KÄSIOHJELMA

Vuoden 2019 teemana on Ystävyys ja
sen tunnuksena on Ystävyyden pasuuna.

www.lieksanvaskiviikko.fi

Fanfaari juhlavuodelle:

Eläköön 40-vuotias
Lieksan Vaskiviikko!

En osannut mitenkään arvata osallistuessani ensimmäiselle Vaskiviikolle vuonna
1980, että tapahtumasta muodostuu itselleni erittäin tärkeä pala elämääni.
Paljon se on vuosien varrella vaikuttanut myös monen muun muusikon elämäntaipaleeseen. Lieksasta on löytynyt opettaja kotimaisiin opintoihin ja ulkomaisiin jatko-opintoihin. Lieksasta on myös saatu vaskikärpäsenpurema soittouran aloittamiseen.
Vaskiviikon ansiosta moni uusi suomalainen ja ulkomainen vaskisävellys on saanut päivänvalon. Matkan varrella olemme saaneet nauttia sellaisten taiteilijoiden
esityksistä, jotka muuten maassamme eivät olisi vierailleet. Olemme tehneet siis
koulutuksellisesti ja musiikillisesti erittäin tärkeää työtä vaskimusiikin hyväksi.
Mutta ilman teitä rakas yleisömme, Vaskiviikko ei olisi voinut toimia näin vireästi jo
40 vuoden ajan, joka on todella kunnioitettava ikä maamme festivaalien keskuudessa.
Olemme laajentuneet pikku tapahtumasta keskisuureksi kansainväliseksi festivaalitapahtumaksi, joka tunnetaan laajasti maamme rajojen ulkopuolella.
Suurena apuna on toiminut ihana Pohjois-Karjalan luonto ja siellä asuvat ihmiset.
Lieksan kaupunkia haluan kiittää todella paljon siitä, että se on ymmärtänyt festivaalin
tärkeyden tukemalla meitä koko historiamme ajan. Samoin haluan kiittää Lieksan
seurakuntaa, jonka ansiosta meillä on ollut mahdollisuus järjestää konsertteja Lieksan
kauniin kirkon upeassa akustiikassa. Ison kiitoksen ansaitsevat
myös festivaalia tukevat yhteistyökumppanit.
Juhlavuoden esiintyjinä näemme vanhoja tuttuja, mutta
myös ensi kertaa Lieksaan saapuvia muusikkoja on monia:
trumpetisti Rex Richardson, pasunistit Jeremy Wilson ja
Peter Steiner sekä tuubisti Chris Olka. Myös Geneva Brass
Quintet konsertoi ensi kertaa Vaskiviikolla.
Tänä vuonna vietämme Suomen ja Japanin kulttuuriyhteistyön 100-vuotisjuhlaa. Siksi orkesterivieraaksemme
tulee mainio Aichi Chamber Orchestra Nagoyasta. Myös
japanilaisista huippuvaskimuusikoista koostuva N-Crafts
-kvintetti esiintyy Lieksassa kahdessa konsertissaan.
Juhlistamme yhteistyötä myös eri konserttien ohjelmistossa.
Konsertteja on juhlavuoden kunniaksi runsaasti ja uskon kaikkien
löytävän omaa makuaan hivelevää musiikkia. Nyt siis kaikki juhlistamaan
Vaskiviikkoa! Olette lämpimästi tervetulleet konsertteihimme Lieksan
ainutlaatuisissa konserttipaikoissa.
Kauan eläköön Lieksan Vaskiviikko!
Torveisin,
Jouko Harjanne
Taiteellinen johtaja

Program • Ohjelma • Program
PE/FRI 26.7.
10:00

Pasuunakilpailun alkuerä /
First round of the Trombone
Competition
Kulttuurikeskus
(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
40. avajaiset /
The Opening Concert of the
40th Lieksa Brass Week
Lieksan kirkko /
Lieksa Church (Kirkkokatu 1)
Vapaa pääsy / Free entrance

20:00

N-Crafts vaskikvintetti Japanista / N-Crafts Brass Quintet
from Japan
Lieksan kirkko /
Lieksa Church
25 € / 13 €

SU/SUN 28.7.
10:00

Messusoitto / Sunday Mass
with Brass
Lieksan kirkko /
Lieksa Church (Kirkkokatu 1)
Vapaa pääsy / Free entrance

12:00

Pihasoitto / Midday Music
S-market (Pielisentie 23-25)
Vapaa pääsy / Free entrance

13:00

LA/SAT 27.7.

Lastenkonsertti /
Children’s Concert
S-market (Pielisentie 23-25)
Vapaa pääsy / Free entrance

10:00

15:00

Pasuunakilpailun alkuerä /
First round of the Trombone
Competition
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
Vapaa pääsy / Free entrance

11:00

Pihasoitto / Midday Music
Lieksan Laatuherkut
(Rantalantie 2)
Vapaa pääsy / Free entrance

12:00

Pihasoitto / Midday Music
Lieksan Leipomo
(Pielisentie 31)
Vapaa pääsy / Free entrance

17:00

Jouko Harjanne ystävineen
musikaali- ja elokuvatunnelmissa / Jouko Harjanne and
his Friend in the Mood for
Musicals and Films
Lieksan kirkko / Lieksa Church
(Kirkkokatu 1)
20 € / 10 €

N-Crafts Trumpet Voluntary
Mätäsvaaran kaivoslaguuni
/ Mätäsvaara Mine Lagoon
(Varpasentie 208), sateella
tai ukkosella Kulttuurikeskus
20 € / 10 €

18:00

Con Brassica - Toivekonsertti /
Request Concert
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 23-25)
20 € / 10 €

20:00

Geneva Brass Quintet - Golberg-muunnelmat / Goldberg
Variations
Lieksan kirkko / Lieksa Church
(Kirkkokatu 1)
25 € / 13 €

MA/MON 29.7.
10:00

Pasuunakilpailun välierä /
Second round of the
Trombone Competition
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
Vapaa pääsy / Free entrance

12:00

Pihasoitto / Midday Music
OP Pohjois-Karjala
(Pielisentie 9)
Vapaa pääsy / Free entrance

18:00

Brasilian tuulia /
Winds of Brazil
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €

20:00

Kimalaisen lento ja muuta
kimaltavaa vaskilla /
The Flight of the Bumble Bee
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €

TI/TUE 30.7.
12:00

Pihasoitto / Midday Music
Teltan edusta / In front of the
tent (Pielisentie 30)
Vapaa pääsy / Free entrance

12:30

Pihasoitto / Midday Music
Lieksakoti (Närhitie 3)
Vapaa pääsy / Free entrance

16:00

Peter Steiner & Constanze
Hochwartner
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
15 € / 8 €

18:00

Geneva Brass Quintet Oopperoita, tansseja ja muita
herkkuja / Operas, Dances
and Other Delights
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
25 € / 13 €

• Ohjelma • Program • Ohjelma
20:00

Pasuunamestarit lavalla / The
Trombone Masters on stage
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €

22:00

Con Brassica
Kulman Sali / Kulma Hall
(Pielisentie 44)
10 €

KE/WED 31.7.
10:00

Geneva Brass Quintet –
Lastenkonsertti /
Children’s Concert
Kulman Sali / Kulma Hall
(Pielisentie 44)
6 € / 4 € OP:n omistajaasiakkaille

12:00

Pihasoitto / Midday Music
Pielisen museo, ulkomuseoalue (Pappilantie 2)
7 / 5,50 / 1,50 € tai Museokortti

13:00

Maitolaiturin tytöt
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
10 € / OP:n omistajaasiakkaille vapaa pääsy

17:00

22:00

Kultainen trumpetti iskee
jälleen / The Golden Trumpet
Strikes Again - Tero Lindberg
& Suomen Puhallinsinfonikot
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €

TO/THU 1.8.

12:00

Seitsikko- ja yhtyekurssin päätöskonsertti / Final Concert of
the Ensemble Course
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
Vapaa pääsy / Free entrance

18:00

Pihasoitto / Midday Music
Hotelli Puustelli
(Hovileirinkatu 3)
Vapaa pääsy / Free entrance

Amerikan malliin / Like in
America - Jeremy Wilson & Rex
Richardson
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €

13:00

20:00

12:00

Pihasoitto / Midday Music
Lieksan kirkon puisto
Vapaa pääsy / Free entrance

13:30 ja 15:30

Pihasoitot Kolilla / Midday
Music at Koli
Break Sokos Hotel Koli
ja Kolin kylä / Koli Village
Vapaa pääsy / Free entrance

16:00

Kaikuja Australiasta /
Echoes from Australia
- Fletcher Mitchell
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
15 € / 8 €

18:00

Kaksi mestaria: Chris Olka &
Saar Berger / Two Masters
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
20 € / 10 €

Japanilaiset ystäväni /
My Japanese Friends - ACO &
Jouko Harjanne
Lieksan kirkko / Lieksa Church
(Kirkkokatu 1)
25 € / 13 €

19:00

22:00

Pasuunakilpailun finaali /
The Final of the Trombone
Competition
Lieksan kirkko /
Lieksa Church (Kirkkokatu 1)
20 € / 10 €

PE/FRI 2.8.

Kynttiläkonsertti /
Candle Concert
Lieksan kirkko / Lieksa Church
(Kirkkokatu 1)
20 € / 10 €

Juhlakonsertti: Lieksan
Vaskiviikko 40 vuotta /
The Jubilee Concert
Lieksan Kirkko / Lieksa Church
(Kirkkokatu 1)
25 e / 13 e

22:00

Juhlatanssit /
Festivity Dance
Kulman Sali / Kulma Hall
(Pielisentie 44)
10 €

LA/SAT 3.8.
12:00

Vaskiviikon musiikkikurssien
oppilaskonsertti /
Student Concert
Kulttuurikeskus / Cultural
Centre (Pielisentie 9-11)
Vapaa pääsy / Free entrance

15:00

Con Brassica juhlatunnelmissa
/ Con Brassica in a Festive
Mood
Mätäsvaaran kaivoslaguuni
/ Mätäsvaara Mine Lagoon
(Varpasentie 208), sateella tai
ukkosella Kulttuurikeskus
20 € / 10 €

Muutokset mahdollisia / Changes possible
Esiintyjien esittelyt / Artist bios:

www.lieksabrass.com

Lieksan
kulttuurikeskus

Lieksan kirkko

Mätäsvaaran
kaivoslaguuni

Lieksan 40.
Vaskiviikon avajaiset
Perjantai 26.7. klo 19 Lieksan kirkko

Grigoraș Dinicu (1889-1949)
		

Hora Staccato
Nicholas Indermühle, tuuba

Magne Amdahl (1942)
		

Elegie
Line Johannesen, pasuuna

Ilkka Hongisto (1989)
		

Ohratie
Jaakko Välimäki, käyrätorvi

Johannes Brahms (1833-1897)
		
		
		

Sonata Movement for Violin 		
and Piano in A Minor, “F-A-E”,
III Scherzo in C Minor
Matthew Gee, pasuuna

Tei-ichi Okano (1878-1941)
Arr. Visa Haarala

Momiji (Japaninvaahtera)
Lieksa Brass Quintet

Joe Hisaishi (1950)
Arr. Visa Haarala
		

Teema elokuvasta
Ponyo rantakalliolla
Lieksa Brass Quintet

Gilles Rocha (1988)
		

Fly or Die
Peter Steiner, pasuuna

Trad. Japani
		

Pechika
Jouko Harjanne, trumpetti

Juha Vainio (1938-1990)
		

Sellaista elämä on
Jouko Harjanne, trumpetti

Lieksa Brass Quintet: Visa Haarala, trumpetti, Jonas Silinskas, trumpetti,
Jaakko Välimäki, käyrätorvi, Anna-Maija Laiho-Ihekweazu, pasuuna,
Nicolas Indermühle, tuuba.
Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa.

