuonna 1935 ja
laulettuna suosioon nousi A. Aimon sanoitus vuonna 1945.
Boris Fomin sävelsi kotimaansa kansanlaulujen innoittamana kansainväliseksi menestykseksi nousseen, Suomessa Reino Bäckmanin sanoittamana nimellä Oi niitä
aikoja tunnetuksi tulleen nostalgiaa henkivän iskelmän. Vuonna 1968 Päivi Paunun
tulkitsemasta laulusta tuli maamme ykköshitti. Vladimir Vysotskin elokuvaan Vertikal
(1967) säveltämässä Ystävän laulussa määritellään tosiystävyys koetusten kautta.
Suomennoksia kuten levytyksiäkin on useita, tunnetuimpana kenties Juha Vainion
suomennos, jonka levytti ensimmäisenä Arja Saijonmaa vuonna 1983.

Euphoria Brass Sextet
& Henrik Sandås:
Tango nuevo
SUNNUNTAI 24.7. KLO 20 LIEKSAN KULTTUURIKESKUS
Visa Haarala, trumpetti
Miikka Saarinen, trumpetti
Jussi Järvenpää, käyrätorvi
Anna-Maija Laiho-Ihekweazu, pasuuna
Mizuho Kojima-Haarala, eufonium
Aleksi Saraskari, tuuba
Henrik Sandås, bandoneon

Ennio Morricone (1928–2020)
Arr. Visa Haarala

Per un pugno di dollari

Astor Piazzolla (1921-1992)
Arr. Henrik Sandås
		

Caliente

		

Coral

		

La Mufa

Adios Noniño

		

Triunfal

		

Escualo!

		

Invierno Porteno

Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa.

Italialainen Ennio Morricone sävelsi musiikin yli viiteensataan elokuvaan, mutta
parhaiten hänet tunnetaan Sergio Leonen 1960-luvulla ohjaamien western-elokuvien
alkuperäismusiikista. Niin sanotun Dollaritrilogian aloittavan Per un pugno di dollari
-elokuvan (suom. Kourallinen dollareita, 1964) pääteemaa hallitsee meksikolaisvaikutteinen kirkasääninen soolotrumpetti. Laajaa, autiota maisemaa maalaileva
pahaenteinen musiikki hitaine, sykkivine säestyskulkuineen tuntuu varoittavan tulevista tapahtumista. Elokuva nosti kerralla maailmanmaineeseen sekä Morriconen
että ensimmäisen pääroolinsa näytelleen Clint Eastwoodin.
Argentiinalainen Astor Piazzolla yhdisti kotimaansa perinteiseen tangomusiikkiin
vaikutteita taidemusiikista ja jazzista luoden omintakeisen tyylin, jota kutsutaan
nimellä tango nuevo eli uusi tango. Piazzolla sai argentiinalaiset perinteisen tangon
vaalijat raivoihinsa, mutta jatkoi sitkeästi oman tyylinsä kehittämistä. Monet Piazzollan
tangoista on sävelletty viulun, pianon, sähköbasson, bandoneónin ja sähkökitaran
muodostamalle ns. Piazzolla-kvitetille, mutta myös pienehköt vaskikokoonpanot ovat
ottaneet säveltäjän tuotannon omakseen.
Caliente (suom. ”Kuuma”) on nimensä mukainen: tulisen intohimoinen. Palavan
kiihkeän alun jälkeen tunnelma rauhoittuu leikkisän ja kiusoittelevan vietteleväksi
ennen roihahtamista kipinöivään onnen huumaan. Toisenlaista intohimoa esittelee
ylväs Escualo! (suom. ”Hai”), joka henkii vaaran ja aggression tunteita, mutta herättää myös kunnioitusta notkean sulavalla ja tarkoituksenmukaisella etenemisellään.
Tulisten ja vaarallisten intohimojen vastapainoksi kuullaan pehmeämpiäkin sävelmiä.
La Mufa (suom. ”Epäonni”) kuvastaa pettymyksen alakuloa ja haikeutta, mutta
kappaleen lopusta kumpuaa myös uutta päättäväisyyttä kohdata, mitä tuleman
pitää. Coral (suom. ”Koralli”) puolestaan hehkuu surumielistä lempeyttä ja herkkää
haavoittuvuutta. Kärsivällisen pitkälinjainen teema muistuttaa romantiikan ajan
sinfonian pateettista hidasta osaa.
Kenties kuuluisimman tangonsa Adios Noniñon (suom. ”Hyvästi Noniño”) Piazzolla
sävelsi kunnianosoitukseksi isälleen Vicente ”Noniño” Piazzollalle pian tämän kuoleman
jälkeen. Tunteellisiin jäähyväisiin sisältyy onnellisia muistoja ja suuria tunteita surusta
kiitollisuuteen. Laululla on sanoitus, jossa ilmaistaan kaipuuta isää ja tähän liittyviä
asioita kohtaan, mutta myös toivoa jälleennäkemisestä ajan koittaessa.
Piazzollan varhaiseen tuotantoon sisältyvä Triunfal (suom. ”Voittoisa”) pursuaa
pystypäistä itsevarmuutta. Välillä musiikillinen kudos harvenee tyynen pohdiskelevaksi ennen kiivasta loppukiriä. Juuri Triunfalin Piazzolla soitti Pariisissa kuuluisalle
ranskalaiselle musiikkipedagogi-säveltäjä Nadia Boulangerille (1887–1979), joka vaati
Piazzollaa pitämään kiinni tyylistä ja jatkamaan työtään samanlaisella intohimolla
ja kurilla.
Invierno Porteño (suom. ”Buenos Airesin talvi”) kertoo sanoituksessaan talvesta
yksinäisyyden aikana ja metaforana. Lämmön ja valon kaipuusta ja yksinäisyyden
aiheuttamasta tuskasta versoo silti kasvattava elämänkokemus, jotakin ihon alle
jäävää. Musiikissa käydään läpi talvisia tunteita melankoliasta toivoon rakkauden
ja kevään paluusta.

Euphoria Brass
Sextet 15 vuotta
MAANANTAI 25.7. KLO 18 LIEKSAN KULTTUURIKESKUS
Visa Haarala, trumpetti
Miikka Saarinen, trumpetti
Jussi Järvenpää, käyrätorvi
Anna-Maija Laiho-Ihekweazu, pasuuna
Mizuho Kojima-Haarala, eufonium
Aleksi Saraskari, tuuba

Visa Haarala (1983)

Torres 10

Aaron Copland (1900–1990)
Arr. Visa Haarala

Quiet City

Georges Bizet (1838–1875)
Arr. Jussi Järvenpää

Kolme välisoittoa
oopperasta Carmen

Jean Sibelius (1865–1957)
Arr. Anna-Maija Laiho-Ihekweazu

Romanssi

Visa Haarala (1983)

Leaving Rio

Ennio Morricone (1928–2020)
Arr. Visa Haarala

Degüello

Agustín Lara (1897–1970)
Arr. Visa Haarala

Granada

Trad./Angelique Kidjo (1960)
Arr. Anna-Maija Laiho-Ihekweazu

Afrikan sydän

Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa.

Visa Haarala kertoo Torres 10:n syntyneen halusta säveltää jotain majesteettista ja
sankarillista. ABA-muotoa seuraileva teos alkaa pitkälinjaisen laulavalla esittelyjaksolla, jonka käyrätorviteemaan säveltäjä sai inspiraation Michael Jacksonin laulusta
Childhood. Vauhdikkaan jazzahtavan välitaitteen jälkeen musiikki palaa alun rauhallisempaan tematiikkaan. Jälkimmäistä teostaan Haarala puolestaan avaa näin:
”Leaving Rio kertoo oikeastaan siitä, kun muutin Rio de Janeiroon 17-vuotiaana
yksinäisenä nuorena ja juuri kun siellä alkoi olla hauskaa, niin muutin sieltä pois,
taas yksinäisenä.”
Yhdysvaltalaisen Aaron Coplandin Quiet City (suom. ”Hiljainen kaupunki”) perustuu
musiikkiin, jonka säveltäjä laati Irwin Shaw’n samannimiseen, varsin tuntemattomaksi
jääneeseen näytelmään. Minimalistisuudessaan puhutteleva kamarimusiikkisovitus
on trumpetin soolohetki.
Ranskalainen Georges Bizet piti Carmenia mestariteoksenaan, vaikka oopperan
aikalaisvastaanotto oli penseä. Monet Bizetin tuotannon tarttuvimmista hittihetkistä
löytyvät juuri tulisten tunteiden kolmiodraama Carmenista.
Sibeliuksen Romanssi kohoaa rauhasta pateettisen ylevään kiihkoon laskeutuakseen
hymnimäiseen loppuun.
Mariachi-tyylinen trumpettisoolo määrittää italialaisen Ennio Morriconen muunnelmaa Dimitri Tiomkinin lännenelokuvateemasta Degüello. Espanjankielinen termi
el degüello tuli käyttöön merkinantosignaalina Yhdysvaltain ja Meksikon välisessä
sodassa vuonna 1836 tarkoittaen ”armoa ei anneta”.
Nimensä mukaista espanjalaiskaupunkia ylistävä Granada polveilee dramaattisen
jylhänä, villinä ja viekoittelevana. Laulu on meksikolaisen Agustín Laran tunnetuimpia kappaleita ja sen ovat lukuisat artistit Pavarotista lähtien levyttäneet eri kielillä.
Afrikan sydän esittelee afrikkalaisen kansanmusiikin tarttuvia rytmejä. Kappaleen
kansanperinteestä adaptoinutta beniniläissyntyistä laulaja-lauluntekijä Angelique
Kidjoa on sanottu ”Afrikan ykkösdiivaksi”. Vahvaääninen Kidjo tunnetaan rohkeasta
musiikkikulttuurien yhdistelystä.