Romanialaissyntyinen Grigoraș Dinicu tunnetaan erityisesti mustalaismuusikkona,
joka sävelsi ja soitti viulua virtuoositasoisesti. Vauhdikas Hora staccato oli Dinicun
bravuurinumero, jota viulistit käyttävät nykyään usein encore-kappaleena. Hora
tarkoittaa varsinkin Balkanin maissa harjoitettua piiritanssia. Reipas musiikki pursuaa
elämäniloa, joka ei kanna huolta huomisesta.
Norjalainen Magne Amdahl hallitsee pianon- ja pasuunansoiton lisäksi orkesterinjohdon ja säveltämisen. Hän on laatinut musiikin kymmeniin teatteriproduktioihin,
useisiin elokuviin ja mainoksiin ja säveltänyt lisäksi noin 70 kappaletta erilaisille
kokoonpanoille kamarimusiikista sinfoniaorkesteriteoksiin. Elegi viittaa nimensä puolesta surumieliseen teokseen, mutta musiikissa voi kuulla analyyttisen punnitsevaa
tulevaisuuden suunnittelua ennemmin kuin kaiken mustana näkevää masennusta.
Välillä jopa syttyy into, joka ajaa suunnitelmista tekoihin.
Suomalaisiin nuoren polven lupauksiin kuuluva Ilkka Hongisto opiskeli käyrätorvensoittoa Sibelius-Akatemiassa ja päätti säveltää musiikkia, joka kuvastaa hänen
ajatusmaailmaansa. Pianolle ja käyrätorvelle sävelletty Ohratie sai kantaesityksensä
vuonna 2016.
Vuonna 1853 Robert Schumann, Albert Dietrich ja Johannes Brahms päättivät säveltää yhdessä viulusonaatin ystävälleen Joseph Joachimille. Dietrich sävelsi ensimmäisen,
Schumann toisen ja Brahms kolmannen osan. Kappaleen nimessä mainittu F.A.E.
viittaa Joachimin mottoon ”Frei aber Einsam” eli ”vapaa mutta yksinäinen”. Scherzossa
jyllää myrskyisä, eteenpäin ajava voima, joka hetkeksi rauhoittuessaankin säilyttää
sitkeän intensiteettinsä. Puolivälissä musiikki tyyntyy lämpimäksi romanssiksi, josta
ammentaa energiaa kohotakseen uuteen kiihkoon.
Momiji on japanilainen, syksyisten vaahteranlehtien kauneutta kuvaileva lastenlaulu, jonka Tei-ichi Okano sävelsi vuonna 1911. Sitä seuraa teema japanilaisesta
animaatioelokuvasta Ponyo rantakalliolla. Nyky-Japaniin sijoitettu tulkinta Pienestä
merenneidosta kertoo Ponyo-nimisestä kalasta, jonka haaveena on elää maalla
ihmispojan kanssa.
Sveitsiläisen nykysäveltäjä Gilles Rochan Fly or Die (suom. ”lennä tai kuole”) voisi
hyvin olla yksi osa toimintaelokuvan ääniraidasta. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita,
uhkaavan matalaa pörinää, virtuoosimaisen joustavaa vikkelyyttä, svengaavaa rytmiikkaa, huikeaa itseluottamusta ja taktisia väistöjä – pasunistin sietää olla oman
lajinsa James Bond toteuttaakseen kaiken tämän.
Japanilainen kansanlaulu Pechika kertoo perheestä lämmittelemässä tulisijan luona
kylmänä lumisateisena talvipäivänä. Sana pechika (pescka) tarkoittaa tietyntyyppistä
1400-luvulta lähtien tavattua tulisijaa, jota käytetään sekä ruuanlaittoon että lämmitykseen. Musiikin tunnelma on sanoituksen sisältöä vastaten kotoisan lämminhenkinen.
Juha Vainion teosluettelo on mittava. Pelkästään laulaja-lauluntekijän itse levyttämät kappaleet käsittelevät lähes kaikkia elämän osa-alueita riettaasta huumorista
yhteiskunnalliseen kantaaottavuuteen ja edelleen helliin tunteisiin. Vainion rakastetuimpiin hitteihin kuuluva Sellaista elämä on kertoo lempeästi katkeran totuuden,
että ihminen kohtaa pettymyksiä ja murheita läpi koko elämän. Sävy on kuitenkin
lohdullinen – kyynelten läpi hymyillen muistutetaan unelmien tärkeydestä.

Jouko Harjanne
ystävineen musikaali- ja
elokuvatunnelmissa
Lauantai 27.7. klo 17 Lieksan kirkko

Nils-Eric Fougstedt (1910-1961)
		
		
		

Romanssi elokuvasta
Munkkiniemen kreivi ja
kaunis Katariina
Jouko Harjanne, trumpetti

Anssi Tikanmäki (1955)
		

Balladi elokuvasta Klaani
Jouko Harjanne, trumpetti

Joe Hisaishi (1950)
		
		

Stand Alone tv-sarjasta
Saka No Ue No Kumo
Jouko Harjanne, trumpetti

Luis Bacalov (1933-2017)
		

Il Postino elokuvasta Il Postino
Teemu Salmi, pasuuna

Gioacchino Rossini (1792-1868)
		
		

Duetto Buffo Di Due Gatti
Jouko Harjanne, trumpetti
Teemu Salmi, pasuuna

Leonard Bernstein (1918-1990)
		

Elegy for Mippy I
Jaakko Välimäki, käyrätorvi

John Williams (1932)
		
		
		

My Friend, The Brachiosaurus
elokuvasta Jurassic Park
Jouko Harjanne, trumpetti
Jaakko Välimäki, käyrätorvi

Alan Menken (1949)
		
		

Part of Your World elokuvasta
Pieni merenneito
Marko Hilpo, piano

Scott Joplin (1868-1917)
		

The Entertainer
Jouko Harjanne, trumpetti

Claude-Michel Schönberg (1944)
arr. Marko Hilpo
		

Sikermä musikaalista
Les Misérables
Jouko Harjanne, trumpetti

Piano: Tuomas Turriago ja Marko Hilpo
Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa.

Harva meistä on täysin immuuni musikaaleista, elokuvista ja tv-sarjoista tutuille
teemoille, jotka on sävelletty varta vasten herättämään tunteita ja määrittämään
tunnelman sille, mitä näyttämöllä tai valkokankaalla näemme; usein vasta musiikki
kertoo, miten kohtaus tulee tulkita. Eipä siis ihme, että näitä sävelmiä sisältävät
konsertit säilyttävät suosionsa vuodesta toiseen.
Vaskiviikon oman kattauksen aloittavat haikean suomalaisen sielunmaiseman
paljastavat elokuvasävelet. Nils-Eric Fougstedtin Romanssista tuli heti ilmestyessään
yksi sota-ajan suosituimmista suomalaisiskelmistä. Myös Mika Kaurismäen ohjaamaan Klaani-elokuvaan sävelletystä Anssi Tikanmäen Balladista ovat lukuisat artistit
levyttäneet oman tulkintansa.
Herkkiä tunteita henkivät niin ikään japanilaisen toista maailmansotaa kuvaavan
tv-draaman tunnuslaulu ja kuuluisan romanttisen italialaiselokuvan Il Postino pääteema.
Rossinin Duetto Buffo Di Due Gatti eli Kissojen duetto oopperasta Otello on laulajilleen
sanoituksen puolesta helppo opeteltava: Humoristisessa kappaleessa vain mourutaan
murheellisesti ”miau” ja siitä onkin kehkeytynyt suosittu encore-kappale konserteissa.
Eläimellisessä aihepiirissä pysytään myös Leonard Bernsteinin teoksessa Elegy for
Mippy, jonka säveltäjä kirjoitti veljensä kuolleen Mippy-koiran muistoksi. Kappale
on kaksiosainen: Nyt kuultava ensimmäinen osa on kirjoitettu käyrätorvelle ja pianolle, toinen osa puolestaan soolopasuunalle. Jo kadonneeksi kuviteltu eläin herää
henkiin myös elokuvamusiikin titaani John Williamsin Jurassic Parkiin säveltämässä
kappaleessa My Friend, The Brachiosaurus. Tunnelma on lempeä, koska pitkäkaulainen
brachiosaurus oli kasvissyöjä.
Eläinten parissa pysytään edelleen, kun siirrytään kalojen ja simpukoiden sekaan
Pienen merenneidon maailmaan, josta ihmisprinssin kohdannut merenneito kaipaa
pois haikaillen pyrstönsä tilalle jalkoja. Tarinan opetuksena voisi pitää sitä, ettemme
useinkaan tajua, mitä toivomustemme toteutuminen tarkoittaisi. Kappaleen tulkintaa
voi pohtia myös tältä kantilta.
Scott Joplinin ragtime-klassikko The Entertainer kohosi maailmanlaajuiseen suosioon vuoden 1973 Oscar-palkinnon voittaneen elokuvan Puhallus (The Sting) tunnussävelmänä. Elokuva kahmi kaikkiaan seitsemän Oscaria, joista yksi oli parhaan
elokuvamusiikin palkinto. Tarttuva sävelmä tuskin on jäänyt vieraaksi sellaisellekaan,
joka ei kyseistä elokuvaa ole nähnyt.
Victor Hugon klassisen aikalaiskuvauksen Kurjat musikaaliversion säveltäneen
Claude-Michel Schönbergin voi omalla tavallaan sanoa erikoistuneen historiallisiin
aiheisiin: Les Misérablesin lisäksi Schönberg on säveltänyt musiikin mm. 1500-luvun
naispuolisesta irlantilaisesta merirosvokapteenista kertovaan musikaaliin, Alexander
Dumas nuoremman romaanista Kamelianainen inspiraationsa saaneeseen, toisen
maailmansodan aikaan sijoitettuun Marguerite-musikaaliin sekä Kleopatrasta kertovaan balettiin. Les Misérablesin suosio on kiistämätön, sillä musikaali on pyörinyt
Broadwayllä kolmanneksi pisimmän yhtäjaksoisen ajan heti Andrew Lloyd-Webberin
Catsin ja Oopperan kummituksen jälkeen.

N-Crafts –
Vaskikvintetti Japanista
Lauantai 27.7. klo 20 Lieksan kirkko
Hiroki Tochimoto, trumpetti
Akihiko Ikawa, trumpetti
Hitoshi Imai, käyrätorvi
Takenori Yoshikawa, pasuuna
Yukihiro Ikeda, tuuba
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
Arr. Roger Harvey

Preludi teoksesta Te Deum

Johann Sebastian Bach (1865-1750)
Arr. Joe Parente

Jesu, Joy of Man’s Desiring

Ian MacDonald (1950)
		
		
		

Sea Sketches
I. Maritime Overture
II. Sunset Shanty
III. Hornpipe

Morley Calvert (1928-1991)
		
		
		
Väliaika

Three Dance Impressions
I. With dignity
II. With elegance
III. With humour

Eric Ewazen (1954)

Grand Valley Fanfare

Trad. Japani
Arr. Koichi Uzaki
		
		

Itsukin kehtolaulu

Joe Hisaishi (1950)
Arr. Hiroki Takahashi

Castle in the Sky

Gordon Langford (1930-2017)
		
		
		

Quintet for Brass
I. Prelude
II. Polonaise
III. Promenade

Konsertin kesto: n. 1,5 tuntia.

Yuake Koyake
(Kun aurinko laskee)

Ranskalaisen varhaisbarokin tunnetuimpiin säveltäjiin kuuluva Marc-Antoine Charpentier jätti jälkeensä laajan kirkkomusiikkituotannon, jonka kuuluisin osa on koraaliteos Te Deum. Suurelle yleisölle sen instrumentaalinen Preludi-osa on tullut tutuksi
Euroopan yleisradiounionin tunnussävelmänä, jonka monet liittävät nimenomaan
jokavuotisiin Eurovision laulukilpailuihin. Tarttuva sävelmä suo trumpeteille mahdollisuuden esitellä taitojaan korukuvioissa.
Jesu, Joy of Man´s Desiring on sekä aloittava että päättävä osa J.S. Bachin kantaattia 147, joka kantaa vapaasti suomennettuna nimeä “Sydän ja suu ja teko ja elämä”.
Lyhennetyllä nimellä Joy teoksesta tuli Britanniassa suosittu listahitti studioyhtye
Apollo 100:n tulkitsemana. Kantaatti kuuluu Bachin melko varhaisiin sävellyksiin,
sillä tuottelias säveltäjä ehti elämänsä aikana laatia reilusti yli tuhat teosnimikettä.
Sea Sketches eli “Merikuvia” on skotlantilaisen Ian MacDonaldin toinen vaskikokoonpanolle sävelletty sarja. Kahden vaskisarjan lisäksi MacDonaldin tuotantoon kuuluu
mm. sarja puupuhaltimille, orkesterisarja, lastenkantaatti, kuoroteoksia, rock-kappaleita ja joululauluja. Sea Sketches ei tunnu esittävän merta niinkään myrskyisänä
uhkana kuin haavekuvien, inspiraation ja mahdollisuuksien lähteenä. Tältä ulapalta
merimiehet palaavat onnellisesti takaisin kotisatamiinsa.
Kanadalainen Morley Calvert sävelsi ja sovitti runsaasti musiikkia niin vaskikvintetille, orkesterille kuin kuorollekin. Three Dance Impressions etenee esitysmerkintöjensä
mukaisesti arvokkuudesta eleganssin kautta huumoriin. Mikäpä sen mukavampaa
kuin hilpeä lopetus?
Eric Ewazen on kotimaassaan Yhdysvalloissa laajalti esitetty säveltäjä ja kysytty
luennoitsija. Ewazenin puhallinpainotteiseen tuotantoon lukeutuu mm. useita konserttoja, sonaatteja ja muita orkesteriteoksia. Grand Valley Fanfare on hienopiirteinen ja
arvokas, perinteitä kunnioittava, mutta silti omintakeinen fanfaari. Musiikki kumpuilee
pehmeästi maalaten kiehtovan kuvan vehreästä laaksomaisemasta.
Itämaisiin tunnelmiin siirrytään kahden japanilaisten kansanlaulun sovituksissa ja
Joe Hisaishin anime-elokuvaan sävelletyssä kappaleessa Castle in the Sky, suom. “Linna taivaalla”. Herkän vähäeleiset kappaleet ovat tunteikkuudessaan paljonpuhuvia.
Englantilainen Gordon Langford tunnetaan erityisesti vaskiteoksistaan ja -sovituksistaan. Hän opiskeli pianonsoittoa ja sävellystä ja teki sittemmin runsaasti yhteistyötä
BBC:n kanssa säveltäjänä ja sovittajana. Siten tuntuu luonnolliselta, että albumillisen
Langfordin alkuperäisteoksia levytti vuonna 2003 nimenomaan BBC:n orkesteri.
Langford laati myös useita kuorosovituksia King´s Singers -yhtyeelle.

N-Crafts –
Trumpet Voluntary

Sunnuntai 28.7. klo 15 Mätäsvaaran kaivoslaguuni
Hiroki Tochimoto, trumpetti
Akihiko Ikawa, trumpetti
Hitoshi Imai, käyrätorvi
Takenori Yoshikawa, pasuuna
Yukihiro Ikeda, tuuba
Jeremiah Clarke (1674-1707)
		

Prince of Denmark’s March
(Trumpet Voluntary)

Johann Sebastian Bach (1865-1750)
Trans. Roger Romm, arr. Canadian Brass

Fuuga g-molli BWV 578

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
		

Variations on
“The Harmonious Blacksmith”

Henry Purcell (1659-1695)
Arr. Fred Mills
		
		
		
		
Väliaika

Purcell Suite
Dido’s Lament
Intrada
Rondo (Abdelazer)
Tuba Tune (Cebell)
Trumpet Tune

Itaru Sakai (1970)
Jean-Baptiste Arban (1825-1889)
Arr. Karl Hinterbichler
		

The Seventh of July
Fantasie und Variations
über eine Cavatina aus
“Beatrice di Tenda” von V. Bellini

John Cheetham (1939)
		
		
		
		
		
Konsertin kesto: n. 1,5 tuntia.

A Brass Menagerie
Molto Allegro ed Energico
Lento
Scherzando ben ritmico
Alla Marcia
Brillante

Konsertin ensimmäinen puolisko vietetään barokkitunnelmissa. Avauskappaleeksi
mainio valinta Prince of Denmark´s March tunnetaan yleisemmin nimellä Trumpet
Voluntary ja nimeä vastaavasti trumpetit pääsevätkin loistamaan juhlallisen marssin

tähtinä röyhelöisen barokkiestetiikan mukaisesti. Marssia pidettiin pitkään Henry
Purcellin sävellyksenä, mutta todelliseksi säveltäjäksi paljastui sittemmin Jeremiah
Clarke. Marssi on suosittua häämusiikkia niin tavallisen kansan kuin kuninkaallistenkin keskuudessa: Prince of Denmark´s March soi esimerkiksi prinsessa Dianan ja
prinssi Charlesin häissä.
Bachin g-mollifuuga, lisänimeltään “pieni” oli oman aikansa hittejä. Säveltäjän
kuolemaa seuranneiden sadan vuoden aikana siitä julkaistiin nopeassa tahdissa
neljä eri versiota. Fuugaa on kuvailtu tunnelmaltaan italialaiseksi ja “pursuavan iloa”.
Bachin oppilaana olleen Johann Georg Schüblerin mielestä teema oli niin sujuvan
menestyksekäs, että arveli Bachin fuugan kuvaavan säveltäjää itseään persoonana.
Händelin sarja, jonka nimi vapaasti suomennettuna kuuluu “Harmoninen seppä”
-muunnelmat on finaaliosa cembalolle sävelletystä E-duurisarjasta nro 5. Lisänimeä ei
antanut Händel itse, joten sen alkuperästä kulkee useita uskottavuudeltaan vaihtelevia
teorioita. E-duurisarjan julkaisuaikaan Händel asui jo vakituisesti Englannissa. Joka
tapauksessa lisänimi tunnettiin yleisesti jo Charles Dickensin aikaan, koska romaanissa
Suuria odotuksia esiintyy katkelma, joka perustuu nimen vääntelyyn.
1600-luvulla keskibarokin aikaan elänyttä Henry Purcellia pidetään aikansa merkittävimpänä brittisäveltäjänä. Purcell pääsi 20-vuotiaana erittäin arvostettuun Westminster
Abbeyn urkurinvirkaan ollen siten oman aikansa musiikin supertähtiä. Purcell sävelsi
lukuisiin eri tarkoituksiin: kirkkoihin, hoviin, näyttämölle ja yksityistilaisuuksiin. Hänen
ainoaksi jäänyt oopperansa Dido ja Aeneas on Englannin kuuluisin barokkiooppera.
Muusikko, säveltäjä ja musiikkitieteilijä Itaru Sakai on kirjoittanut niin puhallinorkesteriteoksia, kamarimusiikkia kuin soolokappaleitakin ja hänen teoksiaan on levytetty
useilla eri levymerkeillä. Puhallinkokoonpanolle tehty tarinallinen The Seventh Night
of July eli “Heinäkuun seitsemäs yö” viittaa heinäkuun kuudenteen, jolloin Japanissa
vietetään juhlaa vanhan legendan nuorenparin kunniaksi. Tarinassa nuori nainen
osaa kehrätä jumalten haluamaa silkkiä, mutta rakastuu tavalliseen kuolevaiseen
mieheen. Silloin mustasukkaiset jumalat erottavat rakastavaiset Linnunradan eri
puolille, eivätkä nämä pääse tapaamaan toisiaan kuin tänä yhtenä yönä vuodessa.
Musiikki maalaa kuultaville romanssin, jossa sekoittuvat monenlaiset tunteet.
Vincento Bellinin säveltämä Beatrice di Tenda on traaginen, todelliseen henkilöön
pohjautuva ooppera keskiajalla eläneestä italialaisesta aatelisvaimosta. Onneton
Beatrice rakastui trubaduuriin ja kiinnijäätyään teloitettiin aviorikoksesta julman keskiaikaisen tavan mukaan. Konsertissa kuultavat katkelmat pohjautuvat ranskalaisen
Jean-Baptiste Arbanin muunnelmiin. Arbanin nimi on tuttu erityisesti trumpetisteille,
sillä hänen laatimaansa trumpetti- ja kornettioppikirjaa on jo yli vuosisadan ajan
pidetty alan perusteoksena.
Uudessa Meksikossa syntynyt John Cheetham on toiminut Missouri-Columbian
yliopistossa sävellyksen ja musiikinteorian opettajana. Brass Menagerie on viisiosainen sarja, jonka avaa levoton, villi ja nopea Allegro-osa, jota seuraa rauhallinen,
syvääluotaava Lento. Keskimmäinen osa Scherzando palaa joissain määrin Allegron
teemoihin, mutta hieman jo kesyyntyneellä ja leikkisämmällä otteella. Alla Marcia
etenee rennosti lompsien ennemmin kuin pedanttisen armeijatyylisesti marssien.
Loppuhuipennuksen tarjoaa finaali Brilliante, jonka vetävässä rytmissä alkaa vähintään
varvas vipattaa, jos kantti ei aivan riitä lanteiden keinutukseen.

Con Brassica Toivekonsertti

Sunnuntai 28.7. klo 18 Lieksan kulttuurikeskus
Sami Kaalinpää, Eb-kornetti
Mirva Karvinen, Bb-kornetti
Roman Ismailov, Bb-kornetti
Per Hytönen, alttotorvi
Sampsa Sorvo, tenoritorvi
Petri Putaansuu, baritonitorvi
Ville Niemelä, tuuba

Harry Warren (1893-1981)

Kissa vieköön (Jeepers Creepers)

Erik Lindström (1922-2015)

Armi

Luis Demetrio (1931-2017)

Keinu kanssani (Sway)

Toivo Kärki (1915-1992)

Siks oon mä suruinen

George de Godzinsky (1914-1994)

Äänisen aallot

Alvar Kosunen (1908-1965)

Muistan sua Elaine

Gualtiero Malgoni (1924-2008)

Hopeinen kuu (Guarda che luna)

Olavi Virta (1915-1972)

Punatukkaiselle tytölleni

George de Godzinsky (1914-1994)

Sulle salaisuuden

		

kertoa mä voisin

Erik Lindström (1922-2015)

Liian vähän aikaa

Georg Malmstén (1902-1981)

Kaunis valhe

Louiguy (1916-1991)

Kaksi ruusua

		

(Cerisier rose et pommier blanc)

Erik Lindström (1922-2015)

Ranskalaiset korot

Toivo Kärki (1915-1992)

Vanhan veräjän luona

Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa.