TIMO Brass Band:
All Areas Access
MAANANTAI 25.7. KLO 20 LIEKSAN KULTTUURIKESKUS

Aapo Wiksten, trumpetti
Danila Pushin, trumpetti
Esa-Pekka Tupala, pasuuna
Lassi Silventoinen, alttosaksofoni
Sami Leponiemi, tenorisaksofoni
Casimir Ekman, baritonisaksofoni
Ville Niemelä, sousafoni
Oskari Auramo, rummut
Aleksi Ylimäki, rummut
Sanna Sadeharju, sousafoni

Ensimmäistä kertaa Lieksaan saapuva TIMO Brass Band ei kertonut ohjelmaansa
ennakkoon, vaan lupaa iloisia yllätyksiä! Yhtye kuvailee itseään seuraavasti:
”TIMO Brass Band on vuonna 2018 perustettu Helsinkiläinen puhallinmusiikin uniikki
innovaatio. Tämä tuore ja energinen ryhmä on luonut brändinsä lyhyessä ajassa
tulemalla tunnetuksi Helsingin katujen takuuvarmana viihdyttäjänä. Katusoitosta
alkanut bändi on siirtynyt sittemmin myös lavoille esiintyen erilaisissa tapahtumissa
yksityistilaisuuksista festivaaleihin, perinteistä Stockmannin kulmaa kuitenkaan
unohtamatta.
TIMO on saavuttanut suurta suosiota ja kiinnostusta myös kansainvälisessä yleisössä, ja ensimmäisen Euroopan matkansa ryhmä teki kesällä 2019 esiintyen Ranskan
Pariisissa sekä Bessines-sur-Gartempessä.
Yhtyeen ohjelmisto koostuu tunnetuista klassikoista ja tuoreista hiteistä. Aivan tavanomaisia eivät kappaleiden sovitukset aina kuitenkaan ole ja luvassa onkin iloisia
yllätyksiä ja positiivista hämmennystä.
Keväällä 2022 oli suuri hetki TIMO Brass Bandin historiassa kun yhtyeen ensimmäinen
EP-julkaisu näki päivänvalon. Levyltä löytyy niin klassikoita kuin bändin omaakin
tuotantoa.
TIMO Brass Band on kuitenkin parhaimmillaan visuaalisena elämyksenä ja ryhmä
onkin tunnettu varsin energisestä esiintymisestään, jossa myös yleisö saa oman
osansa tanssin ja liikkeen riemusta.”

Roland
Szentpáli

Fletcher
Mitchell

Bogdan
Dekhtiaruk

Mestarien ilta
TIISTAI 26.7. KLO 18 LIEKSAN KULTTUURIKESKUS
Otto Ketting (1935–2012)
		

Intrada
Miikka Saarinen, trumpetti

Rhoderick McNeill (1957)
		
		

Sonata for Euphonium
Fletcher Mitchell, eufonium
(maailman kantaesitys)

Yamandu Costa (1980)
Arr. Visa Haarala

Samba pro Rapha
Visa Haarala, trumpetti

Martin Ellerby (1957)
		
		

Euphonium Concerto, 1. osa
Mizuho Kojima-Haarala, 		
eufonium

George Enescu (1881–1955)
		

Legend
Jonas Silinskas, trumpetti

Richard Strauss (1864–1949)
		
		

Capriccio – Mondsheinmusik
Jose Luis Cortell Año,
käyrätorvi

H.I.F. Biber (1644–1704)
		

Rosenkrantz Sonata No. 1
Roland Szentpáli, tuuba

Jukka Harju (1975) &
Visa Haarala (1983)
		
		

Kolme miniatyyriä
käyrätorvelle ja trumpetille
Jukka Harju, käyrätorvi
Visa Haarala, trumpetti

Eugene Bozza (1905–1991)
		

Sur les Cimes
Rune Brodahl, käyrätorvi

Vladimir Peskin (1906–1988)
		

Preludi
Bogdan Dekhtiaruk, trumpetti

Olivier Messiaen (1908–1992)
		
		

Appel Interstellaire
José Vicente Castelló,
käyrätorvi

C.M. von Weber (1786–1826)
		

Romanssi
Duo Steiner-Hochwartner

Konsertin kesto: reilu tunti, ei väliaikaa.

Hollantilainen säveltäjä-kapellimestari Otto Ketting aloitti uransa trumpetistina.
Intradan perusvire on pohdiskeleva ja varovainen, mutta toisinaan ryöpsähtää
äkillinen, sotilastyyppinen fanfaari, jonka provokatiivisuus taittuu pian taas hitaaksi
harkinnaksi. Perinteisesti intrada tarkoittaa fanfaaria, preludia tai alkusoittoa.
Brasilialaisen säveltäjä-kitaristi Yamandu Costan Samba pro Rapha tarjoaa lämpimän
tuulahduksen tuoreita eteläamerikkalaisia rytmejä ja vaatii esittäjältään virtuoosista
nopeutta. Visa Haaralan oman sovituksen lisäksi konsertissa kuullaan myös Haaralan
ja Jukka Harjun yhteinen sävellys Kolme miniatyyriä käyrätorvelle ja trumpetille.
Vimmaisen vauhdikkaita, toimintaelokuvamaisia tunnelmia kuullaan englantilaisen
Martin Ellerbyn eufoniumkonserton ensimmäisessä osassa, jossa hengähdystaukoa
tarjoavat vain lyhyet suvantopaikat.
Romanialaista George Enescua on sanottu yhdeksi merkittävimmistä muusikoista
kotimaansa historiassa. Tyyliltään impressionistinen, hetkellisille vaikutelmille perustuva
trumpettikilpailua varten sävelletty Legend virtaa enimmäkseen silkkisen arvokkaasti
välttymättä kuitenkaan ajoittaisilta kiihkeiltä pyörteiltä ja kivikkoisilta koskilta.
Kuulasta ja ylevää käyrätorven sointia kuullaan saksalaisen Richard Straussin Mondscheinmusikissa (suom. ”Kuutamomusiikki”). Romanttisen hunajaisia tunteita miltei
ylenpalttisesti pursuava kappale on osa Straussin viimeiseksi jäänyttä oopperaa
Capriccio.
Tsekkiläis-itävaltalaisen H.I.F. Biberin Rosenkranztsonaten (suom. ”Ruusukkosonaatit”) tunnetaan myös Mysteerisonaatteina. Kyseessä on 15 viululle sävellettyä,
paganinimaisen taiturillista sonaattia, joista ainakin ensimmäisessä voidaan kuulla
myös Vivaldin Vuodenajoille ominaista kuulasta sointia.
Ranskalainen Eugene Bozza tunnetaan varsinkin puhaltimille sävelletystä kamarimusiikista. Teoksessa Sur les Cimes (suom. ”Huipuilla”) tunnelma on aluksi yksinäisen ylevä
ja sointi alppitorvea muistuttava, mutta huipulta musiikkiin löytyy sittemmin myös
rohkea itsevarmuus ja pulppuava riemu. Tietynlainen yksinäisyyden tunne sävyttää
myös neuvostoliittolaisen Vladimir Peskinin Preludia, jossa hillityn kunnianhimoinen
soolotrumpetti pyrkii kohti itsensä ylittämisen korkeuksia. Soittimelle itsekin harrastusluonteisesti omistautunut Peskin sävelsi runsaasti ohjelmistoa trumpettitaituri
Timofei Dokshitserille.
Usein soolokappaleena esitettävä Olivier Messiaenin Appel Interstellaire (suom. ”Tähtienvälinen kutsu”) on alun perin kuudes osa sävellyksestä Des canyons aux étoiles.
On viitteitä siitä, että saksalaisen C.M. von Weberin Romanssi pasuunalle ei todellisuudessa olisi von Weberin sävellys lainkaan eikä edes pasuunalle kirjoitettu,
mutta tarkempaa tietoa mahdollisesta säveltäjästä ei ole. Joka tapauksessa laajalti
Weberin Romanssina pidetty teos pitää kuulijan intensiivisesti otteessaan soinnilla,
joka vaihtelee uhkaavaan synkeyteen asti jylhästä lyyrisen laulavaan. Tunteen palon
perusteella ei ole epäilystäkään, etteikö ainakin tyyli olisi puhtaasti romanttinen.

Suomalainen
Wienintorviyhtye
Wiener Burschen
TIISTAI 26.7. KLO 20 LIEKSAN KULTTUURIKESKUS
Tommi Viertonen, Miska Miettunen, Sam Parkkonen, Pasi Tiitinen
sekä
Jukka Harju (käyrätorvi), Outi Nissi (urut)

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Pjotr Tšaikovski (1840–1893)
		
		
		
		
		

Jumalan kunnia luonnossa
Kolme osaa
käyrätorvikvartetille 		
sarjasta Vuodenajat op. 37a
1. Kesäkuu – Barcarole
2. Syyskuu – Die Jagd
3. Lokakuu – Herbstlied

J.S. Bach (1685–1750)
		
		
		
		
		
		
		
		

Soolosellosarja n:o 2,
D-molli (BWV 1008)
Jukka Harju, käyrätorvi
1. Prelude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Minuet I / II
6. Gigue

Nikolai Tšerepin (1873–1945)
		
		
		
		
		
		

Sarja käyrätorvikvartetille
1. Nocturne
2. Ancienne chanson allemande
3. La chasse
4. Choeur danse
5. Un chant populaire russe
6. Un choral

Jean Sibelius (1865–1957)
Arr. H. Fransman / T. Viertonen

Andantino

Taneli Kuusisto (1905–1988)
Arr. T. Viertonen

Suomalainen rukous

Konsertin kesto: n. tunti, ei väliaikaa.

Vuodenajat opus 37a on Pjotr Tšaikovskin säveltämä 12 sävellyksen sarja pianolle.
Sävellyskokoelman jokainen osa on Tšaikovskin näkemys eri kuukausista pohjoisella
pallonpuoliskolla. Erityisesti osat kesä-, syys- ja lokakuu soveltuvat erinomaisesti
myös käyrätorviyhtyeellä esitettäväksi. Kesäkuu on kaihomielinen Barcarole eli venelaulu, syyskuu on taas toimintaa ja metsästyssignaaleja täynnä oleva Die Jagd,
ja lokakuu surumielinen syyslaulu Herbstlied. Nämä kolme kappaletta on sovitettu
käyrätorviyhtyeelle nimenomaan tätä konserttia varten.
J.S Bachin kuusiosaisen soolosellosarjan toinen sarja koostuu seitsemästä d-mollikappaleesta. Sarjan yleistunnelmaa on kuvailtu tummaksi ja sisäänpäin katsovaksi.
Avausosa Preludi virtaakin rauhallisen pohdiskelevalla vireellä. Sitä seuraavat tanssit
Allemande, Courante, Sarabande, kaksi Menuettia ja lopuksi Gigue.
Nikolai Tšerepin oli venäläinen säveltäjä, pianisti ja kapellimestari. Hän opiskeli Pietarin konservatoriossa Nikolai Rimski-Korsakovin johdolla. 1900-luvun vaihteessa
hän toimi kapellimestarina mm. Pariisin oopperassa. Vuosina 1905–1917 hän toimi
Pietarin konservatorion rehtorina. Hänen sävellystuotantonsa on laaja ja monipuolinen: mm. kaksi oopperaa, kuusi balettia, kuoroteoksia, pianokonsertto ja sinfonisia
runoelmia sekä kamarimusiikkia. Tässä konsertissa esitetään vuonna 1910 sävelletty
kuusiosainen Sarja käyrätorvikvartetille.
Jean Sibelius on tullut tunnetuksi erityisesti suurimuotoisten orkesteriteosten säveltäjänä. Hän on kuitenkin säveltänyt myös suuren määrän pienimuotoisia sävellyksiä,
joista monet ovat jääneet vähälle huomiolle aivan suotta. Sibelius vietti kesiään
1980-luvun alussa Loviisassa, missä hän sävelsi mm. Kullervo-sinfoniaansa. Samaan
aikaan syntyi joukko pienimuotoisempia sävellyksiä, kuten sävellykset torviseitsikolle,
joita Loviisan torviseitsikko esitti konserteissaan. Näistä sävellyksistä esitetään tässä
konsertissa Andantino, jonka Holger Fransman on sovittanut käyrätorviyhtyeelle.
Suomen Yleisradion pyynnöstä vuonna 1938 Taneli Kuusisto sävelsi virren Uuno Kailaan
runoon Suomalainen rukous. Se esitettiin ensi kerran 25. marraskuuta 1939 Helsingin
Messuhallissa, missä säveltäjä itse johti suurta kuoroa. Vuonna 1986 Suomalainen
rukous otettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjaan, jossa se on virsi n:o
584. Vaikka Taneli Kuusiston sävellystuotanto on laaja, on Suomalainen rukous
edelleen hänen suosituimpia sävellyksiään.
Teksti: Wiener Burschen, Meri Virtala
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Fletcher Mitchell:
Maailman ympäri
eufoniumilla
KESKIVIIKKO 27.7. KLO 17 LIEKSAN KULTTUURIKESKUS
Peter Graham (1958)