Letkeän jazzahtavan Kissa vieköön -laulun alkuperäisversio Jeepers Creepers kuultiin
ensi kertaa komediaelokuvassa Going Places (1938), jossa Louis Armstrong laulaa
kappaleen Jeepers Creepers -nimiselle hevoselle.
Erik Lindström sävelsi kappaleensa Armi oikeastaan vaimolleen Vuokolle, mutta
Saukin sanoittama laulu päätettiin markkinointisyistä nimetä juuri Miss Universum

-tittelin voittaneen Armi Kuuselan mukaan. Laulu on tullut tutuksi Miss Suomi -kilpailun tunnussävelmänä.
Meksikolaisen Luis Demetrion säveltämä ¿Quién será? tuli laajalti tunnetuksi yhdysvaltalaisen Dean Martinin tulkitsemana nimellä Sway. Suomeksi latinorytmin pyörteisiin kuulijoita houkutteli ensimmäisenä Rolf Sandqvist, mutta todella tunnetuksi
sen teki Olavi Virta. Virran tulkitsemana yleisön tunteisiin upposi myös kaihoisa Siks
oon mä suruinen, joka on Toivo Kärjen tunnetuimpia tangoja. Sen sanoittaja Kerttu
Mustonen laati tekstin myös Geoge de Godzinskyn venäläistyyliseen Äänisen aallot
-valssiin, joka henkii sota-ajan tuntoja ja ylpeyttä suomalaisuudesta.
Alvar Kososen säveltämä foksi Muistan sua Elaine levytettiin ensimmäistä kertaa
vuonna 1931, mutta suursuosion se saavutti 1980-luvulla sketsisarjan Velipuolikuu
myötä Pirkka-Pekka Peteliuksen esittämänä. Peteliuksen levytys vuodelta 1984 nousi
tuolloin levymyyntitilastojen kärkeen.
Italialaisperäinen hitti Hopeinen kuu taipui suomenkieliseen muotoonsa Reino
Helismaan kynästä ja kohosi suosioon Olavi Virran esittämänä. Vuonna 2006 Yle
Radio Suomen kuuntelijat äänestivät sen kaikkien aikojen iskelmäksi. Tangona pidetty
kappale on todellisuudessa ennemmin hidas foksi.
Sanoittaja Lauri Jauhiainen on kertonut tangon Punatukkaiselle tytölleni synnystä pari
eri toisintoa, mutta joka tapauksessa tangon synty liittyi illanistujaisten yhteydessä
konjakkipullosta lyötyyn vetoon siitä, etteivät Virta ja Jauhiainen saa siltä istumalta
aikaan tangoa. Virta rupesi tapailemaan melodiaa ja Jauhiainen kirjoittamaan sanoja,
ja Kaarlo Valkama kirjoitti nuotteja paperiin. Virta ja Jauhiainen saivat pullonsa.
Äänisen aaltojen säveltäjän käsialaa on myös Sulle salaisuuden kertoa mä voisin,
joka kuultiin alkujaan komediaelokuvassa Kyökin puolella (1940). Godzinskyn itsensä
mukaan kappale syntyi ”melkein minuutissa” eli hirveällä kiireellä. Elokuvamusiikkia
on myös Erik Lindströmin säveltämä Liian vähän aikaa, joka kaikui Irmeli Mäkelän
esittämänä ilmoille elokuvassa Iskelmäketju (1959). Herkkä laulu kehottaa elämään
hetkessä ja trumpettisoolo hehkuu pidäteltyä kaipuuta. Ikäväänsä kaunein sanankääntein ja lyyrisin melodialinjoin vaikertaa myös Georg Malmsténin valssi Kaunis valhe.
Malmstén ehti tehdä yli 800 levytystä, joista Kaunis valhe on yksi tunnetuimmista.
Cerisier rose et pommier blanc saavutti suuren suosion niin kotimaassaan Ranskassa
kuin käännösversiona Cherry Pink and Apple Blossom White Britanniassa, missä se
nousi vuoden 1955 listahitiksi. Suomeen beguine-rytminen kappale juurtui Reino
Helismaan käännöksenä Kaksi ruusua tulkitsijanaan tietenkin Olavi Virta.
Konsertti huipentuu jazzahtaviin tunnelmiin. Erik Lindström sävelsi ja hänen
vaimonsa Vuokko sanoitti kappaleen Ranskalaiset korot, joka sai inspiraationsa, kun
Vuokolle ostettiin pariskunnan Kööpenhaminan-matkalta punaiset mokkanahkaiset
korkokengät. Kappaletta on kuvailtu ”suomalaisen iskelmän harvinaiseksi bluespoikkeamaksi” ajan ranskalaismuodista ja jazzista saatujen vaikutteiden perusteella. Jazzahtavaa nostalgista kaipuuta yhdistyneenä pirteän toiveikkaaseen svingiin kuullaan
puolestaan Eila Pienimäen levyttämässä laulussa Vanhan veräjän luona, josta säveltäjä
Toivo Kärki ei odottanut suuria, vaan sijoitti sen Pienimäen singlen b-puolelle. Musiikkiteollisuuden mielipide ja yleisön maku eivät aina osu yksiin, mistä todistaa se,
että Vanhan veräjän luona nousi 1950–1960-lukujen taitteen hitiksi ja on säilyttänyt
asemansa iskelmän kestosuosikkien joukossa.

Geneva Brass Quintet –
Goldberg-muunnelmat
Sunnuntai 28.7. klo 20 Lieksan kirkko
Lionel Walter, trumpetti
Baptiste Berlaud, trumpetti
Christophe Sturzenegger, käyrätorvi
David Rey, pasuuna
Eric Rey, tuuba
Johann Sebastian Bach (1865-1750)
Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa.

Goldberg-muunnelmat BWV 988

Varhaisten Bach-biografioiden mukaan Goldberg-muunnelmien tarina juontaa juurensa
Dresdenin Venäjän-suurlähettiläs kreivi Keyserlingiin. Kreivi kärsi unettomuudesta,
joten hän tilasi Bachilta ”rauhoittavaa ja iloista” musiikkia, jota hänen cembalonsoittajansa, Bachin oppilas Johann Gottlieb Goldberg voisi soittaa kreivin nukahtamisen
jouduttamiseksi. Tarinan todenperäisyyttä on tosin kyseenalaistettu esimerkiksi sen
takia, ettei Bachin käsikirjoituksesta löydy minkäänlaista omistuskirjoitusta.
Alkuperäiseltä nimeltään ”Aria ja erilaisia muunnelmia” sävellettiin cembalolle, mutta
nykyään sen ovat lukuisat pianistit omaksuneet ohjelmistoihinsa. Goldberg-muunnelmiin on viitattu jopa haastavimpana ja kunnianhimoisimpana cembalolle suunnattuna sävellyksenä ja teosta pidetään barokkivariaatioiden peruskivenä. Sarjan sekä
avaa että päättää 32-tahtinen Aria-osa, jonka harmoniaa ja bassopohjaa käsitellään
kolmessakymmenessä muunnelmassa ennen paluuta alkuperäiseen kuin muistutuksena. Aria on sävellystyyppinä sarabande, kahteen samanpituiseen taitteeseen
jakaantuva tanssi. Muunnelmat puolestaan ovat esimerkiksi kaanoneita, fughettoja
eli pienoisfuugia, virtuoosikappaleita, hitaita aarioita ja kaksiosaisia ranskalaisia
alkusoittoja, joiden tyylillinen alkuperä juontaa Versaillesin hoviin ja kuninkaan
saapumiseen oopperaesityksiin. Analyyttisesti muunnelmat voidaan jakaa kolmeen
ryhmään, joista kukin sisältää kymmenen muunnelmaa. Yhden ryhmän muodostavat
säännönmukaisesti toistuvat kaanonit, joiden ympärille muut osat jäsentyvät, toisen
useimmiten toccata-tyyppiset virtuoosikappaleet, kolmannen vapaaseen muunteluun
perustuvat taitteet.
Goldberg-muunnelmia on kuultu myös monissa elokuvissa. Esimerkiksi toisen
maailmansodan aikaan sijoittuvan Englantilaisen potilaan ja tieteiselokuva Solariksen
ääniraidassa on käytetty osia teoksista, samoin draamassa Rakkautta ennen aamua. Aria
saattaa assosioitua monien mielessä erityisesti yhteen tunnettuun elokuvahahmoon:
Viisi Oscaria, mm. parhaan elokuvan palkinnon, voittaneessa Uhrilampaat-elokuvassa
ja sen jatko-osissa Hannibal ja Nuori Hannibal sivistynyt sarjamurhaajapsykiatri Hannibal Lecter kuuntelee ja soittaa Goldberg-muunnelmia.
Geneva Brass Quintet rakastaa soittaa Bachia ja lupaa, että Goldberg-muunnelmat
kuulostaa mahtavalta myös vaskisovituksena. Barokkimusiikki taipuu luonnostaan
helposti monenlaisille kokoonpanoille ja soittimille. Tämä ”klassisen musiikin monumentti” on esittäjilleen kuulemma sekä suuri haaste että inspiraation lähde.

Brasilian tuulia

Maanantai 29.7. klo 18 Lieksan kulttuurikeskus
Visa Haarala, flyygelitorvi, alttotorvi, pikkolotrumpetti
Fabio de Oliveira, 7-kielinen choro-kitara

Douglas Lora (1978)

Baião Caraivana

Jacob do Bandolim (1918-1969)

A Ginga do Mané

Marco Pereira (1950)

Bate-Coxa

Fabiano do Nascimento (1983)

Baião

Guinga (1950)

Baião de Lacan

Garôto (1915-1955)

Jorge do Fusa

Fabiano do Nascimento (1983)

Oya Nanã

Fabiano do Nascimento (1983)

Sambando

Hermeto Pascoal (1936)

Santo Antônio

Egberto Gismonti (1947)

Água e Vinho

Hermeto Pascoal (1936)

Bebê

Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa

Säveltäjä, kitaristi Douglas Lora liikkuu joustavasti klassisen ja populaarin musiikin
välillä. Baião Caraivana perustuu koillisbrasilialaiseen baião-rytmikuvioon, jonka
pohjalta on kehittynyt monenlaista musiikkia. Baião Caraivanan keinuvassa rytmissä
ja helisevässä melodiassa tuntuu mukaansatempaavaa menevyyttä, joka ei kiihdy
riehakkuuteen asti.
Jacob do Bandolim käytti taiteilijanimeä “mandoliini-Jacob” soittimensa mukaisesti.
A Ginga do Mané sävellettiin vuonna 1952 tribuutiksi Brasilian Pelen jälkeen kuuluisimmalle jalkapalloilijalle Mané Garrinchalle. Tyyliltään kappale edustaa choroa, joka
on 1800-luvulla Rio de Janeirossa syntynyt populaarimusiikin laji.
São Paulossa syntynyt Marco Pereira säveltää, sovittaa ja soittaa kitaraa. Musiikissaan
hän yhdistelee brasilialaisiin aineksiin jazzia ja latinalaisamerikkalaisia vaikutteita.
Pereira on julkaissut useita albumeita ja voittanut palkintoja. Bate-Coxaa on kuvailtu
iloiseksi, lanteita liikuttavaksi brasilialaiseksi grooveksi.
Rio de Janeirossa syntynyt Fabiano do Nascimento opiskeli ensin pianonsoittoa,
mutta näppäiltyään kitaraa ensimmäistä kertaa 10-vuotiaana hän päätti omistautua
soittimelle. Baião on peräisin do Nascimenton vuonna 2017 julkaistulta toiselta albumilta. Kappaleen kiihkeän rytmin päälle rakentuu pohdiskelevan ajaton melodia.
Carlos Althier de Souza Lemos Escobaria haukuttiin lapsena Gringoksi, mutta hän
itse äänsi sanan niin, että se vääntyi muotoon Guinga. Siitä tuleva säveltäjäkitaristi
otti taiteilijanimensä. Laulu Baião de Lacan hämmästyttää vikkelällä teemallaan,
jonka laulettua versiota kuunnellessa voi vain kadehtia tahtia, jolla laulaja saa sanat
syöksymään kieleltään.
Garôto, oikealta nimeltään Anibal Augusto Sardinha, muutti monien arvioiden
mukaan brasilialaista populaarimusiikkia viitoittaen seuraaville polville tien kohti
bossa novaa. Tunnettu kappale Jorge do Fusa on tyyliltään choro.
Seuraavaksi jatketaan kahden kappaleen verran Fabiano do Nascimenton musiikilla. Molemmat kappaleet julkaistiin samalla albumilla kuin jo kuultu Baião. Oya
Nanã virtaa hetkeksikään hiljentämättä eteenpäin, mutta jättää silti vaikutelman
kärsivällisyydestä ja mielenrauhasta. Sambandossa koetaan intensiivisiä hetkiä,
mutta ehditään välissä myös vetää henkeä.
Hermeto Pascoal on merkittävä vaikuttaja Brasilian musiikkielämässä: Hän on
säveltäjä, sovittaja, multi-instrumentalisti, tuottaja ja orkesterinjohtaja. Kappale
Santo Antônio julkaistiin Pascoalin vuoden 1979 albumilla, jonka tyyliä on kuvattu
energiseksi, rytmiseksi ja leikkisäksi fuusiojazziksi.
Egberto Gismonti sai klassisen musiikkikoulutuksen, mutta palattuaan opintojensa
jälkeen kotimaahansa hän alkoi tutkia myös perinteistä brasilialaista choro-musiikkia.
Kappale Água e Vinho julkaistiin samannimisellä albumilla vuonna 1972 ja siitä tuli
Gismontin tunnetuimpia teoksia. Mietiskelevän rauhallinen, pehmeän soljuva musiikki
tarjoaa vastapainoa aiemmille vauhdikkaan eloisille rytmeille.
Vuonna 1973 valmistunut Bebê edustaa Hermeto Pascoalin vanhempaa tuotantoa
lukeutuen säveltäjän tunnetuimpiin kappaleisiin. Brasilialaisiin rytmeihin sekoittuu
orientaalista mystiikkaa ja eksotiikkaa. Toisteisessa mutta hiljalleen kehittyvässä ja
muuntuvassa teemassa on lähes hypnoottista lumoa.

Kimalaisen lento ja
muuta kimaltavaa
vaskilla
Maanantai 29.7. klo 20 Lieksan kulttuurikeskus
Jared McCunnie (1997)
		

Freefall
Fletcher Mitchell, eufonium

Nikolai Rimski-Korsakov (1844-1908)
Arr. Patrick Sheridan

Kimalaisen lento
Harri Lidsle, tuuba

Arthur Pryor (1869-1942)
		

La Petite Suzanne
Teemu Salmi, pasuuna

Visa Haarala (1983)
		

Viimoset Surinat (The Last Flight)
Visa Haarala, kornetti

Alan Abbot (1926)
		

Alla Caccia
Jaakko Välimäki, käyrätorvi

Henri Tomasi (1901-1971)
		

Triptyque
Jonas Silinskas, trumpetti

Pablo de Sarasate (1844-1908)
		

Mustalaislauluja
Nicolas Indermühle, tuuba

Visa Haarala (1983)
		
		
		

Kimalaisen Paluulento
Visa Haarala, alttotorvi
Anna-Maija Laiho-Ihekweazu, 		
tenoritorvi

Allen Vizzutti (1952)
		
		

Bullet train
sarjasta The Rising Sun
Rex Richardson, trumpetti

Astor Piazzola (1921-1992)
		

Oblivion
Peter Steiner, pasuuna

Konsertin kesto: reilu tunti, ei väliaikaa.
Nuori Jared McCunnie on yksi niistä kymmenestä australialaisesta nykysäveltäjästä,
joiden sävellyksiä on tänä vuonna Vaskiviikon ohjelmassa. Uutukaisesta Freefallista
kuullaan nyt ensi kertaa pianosäestyksinen versio.
Kimalaisen lento on pieni välike oopperasta Tsaari Saltanin tarina. Itse ooppera
on jäänyt varsin tuntemattomaksi, mutta Kimalaisen lennosta on muodostunut yksi
tunnetuimmista klassisen musiikin kappaleista, jota populaarikulttuuri on laajamit-

taisesti käyttänyt hyväkseen. Nopeimmillaan soitettuna vain noin minuutin kestävän
taiturikappaleen ovat ottaneet haasteekseen monien eri soitinten virtuoosit. Tänään
kappaleen tulkitsijana toimii osuvasti Tuubakimalaisen Harri Lidsle.
Yhdysvaltalainen pasunistilahjakkuus ja orkesterinjohtaja Arthur Pryor jätti jälkeensä yli 300 sävellystä, joista elämään ovat jääneet varsinkin orkesteriteokset. La
Petite Suzanne (Valse caprice) syntyi säveltäjän elämän viimeisinä vuosina. Teoksessa
soolopasunisti vie kuulijan eläväisen valssin pyörteisiin.
Se mitä ilmoille kajahtaa Visa Haaralan tulkitessa omakätisen teoksensa Viimoset
Surinat on mysteeri kirjoittajallekin. Onko luvassa hurja taistelu elämästä ja kuolemasta? Kuka voittaa ja kuka häviää? Kuka tai mikä surahtaa viimeisen kerran?
Vallitseeko lopulta rauha?
Brittiläisen Alan Abbotin sävellys Alla Caccia johdattaa pääteemallaan kuulijan
käyrätorven alkujuurille metsästyksessä käytettävänä signaalitorvena. Kappale alkaa reippaalla torvikutsulla, joka houkuttelee mukaan vauhtiin ja ulkoilmaelämään.
Rauhallinen, hillitty ja laulava väliosa vie herkempiin tunnelmiin, mutta lopuksi iloisen
kirkas kutsusignaali kajahtaa jälleen.
Ranskalaisen Henri Tomasin Triptyque esittelee kolme lyhyttä trumpettiteemaa.
Alkuosa Scherzo muistuttaa temaattisesti hetkellisesti renessanssi- ja barokkimusiikkia, mutta leikittelee modernin rohkeasti soittimen mahdollisuuksilla. Toinen
osa Largo on pitkälinjaisen harkitsevainen ja mietteliäs. Finaali Saltarelle hypähtelee
villisti nimeään vastaten – sana tulee italian kielen verbistä “saltare”, joka tarkoittaa
“hyppiä”. Sävyssä voi kuulla härnäävää ironisuutta.
Espanjalainen Pablo de Sarasate oli paitsi säveltäjä myös virtuoosiviulisti, jolle monet ajan kuuluisat säveltäjät kuten Antonín Dvořák ja Camille Saint-Saëns kirjoittivat
musiikkia. Viululle ja orkesterille sävelletty Mustalaislauluja on Sarasaten tunnetuimpia
teoksia. Tyylillisiä yhteneväisyyksiä voi löytää joihinkin Brahmsin Unkarilaisista tansseista
ja Dvořákin Slaavilaisista tansseista. Kiihkeän pateettinen musiikki hehkuu tunnetta.
Visa Haarala palaa pörriäisteemaan Anna-Maija Laiho Ihekweazun kanssa, kun
vuorossa on Kimalaisen Paluulento. Seuraako raivokas revanssi? Kuka voittaa tällä
kertaa? Onko luvassa jälleen vauhtia ja vaarallisia tilanteita?
Yhdysvaltalaisen trumpetisti-säveltäjä Allen Vizzuttin Japania kuvaavasta sarjasta
The Rising Sun poimittu Bullet Train (suom. “Luotijuna”) syöksähtää turhia aikailematta
huimaan vauhtiin. Maisemat vilahtavat ohi niin äkkiä, ettei mihinkään meinaa ehtiä
tarkentaa kunnolla. Kappaleesta ei puutu nopeutta, joten sekä soittajan että kuulijan
täytyy tarrautua lujasti kiinni intensiiviseen teemaan. Ei silti hätää – kyydin turvallisuus
on taattu, joten matkasta kannattaa ottaa kaikki ilo irti.
Argentiinalainen Astor Piazzolla lienee kaikkien aikojen kuuluisin tangosäveltäjä.
Hän kehitti tango nuevo -tyylin, jossa perinteisen argentiinalaistangon elementteihin
yhdistyy esimerkiksi jazzia ja taidemusiikkia. Voimakkaita tunteita heijasteleva Oblivion
kuuluu Piazzollan tunnetuimpiin teoksiin. Lumoavan vangitseva musiikki tulvii surua,
intohimoa, tuskaa, kaipausta ja herkkyyttä.

Peter Steiner &
Constanze Hochwartner
– Resitaali
Tiistai 30.7. klo 16 Lieksan kulttuurikeskus

Grigoraș Dinicu (1889-1949)
Arr. Andrew Markel

Hora Staccato

Leonard Bernstein (1918-1990)
		

“Somewhere” musikaalista
West Side Story

Andrew Markel (1961)

Concert No. 1 - Artifacts

Fritz Kreisler (1875-1962)

Liebesfreud

Nino Rota (1911-1979)
Arr. Anthony Wise

“Parla piú piano”
elokuvasta Kummisetä

Konsertin kesto: 45 min., ei väliaikaa.

Romanialaissyntyinen Grigoraș Dinicu tunnetaan erityisesti mustalaismuusikkona,
joka sävelsi ja soitti viulua virtuoositasoisesti. Vauhdikas Hora staccato oli Dinicun
bravuurinumero, jota viulistit käyttävät nykyään usein encore-kappaleena. Hora
tarkoittaa varsinkin Balkanin maissa harjoitettua piiritanssia. Reipas musiikki pursuaa
elämäniloa, joka ei kanna huolta huomisesta.
Leonard Bernsteinin säveltämässä, elokuvaksikin taipuneessa New Yorkiin sijoittuvassa West Side Story -musikaalissa esiintyvä kaihoisa balladi Somewhere kulkee tarinan mukana nousten ilmoille useissa kohdissa. Pitkälinjaisen lyyrisessä kappaleessa
haaveillaan onnellisemmasta ja rauhallisemmasta ajasta ja paikasta. Bernstein lainasi
aineksia melodiaan Tšaikovskin Joutsenlammesta ja Beethovenin Emperor-pianokonsertosta ja alkutahdissa kuulee viitteen myös Ihmemaa Ozista tuttuun Somewhere
Over the Rainbow -lauluun.
Peter Steinerille ja Constanze Hochwartnerille varta vasten sävelletty, tänä vuonna
kantaesityksensä saanut Concerto No. 1 - Artifacts kuvaa kolmessa osassaan yhtä historiallista artefaktia kussakin. Ensimmäisen osan tausta-ajatuksena on vuonna 1799
löydetty Rosettan kivi, joka ratkaisi egyptiläisten hieroglyfien koodikielen. Toisessa
osassa esitellään Pääsiäissaarten valtavia kivestä veistettyjä moai-patsaita, joiden
sijoituspaikkojen arvoituksen tutkijat ovat hiljattain ratkaisseet päätellen patsaiden
ohjanneen asukkaita juomaveden luo. Kolmannessa osassa tutustutaan Kiinan
ensimmäisen keisarin hautaa vartioineeseen lähes 8000:n terrakotasta veistetyn
soturin armeijaan, jonka toteutukseen onkin joidenkin lähteiden mukaan käytetty
kreikkalaista apuvoimaa.
Fritz Kreislerin Liebesfreud on yksi säveltäjän kolmen wieniläismelodian sarjasta.
Nyt kuultavan ”Rakkauden ilon” ohella sarjan muodostavat ”Rakkauden tuska” ja ”Ihana rosmariini”. Kreisler itse esitti kappaleita usein konserttiensa encore-numeroina.
Kepeä ja klassinen Liebesfreud tanssahtelee siroin ja huolettomin askelin.
Kummisetä-elokuvista tuttu Nino Rotan sävellys Speak Softly, Love (italiaksi Parla piú
piano) esiintyi instrumentaaliversiona aluksi nimellä ”rakkausteema Kummisedästä”.
Sanoitettuna laulu taipui suomeksi muotoon Puhu hiljaa rakkaudesta. Elokuvatrilogian
toisen osan ääniraita voitti vuoden 1974 Oscar-palkinnon, joka ensimmäisen osan
yhteydessä vuotta aiemmin jäi saamatta, koska tuomaristo oli saanut tietoonsa Rotan
käyttäneen melodian humoristisempaa versiota vuoden 1958 elokuvassa Fortunella.
Jostain syystä tieto ei muodostunut esteeksi toisen osan yhteydessä, vaikka teema
säilyi samana.

Geneva Brass Quintet –
Oopperoita, tansseja ja
muita herkkuja
Tiistai 30.7. klo 18 Lieksan kulttuurikeskus
Lionel Walter, trumpetti
Baptiste Berlaud, trumpetti
Christophe Sturzenegger, käyrätorvi
David Rey, pasuuna
Eric Rey, tuuba
Gioacchino Rossini (1792-1868)

Wilhelm Tellin alkusoitto

Kurt Sturzenegger (1949)

L’Encyclopédie de l’Opéra

Giacomo Puccini (1858-1924)

Valse de Musetta

Richard Dubugnon (1968)

Création

Trad.
Arr. Thomas Rüedi

S’isch äbe-n-e Mönsch uf Ärde
(Guggisberglied)

Richard Roblee (1943)

American Images

Patrick Michel (1951)

Tango pour André

Eddy Debons (1968)

2 Danses

Jean-François Michel (1957)

Finish

Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa.