Brillante

Ito Yasuhide (1960)

Intermezzo

Andrea Hobson (1986)

African Sky

Matt Klohs (1973)

Soliloquy

Barbara York (1949–2020)
		

Movement 4 ‘Joy’ from 		
Concerto for Euphonium

Catherine Likhuta (1981)

Octopus

Herman Bellstedt (1858–1926)

Napoli Variations

Eleanor Brimblecombe (1996)

Campfire

Øystein Baadsvik (1966)

Ordner Seg

Fernando Morais (1966)
		

Brazilian Dance ‘Xaxando
No Cerrado’

Philip Wilby (1949)
		
		

Movement 2 ‘Dance: 		
Zeibekikos’ from Concerto 		
for Euphonium

Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa

Fletcher Mitchellin luotsaama musiikillinen maailmanympärimatka alkaa ja päättyy
brittisäveltäjien siivittämänä. Peter Grahamin Brillantessa Thomas Arnen (1710–1778)
tunnettu melodia Rule Britannia taipuu kadenssimaisen virtuoosisiksi, leikkisiksi ja
juhlaviksi muunnelmiksi. Konsertin päättävän säveltäjä-urkuri Philip Wilbyn kolmiosaisen eufoniumkonserton tanssillisessa toisessa osassa puolestaan syöksytään
eteenpäin lähes ylimaallisella energialla. Zeibekikos on kreikkalainen tanssi, joka
huipentuu lautasten rikkomiseen ja pöytien nostamiseen hampailla.
Japanilaisen säveltäjä-pianisti Ito Yasuhiden laajaan tuotantoon sisältyy musiikkia
monenlaisille kokoonpanoille ja soolosoittimille. Pianolle sävelletty pitkälinjainen Intermezzo sarjasta Nostalgic World (suom. ”Nostalginen maailma”) henkii herkkää
kaihoa.
Eteläafrikkalainen Andrea Hobson on nuoremman polven säveltäjä ja monipuolinen
matalien vaskien taitaja. Eufoniumille sävelletyn African Skyn (suom. ”Afrikkalainen
taivas”) rauhallisen alun voi tulkita tähtikirkkaaksi yöksi, jonka valaisee nouseva
aurinko uuteen päivään täynnä mahdollisuuksia ja elämäniloa.
Australialainen nykysäveltäjä-kapellimestari Matt Klohs sävelsi kappaleen Soliloquy
kiitokseksi selloa soittavalle vaimolleen Robynille, jota halusi kuvailla musiikilla. Säveltäjä luonnehtii puolisoaan sanoilla hellävarainen, vahva, intohimoinen ja huolehtiva.
Australialaisen Eleanor Brimblecomben alkujaan fagotille sävelletty synkän jylhä,
arkaainen Campfire (suom. ”Leirinuotio”) syntyi reaktiona Australian ja Kalifornian
tuhoisiin maastopaloihin vuosina 2018–2019.
Pohjois-Amerikasta kuullaan kolme sävellystä. Kanadalais-amerikkalaisen Barbara
Yorkin eufoniumkonsertto lisänimeltään Creative States (suom. ”Luovat tilat”) syntyi
säveltäjän mukaan kokoelmasta yksittäisiä teemanpätkiä. Neliosaisen konserton
osat on nimetty ihmetykseksi, tyhjyydeksi, leikkisyydeksi ja iloksi. Finaaliosa Ilossa
kuullaan innostuneen haastavia tahtilajivaihdoksia. Ukrainalais-australialaisen nykysäveltäjä-pianisti Catherine Likhutan konsertto Vivid Dreams (suom. ”Eloisat unet”)
koostuu kolmesta osasta, jonka osat kantavat nimiä Kehto metsässä, Mustekala
ja Urbaanit salaisuudet. Salaperäinen Mustekala kuvastuu hurjana ja uhkaavana
saalistajana. Saksalais-amerikkalainen Herman Bellstedt oli kuuluisa kornetisti, jonka
sävellyksistä monet ovat suosittuja etenkin nykypäivän trumpetistien keskuudessa.
Napoli-muunnelmissa matkataan Italian tunnelmiin. Napolilaisesta laulusta kehitetyt
vikkelät ja avoimen rohkeat muunnelmat eivät päästä soittajaa helpolla.
Tämän päivän kansainvälisesti kenties kuuluisin tuubisti Øystein Baadsvik tunnetaan
erityisesti esiintyvänä taiteilijana ja opettajana. Tuuballe sävelletty rauhallinen Ordner Seg (It´ll be alright, suom. ”Kaikki järjestyy”) tarjoaa lohdullisen toiveikkaan
valonpilkahduksen.
Brasilialainen säveltäjä-käyrätorvisti Fernando Morais on voittanut lukuisia sävellyspalkintoja. Brasilialainen tanssi ´Xaxando no Cerradossa´ kuullaan vauhdikasta ja
hilpeää rytmiikkaa. Xaxando on tanssi, jonka nimi juontuu äänestä, jonka perinteiset
sandaalit aiheuttavat tanssittaessa.

Lieksan Vaskiviikon
5. kansainvälisen
käyrätorvikilpailun
(Holger Fransman in
memoriam) finaali
KESKIVIIKKO 27.7. KLO 19 LIEKSAN KIRKKO
Käyrätorvikilpailun finalistit
Jouko Harjanne, trumpetti
Joensuun kaupunginorkesteri, kapellimestarina József Hárs

Richard Strauss (1864-1949)
		
		
		
		

Käyrätorvikonsertto n:o 2
Es-duuri
I. Allegro
II. Andante con moto
III. Rondo: Allegro molto

Väliaika

Panu Aaltio (1982)
		
		
		
		
		
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
		
		
		
		
		
		
		
		

Konsertin kesto: noin 2 tuntia + väliaika.
YLE radioi konsertin.

Konsertto trumpetille ja 		
orkesterille ”Koli”
Jouko Harjanne, trumpetti
(Lieksan Vaskiviikon 			
tilausteos, kantaesitys)
Sinfonia n:o 1 C-duuri
I. Adagio molto –
Allegro con brio
II. Andante cantabile
con moto
III. Menuetto.
Allegro molto e vivace
IV. Adagio –
Allegro molto e vivace

Erityisesti sinfonisista runoistaan tunnetun saksalaisen Richard Straussin musiikissa
kuullaan runsaasti kirkkaita ja herooisia sävyjä ja rohkeaa ja kekseliästä orkestraatiota. Säveltäjän myöhäiskauden tuotantoon lukeutuvaa toista käyrätorvikonserttoa
on pidetty Straussin kunnianosoituksena menneisyydelle, erityisesti säveltäjän käyrätorvisti-isälle ja Mozartille. Klassismin vaikutteista huolimatta ei teos muodosta
poikkeusta säveltäjän omaleimaisessa, värikylläisessä sointimaailmassa. Konserton
aluksi kuullaan käyrätorven kujerteleva soolo, jossa nopean ketterästä hyppelystä
siirrytään laulavan pitkiin linjoihin ja takaisin. Soolon aiheet siirtyvät orkesterille intensiivisenä kuohuvan siirtymävaiheen myötä. Hetkellisen kiihkeämmän orkesteritaitteen
jälkeen solisti ja orkesteri asettuvat luontevaan vuoropuheluun, jossa kummallakin
osapuolella on itsenäinen ja persoonallinen sanansa sanottavana. Loppua kohti rikas
tunneilmaisu tyyntyy levolliseen, pitkämieliseen harmoniaan esitellen samalla toisen
osan kantavan ajatuksen. Hitaan keskiosan näennäisesti tyynen pinnan alla hehkuvat
elämää suuremmat tunteet. Lämmin, muhkea ja ylevä tematiikka antaa siivet salaisille unelmille, joita saa helliä lyhyen, ajattoman hetken käyrätorven ylimaallisessa
soinnissa. Finaaliosan alkuna pulppuilee keväistä vuoripuroa muistuttava raikas,
kirkas ja vikkelä teema. Virtaava kepeys yltyy vuolaaksi koskeksi, jonka tyrskyissä
koetaan hetken ajan uhkaavaakin voimaa. Syviltä vesiltä palataan kuitenkin alun
iloisen kuplivaan pirskahteluun.
Panu Aaltion kantaesityksensä saava trumpettikonsertto Koli maalaa suomalaista
kansallis- ja kenties mielenmaisemaakin. Nurmijärvellä syntynyt, sello-opinnoilla
musiikkiuransa aloittanut Aaltio on säveltänyt musiikkia niin koti- kuin ulkomaisiin
elokuviin, tv-ohjelmiin ja videopeleihin ja voittanut teoksillaan useita arvostettuja
palkintoja.
Länsimaisen taidemusiikin kaanonissa Ludvig van Beethovenia pidetään yleisesti
romantiikan tyylilajin ensimmäisenä edustajana, mutta neljässä ensimmäisessä
sinfoniassa kuuluu vielä vahvasti klassismin perinne. Ensimmäinen sinfonia alkaa
kohteliaan varovaisin kääntein, mutta nostaa pian päätään terhakasti kuin talviunesta heräten. Eloisasti milloin marssien, milloin tanssien etenevä musiikki osoittaa
energistä, positiivista itseluottamusta. Vikkelien kuvioiden käänteissä on jo havaittavissa särmää, joka säveltäjän myöhemmissä teoksissa vain hioutui terävämmäksi.
Toisessa osassa kuullaan enemmän klassismille ominaista siroutta ja eleganssia.
Salonkitanssin askelkuvioiden lomassa jää tulkitsijan vastuulle pohtia, onko kyse
ohimenevästä leikittelystä vai loppuelämää koskevista toiveista. Sen sijaan seuraava
osa Menuetto ei vaivaudu pelkästään vihjailemaan, vaan huokuu päättäväisyyttä
vielä painokkaammin kuin ensimmäinen osa osoittaen kypsää harkintakykyä ja
tavoitteellisuutta. Finaalissa ikiliikkujamaisen rytmikäs tikitys ja matalampi pohjajyske johdattavat pilke silmäkulmassa kohti päämäärää. Voiton saavuttamiseksi on
käytettävä hyväksi kaikki jo kuultujen osien tarjoamat keinot - itsetuntemus, energia,
kohteliaisuus yhdistettynä tarvittaessa jämäkkäänkin vaativuuteen ja älykkyys erottaa milloin kannattaa hyödyntää mitäkin. Valoisa, kiistatta onnellinen loppu osoittaa,
että kaikki oli vaivan arvoista.