Wilhelm Tell on Rossinin 38. ooppera, joka jäi säveltäjän viimeiseksi ja jota pidetään
usein hänen mestariteoksenaan. Suurelle yleisölle tuttu on erityisesti oopperan
reipas ja mieleenpainuva alkusoitto, jota esitetään konserteissa usein itsenäisenä
kappaleena ja jota tv-sarjoissa ja elokuvissa on kuultu paljon. Sen hevosen laukkaa
jäljittelevä vauhdikas teema onkin ehkä kuuluisin musiikintutkimuksen esimerkki
ratsastustopoksesta – topokset ovat länsimaisen musiikin vakioaiheita, jotka kuulija
tunnistaa eri teoksissa.
Seuraavaksi saadaan pikakurssi oopperaan, kun Geneva Brass Quintet kuljettaa
yleisön neljäntoista kuuluisan oopperan läpi noin neljässä minuutissa. Sikermässä
kuullaan tuttuja sävelmiä esimerkiksi Sevillan parturista, Carmenista ja Aidasta.
La Bohéme on Puccinin rakastetuin ooppera, joka säilyttää suosionsa oopperatalojen
ohjelmistoissa vuosikymmenestä toiseen kautta maailman. Kahden pariisilaisnuoren
romanssi leimahtaa suureen tunteen paloon, joka jää hehkumaan mieliin vielä sairauden nujertaman sankarittaren kuoleman jälkeenkin. Musetta, jonka valssimuotoinen
aaria nyt kuullaan, on oopperan toinen sankaritar, jonka vähemmän suoraviivainen
romanssi kulkee sivujuonena Mimín ja Rodolfon tarinan rinnalla. Musetta laulaa
aariassa yllättäen kohtaamalleen (sillä hetkellä) entiselle rakastetulleen “Yksin kuljen
kaduilla onnellisena”, mutta sanat ja musiikki muodostavat ristiriidan – melodia on
lähes pateettisen haikea viitaten kaipuuseen, jota Musetta yhä tuntee miestä kohtaan.
Sanat eivät siis yksin riitä, vaan vasta musiikki kertoo, mitä todella halutaan sanoa.
Sveitsiläissyntyinen Richard Dubugnon on sanonut musiikkinsa heijastelevan häntä
itseään kulloisessakin elämänvaiheessa. Tuore teos Création (suom. “luominen”) on
sävelletty varta vasten Geneva Brass Quintetille kuluvan kauden tarpeisiin.
S’isch äbe-n-e Mönsch uf Ärde (Guggisberglied) on tiettävästi vanhin tunnettu sveitsiläinen kansanlaulu, josta ensimmäinen maininta löytyy jo vuodelta 1741. Laulun
lyriikoista tunnetaan useita versioita, koska teksti välittyi pitkään vain suullisena
kansanperinteenä. Laulun melodia pohjautuu 1500-luvun protestanttiseen koraalisävelmään. Arvokkaan surumielinen balladi kertoo saavuttamattomasta rakkaudesta
ja ikävästä.
Alpeilta siirrytään Pohjois-Amerikan jylhiin maisemiin amerikansaksalaisen pasunistitaustaisen aikalaissäveltäjämme Richard Robleen teoksessa American Images.
Melko tuoretta ja monille suomalaisille täysin uutta musiikkia edustaa myös Patrick
Michelin säveltämä melankolinen tango.
Tanssin hekumassa pysytään vielä tuokion ajan sveitsiläisen trumpetisti-säveltäjä
Eddy Debonsin kahden reippaan ja eloisan balkanilaistyylisen tanssin kieppeissä.
Loppuhuipennuksena kuullaan toisen sveitsiläisen trumpetisti-säveltäjän, Jean-Francois Michelin sikermä sirkusmusiikkia.
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Pasuunamestarit lavalla
Tiistai 30.7. klo 20 Lieksan kulttuurikeskus
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Arr. Andrew Markel
		
		

Rondo ”Alla turca”
(Pianosonaatista nro 11 KV 331)
Peter Steiner
Constanze Hochwartner, piano

Bent Sørensen (1958)
		

Bells of Vineta
Matthew Gee

Daniel Schnyder (1961)
		

The Island
Line Johannesen

Errol Garner (1921-1977)
		

Misty
Line Johannesen

James Stephenson (1969)
		

Loop D Loop
Jeremy Wilson

Reinhold Glière (1875-1956)
		

Nocturne op. 35 nro 10
Anna-Maija Laiho-Ihekweazu

Georges Bizet (1838-1875)
Arr. Helen Vollum

Carmen-sarja

Richard Wagner (1813-1883)
Arr. Donald King

Die Walkürie – Act II, Scene IV

Robert Schumann (1810-1856)
Arr. Helen Vollum

Concert Piece

Bart Howard (1838-1875)

Fly Me to the Moon

Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa

Mozartin pianosonaatin nro 11 kolmatta ja viimeistä osaa Alla Turcaa esitetään usein
yksinäänkin. Jo nimensä puolesta kappale assosioituu Euroopassa klassismin aikaan
suosittuun turkkilaistyyliin. Alla Turca mielletään musiikintutkimuksessa omana topoksenaan, länsimaisen taidemusiikin tunnistettavana vakioaiheena. Tyylin kappaleille
ominaisia piirteitä ovat vikkelä tempo, marssimaisuus ja painotettu rytmiikka.
Bells of Vinetan (suom.”Vinetan kellot”) taustalla on kertomus kirouksen alle joutuneesta Vinetan kaupungista, joka kohoaa Itämerestä kerran vuosisadassa ja uppoaa
jälleen. Bent Sørensen on sanonut tavoitelleensa kappaleessa vajoavien kellojen
sointia. Yleisnyanssiltaan hyvin hiljainen teos esittelee pasuunan teknistä vaativuutta.
Sveitsiläisamerikkalaisen Daniel Schnyderin The Island (suom. ”Saari”) on haikean
lyyrinen teos, joka herättää mielikuvan yksinäisyydestä, eristyneisyydestä ja kaipauksesta. Pehmeän utuinen melodia virtaa herkän lohdullisena. Erillinen saari voi olla
kaivattu pakopaikka, varjeltu haave tai vankila. Kappaletta kuunnellessa voi myös
pohtia tunnettua aforismia, jonka sanoin kukaan ei ole saari.
Pianisti Errol Garnerin vuonna 1954 säveltämä Misty on saavuttanut jazzstandarin aseman. 32-tahtiseen muotoon laadittuun kappaleeseen on myös romanttinen
sanoitus. Laulu kohosi useilla listoilla kymmenen kärkeen.
Loop D loop on sanaleikki termistä ”loop de loop”, joka viittaa matkustajat täyden
360 asteen kierroksen ympäri heittävään liikkeeseen. James Stephensonin kappaleessa pasunisti käyttää musiikkiteknologiaa apuna toistaessaan ja kierrättäessään
soittamaansa D-duuriaihetta. Kuulijalle elämys saa pään pyörälle kuin ajelu täyden
kiepin heittävällä vuoristoradalla.
Neuvostoliittolaisen Reinhold Glièren nimi voi olla vieras monelle klassisen musiikin
harrastajallekin, vaikka säveltäjän tuotantoon kuuluu niin sinfonioita, oopperoita,
baletteja kuin kamarimusiikkiakin. Alun perin käyrätorvelle sävelletty herkkä Nocturne
on yksi osa eri soolosoittimille ja pianolle laaditun sarjan yhdestätoista kappaleesta.
Carmenin on sanottu sisältävän kaiken, mitä ooppera tarvitsee: suurta draamaa,
intohimoisia hahmoja, rakkaustarinan, loistavaa musiikkia. Bizet itse piti Carmenia
mestariteoksenaan, mutta vuoden 1875 aikalaisvastaanotto oli kriittinen ellei suorastaan pöyristynyt. Kuten Anton Dvořákin on sanottu pakanneen kaikki parhaat
teemansa sellokonserttoonsa, löytyvät Bizetin huippuhitit Carmenista. Nelinäytöksisen
kolmiodraaman suosituimmat palat on valikoitu nyt kuultavaan sarjaan.
Wagnerin Valkyyrian tunnetuin katkelma lienee dramaattinen Valkyyrioiden ajo.
Myös oopperan toisen näytöksen neljännen kohtauksen musiikin muhkeasta soinnista välittyy sama väistämätön kohtalokkuuden tuntu, jossa jumalien ja ihmisten
erot hämärtyvät. Voittaako rakkaus kaiken?
Schumannin Concert Piece on erikoisuus: Neljälle käyrätorvelle ja orkesterille
sävelletty kolmiosainen teos. Normaalisti konserttikappaleet ovat yksiosaisia sooloteoksia, mutta Schumannin jylhäsointisen teoksen mieltää ennemmin neljän solistin
konsertoksi.
Bart Howardin vuonna 1954 säveltämä jazzstandardiksi muotoutunut laulu In Other
Words kävi läpi nimenvaihdoksen tullen tunnetuksi nimellä Fly Me to the Moon. Frank
Sinatran vuoden 1964 tulkintana laulu yhdistettiin Apollo-avaruusohjelmaan. Suomennoksen Voin sanoa sen toisinkin laati Reino Helismaa ja levytti Lasse Mårtenson.

Kaksi mestaria:
Chris Olka ja
Saar Berger
Keskiviikko 31.7. klo 17 Lieksan kulttuurikeskus
CHRIS OLKA, TUUBA:
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
		

Suite in Miniature in D minor
BWV 1008

Antonio Capuzzi (1755-1818)
		
		
		

Konsertto kontrabassolle
I. Allegro moderato
II. Andante cantabile
III. Rondo. Allegro

Franz Schubert (1797-1828)

Abendröte

Walter Hartley (1927-2016)
		
Edgar Crockett (1967)

Unaccompanied Suite for Tuba
Mystique

SAAR BERGER, KÄYRÄTORVI:
Nagy Zsolt (1957)

Happy Blues

Maurice Ravel (1875-1937)

Kaddisch

Miroslav Srnka (1975)

Coronae

Alexandr Glazunov (1865-1936)

Elégie Op. 44

Konsertin kesto: reilu tunti, ei väliaikaa.

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.
Italialaisen Antonio Capuzzin kolmiosainen kontrabassokonsertto on säveltäjänsä
tunnetuin teos. Ensimmäinen osa Allegro moderato soljuu pirteänä, rauhallinen toinen
osa Andante cantabile hehkuu lämpöä ja finaali Rondo pyörähtelee vauhdikkaasti
elämäniloa pursuten.
Franz Schubert ei säveltänyt liedejään konserttisaleihin, vaan epävirallisiin kodeissa
järjestettyihin illanviettoihin. Schubert laati kaikkiaan yli 600 laulua, joista vain kolmannes julkaistiin hänen elinaikanaan. Abendröte kertoo auringonlaskun hetkestä,
jolloin runoilija oivaltaa maailmankaikkeuden olevan kuin yksi kuoro.
Yhdysvaltalainen Walter Hartley sävelsi uransa aikana yli 300 teosta. Sarja säestämättömälle tuuballe koostuu neljästä lyhyestä taitteesta. Teemat tuntuvat vaihtuvan
lennossa, joten tuntuu kuin solisti veisi kuulijan mutkitteleville poluille. Piristävä matka
on täynnä pieniä yllätyksiä.
Yhdysvaltalaisen aikalaissäveltäjämme Edgar Crockettin Mystique esittelee tuuban
pehmeän herkkää puolta. Kappale alkaa lempeän rauhallisena, mutta välissä jammaillaan hetki jazzahtavan rytmiikan parissa. Lopulta musiikki palaa alun lohdulliseen
utuun.
Unkarilainen Nagy Zsolt säveltää, opettaa ja johtaa orkesteria. Paradoksaalisesti
nimetty, käyrätorvelle kirjoitettu sooloteos Happy Blues herättää mielenkiinnon
siihen, kuinka blues voi olla iloista. Ainakin solisti ravistautuu irti soittimensa klassisista konventioista kajautellen rohkeasti eläimellisiä törähdyksiä, joille on vaikea
olla hymyilemättä.
Kaddish on juutalaiseen liturgiaan kuuluva ylistysrukous, joskin termillä usein
viitataan vain surulliseen, kuolemantapauksissa lausuttavaan rukoukseen. Ranskalaisiin impressionisteihin luokitellun Ravelin lyyrinen Kaddish on monitulkintainen:
Surumielisen pohjavireen lisäksi musiikista huokuu hyväksyntä elämän väistämättömiä menetyksiä kohtaan ja toivo paremmasta huomisesta kaiken pahan jälkeenkin.
Tsekkiläinen nykysäveltäjä Miroslav Srnka on voittanut laajalti kansainvälisesti esitetyillä teoksillaan jo useita palkintoja. Vuonna 2010 sävelletty Coronae on tilausteos
prahalaiselle Ensemble Modernille, jonka perustajajäseniin Srnka kuuluu. Kappaleen
mystinen, moderni sointi tuntuu kumpuavan jostain kaukaa.
Nuoremman polven venäläissäveltäjät Prokofjev ja Šostakovitš pitivät myöhäisromantikko Aleksandr Glazunovin musiikkia jo vanhanaikaisena, mutta Glazunovia
on sanottu myös yhdeksi viimeisistä venäläisen romantiikan suurista nimistä. Alttoviululle sävelletty Elégie on omistettu tanskalaiselle Franz Hildebrandille. Musiikki
on täynnä romantiikan tunteen paloa ja melankolista tuskaa, mutta ilmaisutapa on
intiimi ja pyyteetön.

Aichi Chamber
Orchestra (ACO)

N-crafts

Lieksan 4.
kansainvälisen
pasuunakilpailun
finaali
Keskiviikko 31.7. klo 19 Lieksan kirkko
Pasuunakilpailun finalistit
Aichi Chamber Orchestra, kapellimestarina Yuri Nitta
Leopold Mozart (1719-1787)
		
		
		
		

Concerto für Trombone oder
Viola und Orchester
I. Allegro
II. Adagio
III. Menuetto

Darius Milhaud (1892-1974)

Concertino d’Hiver

Väliaika
Charles-François Gounod (1818-1893)
		
		
		
		

Pétite Symphonie
I. Adagio et Allegretto
II. Andante cantabile
III. Scherzo: Allegro moderato
IV. Finale: Allegretto

Säveltäjänä Leopold Mozart jää usein kuuluisan poikansa Wolfgang Amadeuksen
varjoon. Pasuunakonsertto syntyi itse asiassa samana vuonna (1756) kuin musiikkimaailman megatähdeksi sittemmin kohonnut poikakin. Mozart vanhempi kohtasi
tuolloin Salzburgissa virtuoosipasunisti Thomas Gschladtin ja vaikuttui tämän soitosta niin, että sävelsi tälle kolmiosaisen kokonaisuuden, joka nykyisin tunnetaan
pasuunakonserttona. Tiettävästi teosta ei kuitenkaan säveltäjän elinaikana julkaistu
konsertto-nimikkeellä, vaan se miellettiin osana laajempaa yhdeksänosaista Serenadia.
Säveltäjä itse kirjoitti teoksestaan, että “hyvän pasunistin puutteessa sen voi soittaa
hyvä viulisti alttoviululla”. Nyt ei ole kuitenkaan hyvistä pasunisteista puutetta, joten
sooloalttoviulu saa jäädä koteloonsa.
Ensimmäinen osa on eläväinen Allegro, jonka sujuvaa kulkua ei leimaa kiire eikä
stressi, vaan vaikutelmia ovat kepeys, helppous ja elämänilo. Solistin taidot punnitaan
siinä, kuinka haastavan nopeat korukuviot ja ylärekisterin ääriä tavoittelevat kulut
saadaan vaikeudestaan huolimatta kuulostamaan rennon luontevilta. Osan päättävässä kimurantissa soolokadenssissa pasunistia ei armahdeta, vaan orkesterikin
hiljenee jättäen kaiken solistin varaan.

Puhaltimille kirjoitetuissa konsertoissa hidas osa on tyypillisesti lyhyt, koska pitkien äänten soittaminen kuormittaa puhallinsoittajaa huomattavasti enemmän kuin
esimerkiksi jousisoittajaa tai pianistia. Toinen osa Adagio vaatii lyhyestä kestostaan
huolimatta pitkien linjojen tajua. Sävellyksen syntyaikaan pasuunalta harvoin odotettiin lyyristä laulavuutta ja herkkyyttä, jota Adagion luonne edellyttää. Solistin on
pitkiä kaaria soittaessaan keskityttävä tosissaan hiljaisenkin äänen laadun ylläpitoon.
Finaali Menuetto alkaa pitkällä orkesteriesittelyllä. Soolo tuo esiin noustessaan melko kevyeen ja tanssilliseen musiikkiin vakavuutta ja syvyyttä – filosofista pohdintaa,
pieni häivä melankoliaa, muistutus elämän vaikeista asioista. Pasuunan ilmaistua
ajatuksensa orkesteri saattelee konserton päätökseensä optimistisin, ilmavin askelin.
Darius Milhaud oli ranskalainen modernisti, joka oli kiinnostunut varsinkin polytonaalisuudesta ja omaksui musiikkiinsa herkästi erilaisia etnisiä vaikutteita. Hän kuului
edistykselliseen Les Six -säveltäjäryhmään ja jätti jälkeensä yli 400 teoksen luettelon.
Concertino d´Hiver eli “Talvikonsertino” täydentää Milhaudin vuodenaikakonserttojen
sarjan, jossa syksyn soolo on kirjoitettu kahdelle pianolle, kevät ja kesä puolestaan
alttoviululle. Pasuunalle omistetun Consertinon kolme osaa soitetaan usein kiinni
toisiinsa ilman taukoa.
Vauhdikkaassa ensimmäisessä osassa solistilta vaaditaan sekä rytmistä notkeutta
että ketteryyttä soittimen rekisterin hallinnassa melodian hyppiessä tiuhaan tahtiin
ylä-äänistä alas ja takaisin. Jousisoitinten pizzicatoista syntyy leikkisyyden vaikutelma.
Soolon ja orkesterin välillä käy intohimoinen vuoropuhelu, jossa kärkkäitä ja oivaltavia
argumentteja heitellään puolin ja toisin.
Toisen osan jännittyneen viileässä jousisoundissa kuulee modernismin vaikutteita.
Pasuunankin sointi kuulostaa etäiseltä ja hieman vieraalta sordinoituna. Vaikutelma
on hillitty ja arvokas, mutta osan edetessä tunnelma lämpenee ja avautuu muistuttaen
hetkittäin hieman vanhojen Hollywood-elokuvien ääniraitojen romanssia säestäviä
kohtia. Pasuunan käyttäessä taas sordiinoa osan lopulla sointiin tulee röyhkeyttä
ja saksofonimaista räikeyttä, jota pitkälinjaiset jousikentät mukailevat varauksella.
Finaalissa palataan ensimmäisen osan säntäilevään synkopointiin avoimen reippaalla soundilla. Soolon aiheet vaihtelevat ylevän fanfaarimaisista kiusoittelevan
lyhytjänteisiin. Vauhdikasta menoa pidetään yllä loppuun asti – vasta sen jälkeen
solistilla on lupa taas hengittää.
Tuomariston pohtiessa kilpailun ratkaisua kuullaan ranskalaisen Charles François
Gounodin Pétite Symphonie eli “Pieni sinfonia” yhdeksälle puhallinsoittimelle. Gounodin
tunnetuimmat sävellykset ovat joulukonserttien ohjelmaan usein sisältyvä Ave Maria
ja ooppera Faust. Gounod sävelsi Petite Symphonien huilisti Paul Taffanelille ja hänen
kamariorkesterilleen uransa myöhäisvaiheessa vuonna 1885. Sinfonian avausosa
Adagio et Allegretto alkaa juhlavan arvokkaalla esittelyllä, joka pian puhkeaa iloisen
pirskahtelevaksi allegrettoksi. Tunnelma on vastaherännyt ja keväisen virkeä. Toinen
osa Andante cantabile etenee varovaisin ja harkitsevin askelin olematta kuitenkaan
synkkämielinen. Pidättyväisyys vaikuttaa lähinnä nuoruuden viattomalta ujoudelta,
jonka optimismin takana elää vankka usko tulevaisuuteen. Scherzo-osa puolestaan
tempaa mukaan reippaaseen tanssiin, jossa hypähdellään innokkaasti suupielet hymyssä. Lyhyehkön tanssin jälkeen ollaan jo finaaliosassa, joka säilyttää vielä scherzon
lämmintä tunnelmaa. Ketterässä finaalissa häivähtää paikka paikoin hyväntahtoinen
huumori ja yleisilmeeltään osa heijastelee klassismin kevyttä valoisuutta.

Kultainen trumpetti
iskee jälleen!

Keskiviikko 31.7. klo 22 Lieksan kulttuurikeskus
Tero Lindberg, trumpetti
Suomen Puhallinsinfonikot, kapellimestareina Marjo Riihimäki
ja Anna-Leena Lumme
Michael Giacchino (1967)
Arr. Takashi Hoshide
Lionel Bart (1930)
Harry James (1916-1983)
Lara Augustin (1900-1970)
Duke Ellington (1899-1974)
Nino Rota (1911-1979)
Carl Sigman (1909-2000),
Peter de Rose (1900-1953)
Barry Manilow (1943)
Arr. Johan de Mej
Michel Legrand (1932-2019)
Ennio Morricone (1928),
Andrea Morricone (1964)
Benny Andersson (1946), Stig Anderson
(1931-1997), Björn Ulvaeus (1945)
Tero Lindberg (1976)
Billy May (1916-2004)

The Incredibles
From Russia with love
Concerto for trumpet
Granada
Caravan
Speak Softly, Love
Buona Sera
Copacabana
Cherbourgin sateenvarjot
Cinema Paradiso
Mamma Mia
The GT Bogaloo
The Green Hornet Theme

Konsertin kesto: reilu tunti, ei väliaikaa.
Ohjaaja Brad Bird kaipasi Disney-Pixarin Ihmeperhe-animaatielokuvan musiikilta
soundia, joka kuvaisi elokuvan hengen mukaisesti tulevaisuutta sellaisena kuin se
1960-luvulla kuviteltiin. Elokuva- ja pelisäveltäjä Michael Giacchinon The Incredibles
-teemassa yhdistyvät muhkea orkestrointi, seikkailuelokuvien musiikin eteenpäinvievä
jännite ja leikillinen huumori.
From Russia with Love on pääteema James Bond -elokuvasta Salainen agentti 007
Istanbulissa. Teeman säveltänyt John Barry laati musiikin kaikkiaan yhteentoista
Bond-elokuvaan vuosina 1963–1987. Isolle orkesterille sävelletty musiikki huokuu
elegantin agentin tyylin mukaista dramatiikkaa.
Yhdysvaltalainen trumpetisti Harry James kuului big band -kauden tunnetuimpiin
jazz-artisteihin. Kaikkea muuta kuin perinteisen konserton määritelmään sopiva Concerto for Trumpet kuultiin musikaalielokuvassa Private Buckaroo (1942). Värikylläinen,
jazzahtava ja itsetietoinen kappale tosin vaatii trumpetistilta klassisten konserttojen
veroista taitoa.