Vaskiviikon
pianistit

Tuomas
Turriago

Outi Nissi

Bogdan Dekhtiaruk
trumpetin ja käyrätorven
mestarina
TORSTAI 28.7. KLO 18 LIEKSAN KULTTUURIKESKUS
Bogdan Dekhtiaruk, trumpetti ja käyrätorvi
Tuomas Turriago, piano

Maurice Ravel (1875–1937)

Habanera

L. Mogilevsky

Scherzo

Sergei Rachmaninov (1873–1943)

Preludi Es-duuri op. 23 n:o 6

Guy Roparz (1864–1955)

Andante et Allegro

Rodion Štšedrin (1932)

Imitating Albeniz

Manuel De Falla (1876–1943)
		
		
		
		
		
		
		

Kuusi espanjalaista 		
kansanlaulua
El Paño Moruno
Nana
Canción
Polo
Asturiana
Jota

Aleksandr Glazunov (1865–1936)

Elegie

Sergei Rachmaninov

Preludi h-molli op. 32 n:o 10

Sergei Rachmaninov

Elegie

Konsertin kesto: n. tunti, ei väliaikaa.

Ranskalainen säveltäjä-pianisti Maurice Ravel tunnetaan erityisesti Bolerosta. Havannan kaupungin mukaan nimetty kuubalais-espanjalainen synkooppirytminen
tanssi Habanera haeskelee askeliaan maltillisesti, kenties hieman epäluuloisestikin.
Ravelin Habanera on luonteeltaan varovaisempi ja hillitympi kuin Georges Bizet´n
kuuluisa Habanera oopperasta Carmen.
L. Mogilevskyn räväkkä Scherzo tarjoaa vauhdin hurmaa ja tiukkoja käännöksiä kuin
rallin maasto-osuudella ikään. Alkuperäiseltä merkitykseltään italian kielen sana
scherzo tarkoittaa vitsiä, musiikin terminologiassa scherzo voi olla osa laajempaa
teosta tai itsenäinen kappale.
Venäläistä Sergei Rahmaninovia on pidetty yhtenä merkittävimmistä myöhäisromantiikan edustajista ja 1900-luvun alun lahjakkaimpana pianistina. Rahmaninov
sävelsi kaikkiaan 24 preludia kattaen kaikki duuri- ja mollisävellajit. Kymmenosaisen
Es-duuripreludin op. 23 kuudes osa soi täyteläisenä, uteliaana ja valoisan määrätietoisena. Kolmetoistaosaisen h-mollipreludin op. 32 kymmenes osa taas on luonteeltaan vakavampi ja tunnustelevampi, silti intohimoinen. Vaikutelmaltaan hieman
impressionistinen Elegia virtaa vuoroin pehmeästi, vuoroin tyrskyten, yhtä kaikki
suuntansa määrätietoisesti valinneena.
Ranskalaisen Guy Ropartzin trumpetille säveltämän Andanten säestyksen muodostamalle muhkealla pohjalle nousee yksinäinen, mietteliäs soolotrumpetti. Allegrossa
ilmoille ryöpsähtää juhlava riemu, jossa trumpetin kirkkaat fanfaarit muistuttavat
hetkittäin barokkityyliä.
Venäläinen Rodion Štšedrin on kotimaansa kansainvälisesti tunnetuimpia nykysäveltäjiä. Ballerina Maya Plisetskayalle omistettu Imitating Albéniz (suom. ”Albénizin
tyyliin”) tarjoaa salaperäisiä houkutuksia, jotka lupailevat onnen huumaa, mutta
saattavat myös syöstä tuhoon. Espanjalainen Isaac Albéniz, jonka tyyliä teoksessa
jäljitellään, oli säveltäjä-pianisti, joka ammensi tuotantoonsa paljon kotimaansa
kansanmusiikkiaineksia.
Espanjalainen Manuel de Falla hyödynsi tuotannossaan runsaasti kotimaansa perinteisiä musiikkityylejä. Sopraanolle ja pianolle sävelletty, Ida Godebskalle omistettu
espanjalaisten kansanlaulujen sarja kuuluu de Fallan tunnetuimpiin teoksiin. Sarjan
avaa tulinen, ryhdikäs, viekoitteleva El Paño Moruno (suom. ”Maurilainen vaate”).
Viides osa Nana (suom. ”Isoäiti”) taas on lempeän haikea kehtolaulu. Kuudes osa
Canción (suom. ”Laulu”) soi sävyltään nostalgisena, hymynä kyynelten läpi. Kiihkeä
seitsemäs osa Polo (suom. ”Napa”) huokuu taistelunhalua tai palavaa lempeä. Sateen
pisarointia muistuttavaa kolmatta osaa Asturiana (suom. ”Asturialainen”) leimaa
kiireettömyyden tuntu. Iloinen neljäs osa Jota on eräänlainen perinteinen tanssi, jota
yleensä säestetään kastanjeteilla.
Venäläinen Aleksandr Glazunov jätti jälkeensä laajan sävellystuotannon. Alttoviululle
ja pianolle sävellettyä, tanskalaiselle alttoviulisti Franz Hildebrandille omistettua Elegiaa on pidetty kunnianosoituksena joko Anton Rubinsteinille tai Pjotr Tšaikovskille,
jotka molemmat olivat kuolleet teoksen säveltämistä edeltävänä vuonna. Herkän
surumielisessä Elegiassa murhe ei peitä toivon valonpilkahduksia.

Hornabend
TORSTAI 28.7. KLO 20 LIEKSAN KULTTUURIKESKUS
Jukka Harju, käyrätorvi
Chris Castellanos, käyrätorvi
Jaakko Välimäki, käyrätorvi
Rune Brodahl, käyrätorvi
Jose Luis Cortell Año, käyrätorvi

Jukka Harju (1975)

Fanfare EMMA

W.A. Mozart (1756–1791)

Rondo Alla Turca

Jiří Pauer (1919–2007)

Käyrätorvikonsertto, 1. osa

Louis François Dauprat (1781–1868)
		

Trio käyrätorville ja 		
pianolle, op. 15

York Bowen (1884–1961)
		
		
		
		

Sonaatti käyrätorvelle ja 		
pianolle, op. 101
1. Moderato espressivo
2. Poco lento maestoso
3. Allegro con spirito

John Williams (1932)

Prinsessa Leian teema

Kerry Turner (1960)

Casbah of Tétouan

Jean Michel Jarre (1948)

Calypso, osa 1

Konsertin kesto: reilu tunti, ei väliaikaa.

Käyrätorvistien oma ilta käynnistyy Jukka Harjun Espoon modernin taiteen museon
avajaisiin säveltämällä teoksella Fanfare EMMA. RSO:ssa työskentelevä Harju on
myös aktiivinen opettaja, monia teoksia kantaesittänyt solisti ja visuaalisen kulttuurin
puolella Ylelle useita projekteja toteuttanut ohjaaja, kuvaaja ja leikkaaja.
Itävaltalaisen W.A. Mozartin kolmiosaisen 11. pianosonaatin vahvaluonteinen, vikkeliä juoksutuksia ja tarttuvia teemoja sisältävä finaali Rondo Alla Turca (Turkkilainen rondo) on yksi säveltäjän kuuluisimpia pianokappaleita. Turkkilainen tyyli oli
sävellyksen tekoaikaan muoti-ilmiö Euroopassa. Musiikissa jäljiteltiin sotilaallisten
janitsaariorkestereiden sointia. Janitsaarit olivat sulttaanin arvostettuja ja pelättyjä
erikoisjoukkoja, lapsesta asti tehtäviinsä koulutettuja sotilaita.
Tšekkiläinen Jiří Pauer oli sävellystyönsä lisäksi merkittävä kulttuurivaikuttaja kotimaassaan. Käyrätorvikonsertto sekä fagotti- ja oboekonsertot saivat innoituksensa
tsekkiläisiltä puhallinsoittajilta, jotka kaipasivat uutta ohjelmistoa soittimilleen. Käyrätorvikonserton kiihkeän mahtipontista avausosaa värittää houkuttelevan vaaran
tuntu, joka sopisi toimintaelokuvan ääniraitaankin.
Ranskalainen Louis François Dauprat laati runsaasti musiikkia käyrätorvelle ja uudisti
soittimen opetustraditiota. Dauprat soitti ja opetti pelkästään luonnonvireisillä torvilla, mutta oli kiinnostunut myös kehitteillä olevista uudistuksista, joista nykyaikainen
venttiileillä varustettu käyrätorvi tunnetaan. Trio op. 15 alkaa juhlavan arvokkaasti
ennen siirtymistä lempeän keinuvaan teemaan. Kautta linjan Trio ympäröi kuulijaa
hyvänsuopana kuin lämmin, rentouttava kylpy.
Brittiläinen säveltäjä-pianisti York Bowen tunnetaan erityisesti pianoteoksistaan,
mutta hän sävelsi myös käyrätorvelle esimerkiksi konserton ja sonaatteja. Sonaatin
op. 101 ensimmäisen osan teema soi mahtipontisen kiihkeänä ja ylevänä. Toista osaa
leimaa jykevä, tummasävyinen vakavuus, jota tasapainottaa hetkittäinen lyyrinen
pehmeys. Finaali etenee kohti kunniakkaita tavoitteitaan palavan päättäväisellä
itsetietoisuudella.
Yhdysvaltalainen säveltäjä-pianisti John Williams on kuuluisa menestyselokuviin säveltämästään musiikista. Star Wars -elokuvissa esiintyvän Prinsessa Leian teema
hehkuu viattomuutta ja lämpöä prinsessan hahmoa kuvaillen. Vuonna 2005 American Film Institute valitsi Williamsin vuoden 1977 Star Wars -elokuvaan säveltämän
musiikin kaikkien aikojen parhaaksi elokuvaääniraidaksi.
Yhdysvaltalainen Kerry Turner on sävellystyönsä ohella tunnettu käyrätorven soittaja.
Sävelruno Casbah of Tétouan (suom. ”Tétouanin linnoitus”) sai inspiraationsa säveltäjän matkasta pohjoismarokkolaiseen Tétouanin kaupunkiin. Eksoottisen mystiikan
sävyttämä musiikki henkii menneiden vuosisatojen voimaa ja salaista tietoa.
Ranskalaista Jean Michel Jarrea on pidetty yhtenä elektronisen musiikin edelläkävijöistä. Monet Jarren albumeista ovat yhden teeman ympärille kietoutuvia ns. käsitealbumeita. Albumi Waiting for Cousteau, joka sisältää kolmiosaisen Calypso-sarjan,
on omistettu legendaariselle merentutkija Jacques Cousteaulle. Albumin avausraita
Calypso 1 pursuaa hilpeän tarttuvaa, tanssittavaa energiaa.

Kynttiläkonsertti
TORSTAI 28.7. KLO 22 LIEKSAN KIRKKO

John Golland (1942–1993)
		

Peace
Fletcher Mitchell, eufonium

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837)
		
		

Trumpettikonsertto
Es-duuri, osa 2
Miikka Saarinen, trumpetti

Christoph Willibald Gluck (1714–1787)
		

Dance of the Blessed Spirits
Duo Steiner-Hochwartner

Kimmo Gröhn (1960)
		
		
		

Tranquility
Anna-Maija Laiho-			
Ihekweazu, pasuuna
Outi Nissi, urut

Arttu Takalo (1971)
		

Kaipaus
Nicholas Indermühle, tuuba

Hermeto Pascoal (1936)
		
		

O farol que nos guia
Visa Haarala, trumpetti
Outi Nissi, urut

Georg Philip Telemann (1681–1767)
		

Fantasia n:o 7, osa 1
Roland Szentpáli, tuuba

Manuel de Falla (1876–1946)
		
		

Nana
Mizuho Kojima-Haarala, 		
euphonium

Sergei Rahmaninov (1873–1943)
		

Vokaliisi
Teemu Salmi, pasuuna

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
		

Agnus Dei
Jonas Silinskas, flyygelitorvi

P.J. Hannikainen (1854–1924)
		

Suojelusenkeli
Jukka Harju, käyrätorvi

Konsertin kesto: n. tunti, ei väliaikaa.

Englantilaisen John Gollandin kehtolaulumainen Peace (suom. ”Rauha”) henkii nimensä mukaisesti turvallisuuden, lämmön ja armeliaisuuden tunteita. Jälkiromantiiikan
edustajaksi mielletty Golland tunnetaan parhaiten juuri vaskille säveltämästään
musiikista. Myöhäisromantiikkaa puolestaan edustaa venäläinen, erityisesti pianokonsertoistaan tunnettu Sergei Rahmaninov. Kaihoa pursuavan pateettinen Vokaliisi
on alkujaan pianosäestyksellinen sanaton yksinlaulu.
Itävaltalainen J.N. Hummel sävelsi trumpettikonserttonsa wieniläiselle trumpettivirtuoosi Anton Weidingerille. Konsertto sävellettiin alkujaan E-duuriin, mutta se
soitetaan nykyisin useimmiten nykyaikaisten trumpettien sormituksiin paremmin
sopivassa Es-duurissa. Konserton toinen osa on pidätelty, keinuva andante, jonka
tunnelma kuvastuu enimmäkseen seesteisenä ohimeneviä tummempia hetkiä lukuun
ottamatta. Uudempaa trumpettimusiikkia esittelee brasilialaisen Hermeto Pascoalin
jazzahtava O farol gue nos guia (suom. ”Majakka joka meitä ohjaa”), joka leikittelee
rohkeasti ja yllättävästi rytmeillä luoden siitä huolimatta odottamattoman levollisen,
valoisan vaikutelman.
Saksalaisen G.W. Gluckin kuuluisin ooppera Orfeus ja Eurydike kertoo antiikin
myyttisen tarinan puolijumala Orfeuksesta, joka laskeutuu Manalaan noutamaan
takaisin vaimoaan. Lyyrisen herkkä Dance of the Blessed Spirits (suom. ”Autuaiden
sielujen tanssi”) sijoittuu toiseen näytökseen, jossa Orfeus onnistuu kauniilla soitollaan
pääsemään sisään aliseen valtakuntaan.
Ohjelmassa on myös kotimaista aikalaismusiikkia. Mynämäkeläinen Kimmo Gröhn tunnetaan niin säveltäjänä kuin multi-instrumentalistina. Tranquility kertoo jo
nimellään teoksen tunnelmasta, sana kun tarkoittaa rauhallisuutta, tyyneyttä ja
levollisuutta. Kouvolalaissyntyinen Sibelius-Akatemian kasvatti Arttu Takalo on
monipuolinen säveltäjä ja vibrafonisti. Kaipaus on kuudes raita XL-yhtyeen vuoden
1995 debyyttialbumilta XLent.
Saksalaisen G.P. Telemannin musiikkia pidetään barokin ja klassismin välimuotona.
Telemann sävelsi kaksi kahdentoista Fantasian soolosarjaa, toisen viululle ja toisen huilulle. Seitsemännen viulufantasian avausosan esitysmerkintä dolce viittaa
sulokkuuteen ja tempoltaan rauhallinen, tyyliltään enemmän vielä barokkiin kuin
klassismiin vivahtava musiikki virtaakin viehkeän pakottomasti kuin kirkas vuoripuro.
Telemannin hyvä ystävä J.S. Bach sävelsi kuuluisan H-mollimessun, viimeisen suurteoksensa, vuotta ennen kuolemaansa. Messun loppupuolella esiintyvä alttosoolo
Agnus Dei on tempoltaan yleensä hidas ja tunnelmaltaan vakava, jopa surumielinen.
Melodian Bach lainasi ja muunteli omasta varhaistuotannostaan, kantaatista Ach
bleibe doch, mein liebstes Leben, joka sisältyy Taivaaseenastumisen oratorioon.
Merkitykseltään Agnus Dei (suom. ”Jumalan karitsa”) on kristilliseen liturgiaan sisältyvä rukous, jossa Kristukselta pyydetään armahdusta syntisille.
Nurmeksessa syntyneen P.J. Hannikaisen rakastettu Suojelusenkeli on sävelletty
Immi Hellénin runoon Enkeli ohjaa. Kirkolliskokous hyväksyi vuosikymmeniä teologiselta kannalta kiistanalaisena pidetyn kappaleen virsikirjan lisävihkoon vuonna 2015.

Kolin vaaroilta tähtiin
PERJANTAI 29.7. KLO 15 PAATERIN KIRKKO
Johanna Kärkkäinen, huilu, runot ja lausunta
Jaakko Välimäki, käyrätorvi

Dai Fujikura (1977)
		

Yurayura
käyrätorvelle

Artturi Rönkä (1990)
		
		

La neige incertaine
alttohuilulle ja käyrätorvelle 		
(kantaesitys)

Eero Hämeenniemi (1951)
		

Eroico-Meditativo-Pensieroso
käyrätorvelle

Edgard Varèse (1883–1965)
		

Density 21,5
huilulle

Claude Debussy (1862–1918)
		

Syrinx
huilulle

Arvo Pärt (1935)
		

Spiegel im Spiegel
sov. huilulle ja käyrätorvelle

Konsertissa lausuttavat runot ovat Johanna Kärkkäisen runokokoelmista Kädet
lokakuun harmaat (2017) ja Kultakivi (2020). Konsertissa kuullaan myös Kärkkäisen
julkaisemattomia runoja.

Konsertin kesto: n. tunti, ei väliaikaa

Japanilaissyntyinen Dai Fujikura on voittanut lukuisia merkittäviä sävellyspalkintoja.
Yurayura (suom. ”Huojunta”) on Fujikuran toisen, Nobuaki Fukukawan tilaaman käyrätorvikonserton kadenssiosa, jonka säveltäjä ajatteli alun perinkin myös itsenäiseksi
soolokappaleeksi. Japanilaistyylinen teos huokuu levollista salaperäisyyttä. Nimen
perusteella voi kuvitella ruokojen huojuvan lempeässä tuulessa.
Helsinkiläinen säveltäjä-pianisti Artturi Rönkä yhdistelee tuotannossaan klassisia
aineksia moderniin jazziin. Rönkä sävelsi teoksen La neige incertaine (suom. ”Epävarma lumi”) Paul Verlainen runoon Dans l´interminable (ennui de la plaine)
(suom. ”Päättymättömällä tylsyyden tasangolla”). Runossa luonto ja kuu maalaavat
nihilististä kuvaa ajan virrasta ja kylmästä yksinäisyydestä.
Valkeakoskella syntynyt Eero Hämeenniemi on kokeillut eri tyylejä modernismista
uusekspressionismiin ja uusromantiikkaan ja hyödyntänyt sävellyksissään vaikutteita
Kaukoidästä. Arkaainen, jylhä ja vaatelias Eroico - Meditativo - Pensieroso (sankarillisesti - meditatiivisesti - mietteliäästi) tarjoaa kuultavaksi kiehtovaa tekniikkaa,
jossa soittaja samanaikaisesti laulaa ja puhaltaa instrumenttiin luoden eksoottisen
ja hieman uhkaavankin alkukantaisen vaikutelman.
Ranskalainen Edgard Varèse mielsi estetiikassaan äänen elävänä aineena ja musiikin
avoimena tilana. Elektroniikasta musiikin tuotannon välineenä kiinnostunutta Varèsea
on kutsuttu elektronisen musiikin isäksi ja häntä on myös pidetty merkittävänä vaikuttajana monien 1900-luvun säveltäjien tuotantoon, vaikka hänen omia sävellyksiään
on säilynyt vain kolmisen tuntia. Modernin, hieman itämaiselta kuulostavan Density
21.5:n (suom. ”Tiheys 21.5”) tilasi huilisti Georges Barrère platinaisen huilunsa ensiesitykseen. Kappaleen nimi viittaa platinalle ominaiseen massaan suhteessa tiheyteen.
Ranskalainen Claude Debussy on merkittävimpiä impressionistisen tyylin edustajia.
Huilistien perusohjelmistoon lukeutuva Syrinx sävellettiin alkujaan osaksi Gabriel
Moureyn näytelmän Psyché musiikkia. Kappaleen taustalla on tarina antiikin Kreikan mytologian Syrinx-nimisestä nymfistä, johon Pan-jumala rakastui. Siveydestään
tunnettu nymfi ei kuitenkaan vastannut rakkauteen, vaan pakeni ja pyysi apua joen
nymfeiltä, jotka muuttivat Syrinxin ontoksi ruo´oksi. Ironista kyllä pettynyt Pan katkoi
ruo´on ja siten tietämättään tappoi rakkaansa tehdäkseen soittimen, ensimmäisen
panhuilun, voidakseen ilmaista musiikilla surunsa lemmittynsä menettämisestä.
Virolainen Arvo Pärt tunnetaan tintinnabuliksi (suom. ”Pienet kellot”) nimittämästään
tyylistä. Alun perin pianolle ja viululle sävelletty Spiegel im Spiegel (suom. ”Peili peilissä”) luo hidaslinjaisella minimalistisuudellaan levollisen uppouttavan, meditatiivisen
vaikutelman. Pärt sävelsi teoksen juuri ennen loikkaamistaan länteen Neuvostoliittoon
kuuluvasta Virosta. Pärtin ”uusyksinkertaiseksi” kutsuttua musiikkia on käytetty myös
lukuisissa elokuvissa ympäri maailman.

Majoitu mukavasti
Hyvärilässä!
Majoitusta lomailuun ja maukasta lounasta
vain 50 km päässä Lieksasta.

Lomatie 12, Nurmes | puh. 040 104 5960 | hyvarila@nurmes.fi | www.hyvarila.fi
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Tervetuloa
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12-21
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Soita ja tilaa!
puh. 0400 288 481
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ma-la 11-04, su 12-21
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Mon-Sat 11-04, Sun 12-21

Welcome
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Sun
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Pielisentie 10-12, 81700 Lieksa www.pizzamaster.fi

Viihtyisä 30 hh perhehotelli
Lieksanjoen rannalla
kauniissa puistomaisemassa
Päivittäin tarjolla kotiruokalounas / päivällinen paikallisia
Monipuoliselta
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carte listaltamme
raaka-aineita
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pastaa,
pihvejä
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keittiöstämme
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muut muikkuja.
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Listaltamme pizzaa, pastaa, pihvejä sekä Pielisen muikkuja.
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Hovileirinkatu 3, 81700 Lieksa, Puh (+358) 013 - 511 5500
lieksa@puustelliravintolat.fi

Vaskimusiikin
uudet tuulet
PERJANTAI 29.7. KLO 18 LIEKSAN KULTTUURIKESKUS

Tuomas Turriago (1979)
		
		
		
		

Trumpettisonaatti
I. Allegro vivace e leggiero
II. Adagio
II. Allegro ritmico e giocoso
Jonas Silinskas, trumpetti

Ilkka Hongisto (1989)
		
		

Beginnings
Jaakko Välimäki, käyrätorvi		
(kantaesitys)

Tapio Tuomela (1958)
		
		
		

Oikku
Anna-Maija
Laiho-Ihekweazu, pasuuna
(kantaesitys)

Santeri Kaipiainen (1988)
		
		
		
		

Turning into gold
Jukka Harju, käyrätorvi
Santeri Kaipiainen, puhuja 1
Venja Laakkonen, puhuja 2
(kantaesitys)

Ludovic Neurohr (1983)
		
		
		
		
		

Kalevala
Jonas Silinskas, trumpetti
Nicolas Indermühle, tuuba
Yleisö
(kantaesitys, Pro Helvetia - 		
Swiss Arts Councilin tuella)

Máté Bella (1985)
		

Titan
Roland Szentpáli, tuuba

Konsertin kesto: n. tunti, ei väliaikaa.

Suomalainen pianisti-säveltäjä-kapellimestari Tuomas Turriago on tuttu näky Lieksan Vaskiviikolla. Turriagon tyyliltään moderni kolmiosainen sonaatti käynnistyy
trumpetin ja pianon provokatiivisella vuoropuhelulla, jossa sävelaiheet sinkoilevat
puolelta toiselle enemmän ja vähemmän ärhäkästi ja kiusoittelevasti. Toisessa osassa
pitkälinjaisen, viileän melankolian alla kytevät ristiriidat leimahtavat hetkittäin liekkiin
kuin muistumina ensimmäisen osan riitaisista tunnelmista. Finaalia sävyttävät kieppuva vauhdin tuntu, korostuneen voimakas rytmiikka ja ironian häivähdys. Lieksan
Vaskiviikon vuodelle 2011 tilaama sonaatti on omistettu Jouko Harjanteelle.
Nuoren polven suomalainen säveltäjä Ilkka Hongisto opiskeli käyrätorvensoittoa
Sibelius-Akatemiassa ja päätti säveltää musiikkia, joka kuvastaa hänen ajatusmaailmaansa. Beginnings on Lieksan Vaskiviikon tilaama ja se saa tässä konsertissa
kantaesityksensä.
Kuusamolaissyntyinen Tapio Tuomela kertoo säveltäneensä Oikun lahjaksi saksalaiselle ystävälleen kevättalvella 2020. ”Kun teos jäi monien muitten teosten tavoin
pandemian jalkoihin, se pääsi melkein unohtumaan. Kun palasin sitä tarkistamaan
kahden vuoden kuluttua, tuntui siltä, että ajat ovat tällä välin muuttuneet. Oli pakko
nostaa tempoa ja vähentää toistoa. Sellainen on nyt maailman meno.”
Helsinkiläinen Santeri Kaipiainen on musiikin alan moniosaaja, joka muun muassa
säveltää, sovittaa ja soittaa pianoa eri musiikkityylien välillä sukkuloiden ja niitä
yhdistellen. Käyrätorvelle ja kahdelle lausujalle kirjoitettu Turning into gold (suom.
”Muuttuminen kullaksi”) sisältää monitulkintaisia, symbolisia ja unenomaisia aineksia
postmodernille estetiikalle tunnusomaisesti. Sävellyskilpailua varten laaditun teoksen
surrealistinen dialogi perustuu Kaipiaisen läpikäymään improvisaatioharjoitukseen.
Elias Lönnrotin koostama kansanrunouskokoelma Kalevala on jo lähes kahdensadan vuoden ajan inspiroinut taiteilijoita niin musiikin kuin visuaalistenkin taiteiden
saralla. Kansainvälisestikin tunnettu Kalevalaan pohjautuva suomalainen kansanrunoudentutkimus on muodostanut perustaa folkloristiikan tieteenalalle eli puhutun
kansanperinteen tutkimukselle. Entä miten Suomen kuuluisa kansalliseepos taipuu
2000-luvun musiikiksi? Onko luvassa sibeliaanisen kansallisromantiikan jälkikaikuja,
postmoderni osallistava performanssi vai jotain aivan muuta? Se selviää sveitsiläisen
Ludovic Neurohrin Kalevalassa. Useita sävellyspalkintoja voittanut Neurohr on arvostettu opettaja ja kysytty nimi varsinkin puhallin- ja vaskiorkestereiden keskuudessa.
Musiikin tyylilajeja rohkeasti yhdistelevä unkarilainen Máté Bella kokee tehtäväkseen
integroida X- ja Y-sukupolvet klassisen musiikin maailmaan. Tuuballe sävelletty
hengästyttävän nopeatempoinen Titan tuo mieleen voimakastehoisen moottorin
sytkytyksen ja teoksen puolivaiheilla voi suorastaan kuvitella nousevansa lentoon.
Kappaleen nimi on monitulkintainen: Titaanit olivat ryhmä kreikkalaisia jumalia ja Titan
on Saturnuksen suurin kuu, mutta nimeä ovat kantaneet myös esimerkiksi tietokoneet
ja monenlaiset kulkuvälineet autoista laivoihin ja traktoreista avaruusraketteihin.

Duo Steiner-Hochwartner
LAUANTAI 29.7. KLO 20 LIEKSAN KIRKKO
Peter Steiner, pasuuna
Constanze Hochwartner, urut

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Arr. Hochwartner/Steiner

Saban kuningattaren 		
saapuminen

Antonín Dvořák (1841–1904)
Arr. Markel

“Largo” sinfoniasta n:o 9

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Arr. Hochwartner/Steiner

D-duurikonsertto, BWV 972

Johann Sebastian Bach
Arr. Hochwartner/Steiner

Arioso, BWV 156

Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736)

F-duurisinfonia

Gustav Holst (1874–1934)
Arr. Markel/Horton

Mercury

Benedetto Marcello (1686–1739)

F-duurisonaatti

Tomaso Albinoni (1671 – 1751)
Arr. Hochwartner/Steiner

Adagio

Konsertin kesto: n. tunti, ei väliaikaa.

Händelin juhlava ja riemukas Saban kuningattaren saapuminen oratoriosta
Salomon tunnetaan konserttien avauskappaleena ja häämarssina. Ohjelmassa on
barokkimusiikkia myös Händelin ikätoverilta Bachilta. Romantiikan ajan konserttoihin
verrattuna lyhyt kolmiosainen D-duurikonsertto on Bachin cembalosovitus Vivaldin
D-duuriviulukonsertosta. Avausosan allegro soi kirkkaana ja koristeellisena. Sitä
seuraa tyynen arvokkaasti virtaava larghetto, jonka jälkeen konserton päättää
briljantti allegro. Arioso kirkkokantaatista 156 Ich steh mit einem Fuß im Grabe
(suom. ”Seison toinen jalka haudassa”) puolestaan on nimestään huolimatta lempeän
lohdullinen muistutus elämän hauraudesta ja nykyhetken tärkeydestä.
Tsekkiläinen Antonín Dvořák tunnetaan erityisesti sellokonsertostaan ja viimeiseksi
jääneestä yhdeksännestä sinfoniastaan, lisänimeltään ”Uudesta maailmasta”. Dvořák
sävelsi sinfonian työskennellessään muutaman vuoden New Yorkissa konservatorion
johtajana ja kertoi saaneensa siihen inspiraation Amerikan alkuperäisasukkaiden
musiikista ja afroamerikkalaisten spirituaaleista. Suuri yleisö tuntee sinfoniasta erityisesti hitaan toisen osan. Hehkuvan toiveikas Largo on kuin uuden aamun koitto
täynnä rajattomia mahdollisuuksia. Puolivälin surumielisempi häivähdys muistuttaa
hetkellisesti menneisyyden taakasta, joka ihmisen on otettava kannettavakseen aina
uuteen aamuun noustessaan, mutta toivo on vahvempi: Alun harmoninen, yksinkertaisuudessaan viehättävä teema palaa entistä täyteläisempänä ja rohkeampana,
valmiina ottamaan vastaan pystypäin mitä tuleman pitää.
Italialainen Giovanni Battista Pergolesi tunnetaan erityisesti opera buffan eli koomisen
oopperalajin säveltäjänä. Neliosainen F-duurisinfonia sävellettiin alkujaan sellolle
ja continuolle; nykymittapuulla teos vastaisi paremminkin konserttoa kuin sinfoniaa.
F-duurisinfonian avajaisiksi kuullaan laulava, rauhallinen comodo, jota seuraa pirteän leikkisä allegro. Kolmannen osan juhlallisessa adagiossa tunnelma on levollinen,
kun taas finaalin aurinkoinen presto tanssahtelee kepeän huolettomasti. Italialaista
barokkimusiikkia edustaa myös Benedetto Marcello, jonka sellosonaatit ovat erilaisina
sovituksina tuttuja monelle vaskipuhaltajallekin. Neliosaisen F-duurisonaatin avaa
lyyrinen, tyyni adagio. Vikkelä, iloinen allegro tarjoaa soittajalle haastetta nopeissa
kuvioissaan. Surumielisen tumman largon vastapainoksi päätösosan allegro soi
valoisana ja kirkassävyisenä.
Englantilaisen Gustav Holstin seitsenosainen Planeetat-sarja on säveltäjänsä tunnetuimpia teoksia, joskaan Holst itse ei ollut sarjaan tyytyväinen. Antiikin mytologian
jumalten ja ihmisten väliseltä viestinviejältä sekä kauppiaiden ja varkaiden jumalalta
nimensä saanut Merkurius, ”siivekäs sanansaattaja” liikkuu myyttiselle esikuvalleen
luonteenomaisesti vikkelästi ja ailahtelevaisena suuntaa vaihdellen.
Italialainen Tomaso Albinoni yhdistetään erityisesti herkkäpiirteiseen Adagioon, jota
soitetaan usein hautajaisissa. Ironista kyllä kuuluisa Adagio ei tosiasiassa ole Albinonin sävellys lainkaan, vaan sen sävelsi italialainen musiikkitieteilijä Remo Giazotto
väittäen barokkityylistä teostaan Albinonin aiemmin julkaisemattomaksi kappaleeksi.
Giazotto hankki Adagion tekijänoikeudet itselleen vuonna 1958.

Lieksan Vaskiviikon
5. kansainvälinen
käyrätorvikilpailu (Holger
Fransman in memoriam)
The 5th International Lieksa Brass Week French Horn Competition
(Holger Fransman in memoriam)

ALKUKILPAILU / 1st ROUND
22.-23.7. 9:00 Lieksan kulttuurikeskus, vapaa pääsy / free entrance
Esa-Pekka Salonen: Concert Étude for Solo Horn
Robert Schumann: Adagio und Allegro

VÄLIKILPAILU / 2nd ROUND
25.7. 9:00 Lieksan kulttuurikeskus, vapaa pääsy / free entrance
Ludwig van Beethoven: Horn Sonata in F major, Op. 17
Francis Poulenc: Elegie
Franz Strauss: Nocturno, Op. 7

FINAALI / FINAL
27.7. 19:00 Lieksan kirkko, 20 € / 10 €
Richard Strauss: Horn Concerto No. 2
Joensuun kaupunginorkesteri, kapellimestarina József Hárs /
Joensuu City Orchestra, conductor József Hárs

TUOMARISTO / JURY
Jukka Harju (chair), Jose Luis Cortell Año, Jaakko Välimäki, Chris Castellanos,
Rune Brodahl and José Vicente Castelló.

PALKINNOT / PRIZES
I 		
II		
III

6000 €
3000 €
2000 €

Jukka Harju

José Vicente
Castelló

The Competitors
Introduce Themselves –
Kilpailijat esittäytyvät
Borggrefe, Gustav
Gustav Borggrefe started his musical education at the age of 5
with piano and singing. His first horn lessons he received from his
mother. After 4 years of pre-collage and fulltime studying with Prof.
Christian Lampert in Stuttgart he changed to Prof. Christian-Friedrich
Dallmann at the UdK Berlin in 2022. Gustav is member of the German
National Youth Orchestra and the “Junge Deutsche Philharmonie” and
won 4 first prizes at the “Bundeswettbewerb Jugend musiziert”, the national youth
competition for music in Germany. In 2022 he was a semifinalist at the International
Instrumental Competition Markneukirchen.

Evelons, Maris
My name is Maris Evelons. I come from Latvia where I started
my first steps in horn playing. Have been participating in many
international competitions during years. Studied Bachelor degree
in Maastricht with Will Sanders and Masters’ degree in Weimar with
Jorg Bruckner.

Fait, Achille
Achille Fait was born in December 1998 in Rovereto (Italy) and began
his horn studies at the age of 13. He’s a member of the horn class
of Professor Jörg Brückner at the Hochschule für Musik F.Liszt in
Weimar. He had many masterclasses with maestros like Froydis Ree
Weckre, José Sogorb, Danilo Stagni, Sarah Willis and Stefan Dohr.
He won many international competitions in Italy and abroad. On various
occasions he has performed as Principal Horn with several orchestras and chamber
music formations including the I Cameristi della Scala, the BBC Philharmonic, the
European Union Youth Orchestra and the Gustav Mahler Jugendorchester.

Jaakkola, Joel
Joel Jaakkola started his musical journey at the age of 8 playing
the cornet before making the change to french horn at the age 11.
After studing for many years with his father he decided to move
to Sweden at age 20 to continue his journey at the Royal College of
Music in Stockhom. In Stockholm he studied with Annamia Larsson
and Martin Schöpfer. At the moment Joel is studying for his masters in
Gothenburg with Lisa Ford. Joel is also an active freelancer and has performed as a
soloist with orchestras like the KTH academic orchestra in Stockholm.

Kaukoranta, Hannes
Hannes Kaukoranta enjoys nature, fishing, cooking and travelling.
He is also a versatile horn player with a wide range of musical interests. He studied with Erja Joukamo-Ampuja and Tommi Hyytinen
in Sibelius-Academy and is working in the Finnish National Opera
Orchestra.

Keltti, Ilona
Ilona Keltti graduated from Tampere Conservatory in 2014. After
that, she started her studies of environmental engineering in Aalto
University, because she felt that the state of the world is very critical and it needs to be changed. During her engineering studies,
she works as a part time musician. She continues taking lessons and
has played in remarkable Finnish bands such as PowerBrassGirls and
Retuperän WBK. Jaakko Välimäki has been her horn teacher since 2019.

Koskinen, Iiro
Iiro Koskinen (2000) began playing the horn at the age of 6 in the
Central Ostrobotnia Conservatory with teacher Hanna Patana
where he continued to Sibelius Academy Youth Department in 2016.
He is currently studying in Sibelius Academy with Tommi Hyytinen.
Koskinen has been working with many professional orchestras in
Finland and is currently working with substitute contract in The Guards
Band. Koskinen has performed as a soloist with Wegelius Chamber Orchestra and
Haapavesi Chamber Orchestra. As chamber musician he has performed Beethoven
sextet with Mats Zetterqvist and Ostrobotnian Chamber Orchestra.

Krumins, Arturs
Arturs Krumins is studying in masters at the Jazeps Vitols Music
academy with prof. Viesturs Vardaunis. At the age of 12 he played
solo with Liepajas Symphonic orchestra. He has got the 1st place
at the Latvian National competition and the competition of brothers
Jurjani “Young French horn player” and special prize at the competition “Jouzus Pakalnis international competition”.He has participated in
many masterclasses with french horn players, such as, O. Darbellay, W. Sanders, R.
Vlatkovic, F. Lloyd, T.Hauschild, R. Pagen and others.

Küntzel, David
David Küntzel was born in Berlin in 1998. Growing up around music
he started playing the violin and later piano until switching to the
french horn at the Age of 9. He gathered his first orchestral experience with the Orchestra of his school, with which he also traveled
to Japan twice as a soloist. In his youth he also played in the Youth
Orchestra of Berlin and won a prize on the federal level of the Competition
“Jugend Musiziert”. After taking lessons with Ignacio García he started studying with
Prof. Jörg Brückner at the Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar in October of
2017. He currently plays as an intern with the Göttinger Symphonie Orchester.

Liu, Yang
The Chinese horn player Yang Liu studied in Beijing with Prof. Wen
Quan and has been studying at the HfMDK Frankfurt with Prof. Esa
Tapani since 2015. He has won multiple prizes at many competitions
and since 2018 he played at the Giuseppe Sinopoli Academy of the
Sächsische Staatskapelle Dresden for 2 years. In 2019 he won 1st
prize at the 14th Jeju International Brass Competition in South Korea
and joined the Essen Philharmonic since the 2021/22 season. He already played as
a guest with the WDR and HR symphony orchestras and as soloist with the Jeju Philharmonic, Orchestra of the HfMDK Frankfurt and the Neubrandenburg Philharmonic.

Longstaff, Joseph
Joseph Longstaff is a member of the Karajan Academy, where he
receives lessons from Sarah Willis and Stefan Dohr. Joseph is currently also an Erasmus student at the HfM Franz Liszt Weimar, and
is a student in the horn class there, led by Professor Jörg Brückner,
before which he was an ABRSM scholar at the Royal Academy of
Music, where he studied with Richard Watkins and Mike Thompson. He
attended the Purcell School of music, where he was a winner of the Wigmore Hall
solo competition, and was awarded the Sir Charles Mackerras Scholarship. In March
2020, Joseph reached the brass final of the BBC Young Musician competition.

Marttila, Laura
Laura Marttila started playing the horn in 2018 as a student of
Pauliina Koskela. She had just quit playing the violin and tried the
horn as a joke but ended up liking it and continued playing. She
was accepted into the Youth Department of the Sibelius Academy in
2020. Her present teachers are Erja Joukamo-Ampuja from SibA and
Aleksi Mäkimattila from the Tampere Philharmonic Orchestra. Marttila has
participated in many masterclasses and received lessons from Radovan Vlatikovic,
Laurens Woudenberg, Stefan Dohr and Mischa Greull. Marttila enjoys playing orchestral music and is at present an apprentice of the Tampere Philharmonic Orchestra.

Nikkinen, Jonathan
The horn player Jonathan Nikkinen is one of the most outstanding
figures on the classical music scene. He’s currently working as the
principal horn in Jyväskylä city orchestra in Finland. He is also the
Elden Lord.

Parikka, Matias
Matias Parikka is the principal horn of Lappeenranta City Orchestra.
Parikka is currently finishing his studies (M.M.) in Sibelius Academy
with Jukka Harju. He has previously studied with Timo Ronkainen
and prof. Esa Tapani in the HfMDK Frankfurt. He has participated in
several masterclasses, including masterclasses with Radek Baborak,
Stefan Dohr and Radovan Vlatkovic.

Perandi, Kreete
Kreete Perandi started her music studies with teachers Priit Sonn,
Kaido Otsing and prof. Kalervo Kulmala in Estonia. She studied at
the Frankfurt University of Music and Performing Arts in Germany
with Prof. Esa Tapani (BA, 2016) and at the University of Music and
Theatre in Munich with Prof. Johannes Hinterholzer (MA, 2021). Since
October 2021 working as a solohorn in Vanemuine symphony orchestra
in Tartu.

Purhonen, Lauri
Lauri Purhonen (b. 1997) studies horn playing in Sibelius Academy.

Ranta-Nilkku, Iida
Iida Ranta-Nilkku started playing horn with Hanna Patana at the
age of 16. She continued her studies in Turku University of Applied
Sciences and Sibelius-Academy with Tanja Nisonen and Erja Joukamo-Ampuja, also as an Erasmus student in Prof. Jörg Brückner’s
hornclass in Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. In Finland
Iida has worked in many orchestras, like Lahti Symphony Orchestra and
Ostrobothnian Chamber Orchestra. In May 2021 she performed Richard Strauss’ 1st
Horn Concerto with Turku Philharmonic Orchestra, as a part of their Young Soloist’s
Concert. For the next season 2022-2023 she will join Oulu Symphony Orchestra substituting the sub-principal horn.

Reinpõld, Artur
Artur Reinpõld was born in 1997 in Tartu, Estonia and started studying
horn when he was seven years old. Since 2018, after his studies in
Tartu, he has been studying in Germany at Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (Prof. Esa Tapani). In
2017-2018 Artur worked in Theatre Vanemuine (Tartu), since 2018 he is
member of Pärnu City Orchestra and since 2022 member of Baltic Sea
Philarmonic. Amonst other orchestras Artur has also played with Estonian National
Symphony Orchestra, Nordic Symphony Orchestra, Oper Frankfurt.

Reiter, Martin
Martin Reiter was born in 2001 in Germany. He received his first
horn lessons at the local public music school, where he took lessons until the entrance exam at the University of Music Freiburg
2019. During the years from 2009 to 2019, he won several awards
in the German competition for young musicians “Jugend musiziert”;
presently he is completing his bachelor’s degrees in horn with Prof. José
Vicente Castelló, Marc Noetzel, Genevieve Clifford, and Bart Aerbeydt. Furthermore,
he attended to lessons with renowned horn players as Bruno Schneider, Radovan
Vlatkovic or Frøydis Ree Wekre. He gained his first professional experience through
the Freiburger Barockorchester and ensemble recherche.

Rērihs, Kārlis
Latvian musician Kārlis Rērihs studied horn playing in Jāzeps Vītols
Latvian Academy of music with Gatis Evelons and prof. Arvīds Klišāns
and in HSLU in Luzern, Switzerland with prof. Olivier Darbellay. He
has collaborated with such orchestras as “Sinfonietta Rīga”, “Latvian
National Symphony Orchestra”, “Collegium Novum Zurich”, “Österreichisches Ensemble für Neue Musik” and is very active as a chamber
musician and besides horn playing studies music composition.

Salgado Ricart, Max Nelo
Max began his musical studies in Barcelona at 7 years old. He
studied in the Music University in Barcelona (ESMUC) and then in
Freiburg, where he studies his Master degree. He has been a member of young orchestras such as the Youth National Orchestra of
Catalonia and the Youth National Orchestra of Spain at the national
level and the Schleswig-Holstein Festival Orchestra internationally. He
has been selected as a academist of the Mahler Chamber Orchestra twice, in 2018
and 2022 respectively. He has played with Baden-Baden Philharmonic Orchestra,
Philharmonisches Orchester Freiburg and Mahler Chamber Orchestra.

Strandenius, Marian
Marian Strandenius is 21 years old. She started to play horn when
she was 8 years old. At the moment she studies horn at Sibelius
Academy with her teacher Jukka Harju. In her freetime she loves
to be with her friends and to travel.

Teerikangas, Henriikka
Henriikka Teerikangas studied French horn in Sibelius Academy
with professor Timo Ronkainen and Tommi Hyytinen. During her
studies she spent a year as an exchange student in Universität
Mozarteum Salzburg where she studied with a world-renowned horn
player Radovan Vlatkovic. Teerikangas has worked as a freelance
horn player in various orchestras and chamber ensembles, for example
Turku Philharmonic, Ostrobothnian Chamber Orchestra, Lahti Symphony Orchestra,
Zagros Ensemble and Finnish Baroque Orchestra. Since December 2019 Teerikangas
is the alternating principal horn of Kymi Sinfonietta.

Vasala, Lauri
Lauri Vasala was born in Oulu, Finland, where he started stydying
horn at the age of twelve. At sixteen he was accepted to the youth
department of Sibelius-Academy in Helsinki, and started studying
with his long-time teacher, Timo Ronkainen, who he continued
to study with when he entered Sibelius-Academy. His last year of
bachelor he studied with Radovan Vlatkovic in Mozarteum Salzburg as
an exchange student. He graduated from his masters in Sibelius-Academy in 2017.
He has worked in Oulu Symphony Orchestra since 2017 and since 2018 as principal
horn. Lauri has performed as a soloist of Oulu Symphony orchestra in Finland playing
Strauss 2nd horn concerto.

Whitehead, Lauren
Lauren grew up in rural NSW, Australia and was accepted at the age
of 17 into the Australian National Academy of Music in Melbourne
where she received a bump start to her horn-playing career with
tuition from world-class musicians and music educators. She later
completed her Bachelor of Music Performance with Honours at the
Queensland Conservatorium in Brisbane where she won the Beta Sigma
Phi Brass Prize and went on to complete her Masters at the Hochschule für Musik und
Tanz in Wuppertal, Germany. Since 2016 Lauren has a full-time position in the Symphony Orchestra of the Landestheater Detmold, Germany as associate principal horn.

Zhu, Zuntai
Zuntai Zhu, student at China Conservatory of Music, now studying
from Christian-Friedrich Dallmann, the world well known Hornist.
He won many national competitions in China. In April 2019, he
passed the audition of the National Youth Orchestra of China. In
cooperation with Ludovic Morlot, Garrick Ohlsson, he participated in
the European tour in Germany, Britain, Italy in August, and performed
as the horn soloist in the Chinese Embassy in Britain. In 2019, he was admitted into
China Conservatory of Music. In November, he won the 1st prize in the Brass & Percussion group of the Concerto Competition of China Conservatory. In December, he
performed R. Strauss Concerto No.1 as solo Hornist.

Pihasoitot ja
muut konsertit
PE 22.7.
12:00
Rajasoitto
Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri ja Puhallinorkesteri Pielinen.
Solistina Marko Tuovinen, johtaa Juha Tiensuu.
Rajaperinnetalo (Venetie 1)
Vapaa pääsy

LA 23.7.
12:00 			
Pihasoitto
Lieksan Leipomo (Pielisentie 31)
Vapaa pääsy

SU 24.7.
12:00 			
Pihasoitto
S-market (Pielisentie 23-25)
Vapaa pääsy
13:00 			
Lastenkonsertti
S-market (Pielisentie 23-25)
Vapaa pääsy

MA 25.7.
12:00 			
Pihasoitto
K-Citymarket (Pielisentie 34)
Vapaa pääsy

TI 26.7.
12:00 			
Pihasoitto
Kesätori (Pielisentie 35)
Vapaa pääsy

KE 27.7.
12:00 			
Pihasoitto
Pielisen museo, ulkomuseoalue
(Pappilantie 2), 8 / 6,50 / 0 (alle 18-v.) € tai Museokortti

TO 28.7.
12:00
Pihasoitto
Lieksakoti (Närhitie 3)
Vapaa pääsy
15:00
Pihasoitto		
LIEKSAN
Lieksan kirkon puisto (Kirkkotie 1)
SEURAKUNTA
Vapaa pääsy

PE 29.7.
12:00
Seitsikko- ja yhtyekurssin konsertti
Lieksan kulttuurikeskus (Pielisentie 9-11)
Vapaa pääsy
15:00
Vaskiviikon musiikkikurssien oppilaskonsertti
Lieksan kulttuurikeskus (Pielisentie 9-11)
Vapaa pääsy

K-kauppiaat palveluksessasi:

LIEKSAN
SEURAKUNTA
Ohjelmatekstit:
Meri Virtala
Liput:
Vaskiviikon verkkokauppa: liput.lieksabrass.com
21.6.-29.7.2022 Vaskiviikon toimisto,
Kulttuurikeskus, 2. krs. Pielisentie 9-11,
ma-pe klo 11-17
Konserttipaikoilla tuntia ennen konserttia.
Tiedustelut: puh. 045 132 4000, info@lieksabrass.com
Etukortit ja jäsenliput (yksi etu käytettävissä/lippu):
OP:n omistaja-asiakasalennus OP-mobiilissa tai pankkikorttia näyttäen -5 €
peruslipun hinnasta Lieksan kulttuurikeskuksen ja Lieksan kirkon konserteista.
S-Etukonsertti: Duo Steiner-Hochwartner 23.7.,
peruslipun hinnasta alennus S-Etukortilla -5 €.
Karjalaisen kestotilaajan etukortilla Toivekonsertin 24.7.
peruslipun hinnasta alennus -5 €.
Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistyksen jäsenten alennus -3 €/konsertti.
Seuraava Lieksan Vaskiviikko ja kansainvälinen tuubakilpailu: 21.-28.7.2023.

Kristian Krokfors
MAALAUKSIA JA GRAFIIKKAA
Näyttely avoinna 20.6.−26.8.2022
ma−pe klo 11.00−17.00

Lieksan kulttuurikeskus Pielisentie 9 – 11, p. 040 1044 116
TEOS Pallot altaassa, akryyli kankaalle 120 x 90 cm, 2020 • KUVA Jussi Tiainen

Vapaa pääsy