Lara Agustín on yksi Meksikon tunnetuimmista ja tuotteliaimmista säveltäjistä.
Agustínin kansainvälisesti tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluva samannimistä espanjalaista kaupunkia ylistävä Granada kehittyy edetessään yllättävästi vaihdellen
suuntaa ketterän sulavasti. Kappaleen ovat levyttäneen lukuisat tunnetut laulajat
useilla eri kielillä.
Duke Ellingtonin ja Juan Tizolin säveltämä Caravan kuultiin yleensä toisena kappaleena Ellingtonin konserteissa. Vuonna 1936 sävelletystä kappaleesta muodostui hitti
vuonna 1946, jolloin Billy Eckstine levytti sen Irving Millsin laatimalla sanoituksella.
Useimmiten Caravan kuitenkin esitetään instrumentaaliversiona.
Kummisetä-elokuvista tuttu Nino Rotan sävellys Speak softly, Love esiintyi instrumentaaliversiona aluksi nimellä ”rakkausteema Kummisedästä”. Sanoitettuna laulu
taipui suomeksi muotoon Puhu hiljaa rakkaudesta.
Carl Sigmanin ja Pete de Rosen Buona Sera tuli tunnetuksi Louis Priman levytyksenä vuonna 1957. Toisen maailmansodan aikaan Yhdysvaltain armeija lähetti Carl
Sigmanin erehdyksessä pariksi kuukaudeksi Sisiliaan, missä tämä rakastui italian
kieleen – siitä kumpusi inspiraatio Buona Seraan.
Barry Manilowin esittämä latinovaikutteinen Copacabana kertoo tapahtumista
samannimisessä yökerhossa Havannassa. Inspiraation lauluun Manilow ja Bruce
Sussman saivat Copacabana Hotelissa Rio de Janeirossa. Manilow oli myös vakiovieras
New Yorkin Copacabana-yökerhossa.
Surumielisen ranskalaisen musikaalielokuvan Cherbourgin sateenvarjot (1964)
tunnuslaulu kuvaa täydellisesti tarinan koskettavaa kaipuuta, jossa ensirakkauden
huuma ei johdakaan rakastavaisten yhteiseen loppuelämän onneen. Michel Legrandin
Lukuisille kielille käännetty laulu tunnetaan Suomessa nimellä Rakkaani hylkää mua ei.
Italialainen draamaelokuva Cinema Paradiso (1988) saavutti menestystä sekä yleisön keskuudessa että kilpailuissa voittaen esimerkiksi parhaan ulkomaisen elokuvan
Oscarin. Englannissa Cinema Paradiso jopa valittiin eräässä yleisöäänestyksessä
1980-luvun parhaaksi elokuvaksi. Ennio ja Andrea Morriconen säveltämä musiikki
huomioitiin Bafta-palkinnolla parhaana alkuperäismusiikkina.
Mamma Mia toimi vuonna 1975 ilmestyneen ABBA:n kolmannen studioalbumin
avausraitana ja nousi yhtyeen toisena singlenä Britannian listaykköseksi. Pettämistä
ja sydänsuruja sanoituksissaan käsittelevän laulun musiikki on lyriikoihin nähden
hämmentävän hilpeä. Mamma Mia on tuttu hitti myös samannimisestä 2000-luvun
elokuvasta ja ABBA-musikaalista.
Seuraavaksi kuullaan Tero Lindbergin omaa sävellystuotantoa viime vuonna
ilmestyneeltä albumilta, jonka nimeä kantaa tämä konserttikin. The GT Bogaloo tuo
mieleen Austin Powers -komediaelokuvien letkeän svengaavan musiikin. Rohkealla
ja rennolla otteella virtaava musiikki iskee silmää itseluottamusta puhkuen ja ehkä
jopa pienellä taka-ajatuksella.
Supersankari Green Hornetin seikkailuja on esitetty niin radiokuunnelmasarjana,
tv-sarjana kuin elokuvanakin. Säveltäjä, sovittaja, trumpetisti Billy May sävelsi vuonna
1966 Green Hornet -televisiosarjaa varten teeman, joka lienee tekijänsä tunnetuimpia
teoksia, joskin May sävelsi musiikkia myös elokuviin ja useisiin muihin tv-sarjoihin,
esimerkiksi Batmaniin. Ärhäkästi pörisevä, hengästyttävän nopea The Green Hornet
theme muistuttaa modernia, turbovaihteelle ajettua versiota Kimalaisen lennosta.

Kaikuja Australiasta –
Fletcer Mitchell
Torstai 1.8. klo 16 Lieksan kulttuurikeskus
Martyn Hancock (1972)

Concertino for Ephonium, osa III

Adrian Hallam (1973)
		

Maximus
(maailman kantaesitys)

Andrew Batterham (1968)

Caprice

Brendan Collins (1965)
		
		
		

Three for Two
(maailman kantaesitys)
Eufonium-duetto Adele
Mitchellin kanssa

Wayne Preusker (1969)

Euphoism

Eleanor Brimblecombe (1996)
		

I’m Too Tired to Breathe, And Yet
(maailman kantaesitys)

Chris Palamounatin (1977)

Moon Shadows

Peter Ratnik (1970)

Eupho Mexicana

Konsertin kesto: n. 45 min., ei väliaikaa.

Tässä konsertissa kuullaan australialaisten nykysäveltäjien tuoretta musiikkia, joista
kolme kappaletta jopa ensimmäistä kertaa maailmassa.
Martyn Hancockin konsertino on Fletcher Mitchellin tilaama teos, jonka hän kantaesitti kansainvälisessä tuuba- ja eufoniumkonferenssissa Yhdysvalloissa vuonna
2014. Konsertino koostuu kolmesta osasta, joista tässä konsertissa kuullaan viimeinen. Siinä seikkaillaan moninaisissa harmonioissa, jotka viittaavat sekä jazziin että
klassisiin tyyleihin. Ne säestävät erikoista melodista linjaa, joka kulkee vaihdellen
diatonisesta atonaaliseen ja modaaliseen tonaliteettiin.
Maximus on latinaa ja tarkoittaa ”suurinta”. Säveltäjä Adrian Hallam väittää jokaisen
hänen tapaamansa eufoniumin soittajan ajattelevan, että eufonium on suurin asia,
mikä on keksitty sitten teeman ja variaatioiden! Yksi kuulemma pitää harhaisesti
eufoniumia niin mahtavana, että se voisi vetää puoleensa vastakkaista sukupuolta!!

Ehkäpä Maximus viittaakin siihen, että tämä teos on mahtavinta, mitä on ikinä kirjoitettu tälle livertävälle ihmeelle, vastamelodian kuninkaalle - eufoniumille!
Andrew Batterhamin säveltämä virtuoosin taitoja vaativa kapriisi noudattaa muotoa
teema ja variaatiot, jonka pääasiallinen temaattinen materiaali on peräisin Paganinin
24 soolokapriisin viimeisestä kapriisista. Tässä teoksessa teemaa käsitellään nykyaikaisin keinoin. Variaatioissa Capricious, Sad, Energetic vaikeusaste nousee osa osalta
ja huipentuu lopulta vinhasti pyörivään tanssiin. Batterhamin sävelkielen oma saundi
syntyy ammentamalla aineksia klassisesta, jazzista, funkista ja skasta.
Brendan Collinsin Three for Two (”Kolme kahdelle”) on säestyksetön kolmiosainen
duetto oppilaalle ja opettajalle. Teos on kirjoitettu Fletcherille ja hänen 12-vuotiaalle
tyttärelleen Adelelle sillä ajatuksella, että dueton stemmat ovat vaikeustasoltaan
erilaiset, jolloin oppilaat ja opettajat voivat sitä yhdessä esittää. Osat viittaavat niihin
duettosäveltäjiin, joista säveltäjä itse piti opiskelijana: 1. Pierre Clodomir, 2. Telemann,
3. Tommy Pederson.
Wayne Preuskerin Euphoism on kirjoitettu Fletcher Mitchellille ja sekin on kantaesitetty vuoden 2014 kansainvälisessä tuuba- ja eufoniumkonferenssissa. Teos tuo
esiin eufoniumin kaikki melodiaan, tekniikkaan ja äänialaan liittyvät mahdollisuudet.
Eufoniumin soittajan kestävyyttä ja notkeutta testataan nuoren australialaissäveltäjän Eleanor Brimblecomben uunituoreessa teoksessa, jossa pianon loputtomasti
toistuva rytminen osuus ajaa soittajaa eteenpäin. Teoksen nimi ”Olen liian väsynyt
hengittämään, ja silti” on peräisin puhallinoppilaalta, joka valitti, ettei väsymykseltään
jaksa hengittää oikealla tekniikalla, johon opettaja vastasi tyynesti, että ”joko hengität,
tai kuolet”. Nimi viittaa myös peräänantamattomaan tahdonvoimaan, jonka avulla voi
saavuttaa enemmän kuin alun perin kuvitteli. Onnistuminen aiheuttaa huimaavan
euforian, joka tosin voi johtua myös hapen puutteesta. Teoksessa soittajat soittavat
yhdessä henkeäsalpaavaa musiikkia – kirjaimellisesti ja vertauskuvallisesti.
Chris Palamounatin kertoo saaneensa inspiraation teokseensa Moon Shadows
(”Kuuvarjot”) maisemasta, jonka hän kohtasi astuessaan ulos talostaan kylmänä,
tyynenä, hiljaisena ja kuun kauniisti valaisemana talvi-iltana. Sävellettyään melodian
hän kirjoitti myös sanat kuvailemaan tuon illan näkyä ja tunnelmaa:
Out into the night, cold and still and bright
Clear sky, not a sound, then you look on the ground
Moon shadows, moon shadows.
Pause and breathe the air, time like this is rare
In your mind save the view, take the beauty with you
Moon shadows, moon shadows
Peter Ratnikin Eupho Mexiciana, sekin Fletcher Mitchellille omistettu, on yksiosainen kappale, joka sisältää meksikolaista kauneutta ja hauskuutta. Kauniit melodiat
ja rytminen säestys vievät kuulijan Meksikon upeaan kulttuuriin.

Japanilaiset ystäväni

Japan Meets Finland -levyn julkaisukonsertti
Torstai 1.8. klo 18 Lieksan kirkko
Jouko Harjanne, trumpetti
Aichi Chamber Orchestra, kapellimestarina Yuri Nitta
Jean Sibelius (1865-1957)

Cassazione

Yasushi Akutagawa (1925-1989)
		
		
		

Triptyykki jousiorkesterille
I. Allegro
II. Andante
III. Presto

Arttu Sipilä (1990)
My Japanese Friends
		
1. Hiro
		
2. Yasu
		
3. Masa
		
4. Yuri
		
5. Victims of Japan
			
Tsunami in Memoriam
Väliaika
Niels Gade (1817-1890)
Sinfonia nro 3 a-molli, op. 15
		
I. Presto
		
II. Andante sostenuto
		
III. Allegretto, assai moderato
		
IV. Finale: Allegro molto
			
e con fuoco
Konsertin kesto: n. 1,5 tuntia
Pitkään ja ankarasti viulukonserttoaan työstänyt Sibelius sävelsi alkuvuodesta 1904
täytekappaleita konserttiin, jossa konserton alkuperäisversio kantaesitettiin säveltäjän itsensä johtamana. Yksi näistä täytekappaleista oli Fantasia orkesterille, joka
ohjelmalehtiseen päätyessään oli läpikäynyt nimenmuutoksen Cassazioneksi. Noin
kymmenminuuttinen Cassazione on yksi Sibeliuksen harvimmin esitettävistä orkesteriteoksista. Jo teoksen sointivärit ja temaattinen käsittely riittävät paljastamaan
säveltäjän. Musiikillisessa aineksessa voi kuulla tuttua, vaikeasti määriteltävää arkaaista

voimaa ja sisua erityisesti kiihkeämmissä, tiheämmin soitinnetuissa osuuksissa. Puupuhaltimilla on teoksessa merkittävä rooli – huilun ja klarinetin duettojen salaperäisen
vuoropuhelun jännite piilee pinnan alla. Lyömäsoittimista taas esiin nousevat jylhää
sointia luovat patarummut. Cassazionen pääteeman käsittely on vuoroin myrskyisän
pyörteilevää, vuoroin lempeän aaltoilevaa. Musiikin imu säilyy kautta linjan tyynistä
suvannoista vuolaisiin koskipaikkoihin.
Yasushi Akutagawan Triptyykki jousiorkesterille on nimensä mukaisesti kolmiosainen,
tyyliltään pääasiassa uusklassinen teos. Akutagawan on kuvattu saaneen vaikutteita
musiikkiinsa esimerkiksi Stravinskilta, Prokofjeviltä ja Šostakovitšilta. Ensimmäinen
osa on nopea Allegro, jossa voi kuulla samaa kiivasta, pakottavan rytmikästä toistoa
kuin Stravinskin baleteissa, esimerkiksi Kevätuhrissa ja Tulilinnussa. Musiikin nopea,
ailahtelevaisena säntäilevä tematiikka kuulostaa uusklassismille ominaisesti paikoitellen härnäävän provokatiiviselta. Sen sijaan hidas toinen osa Andante palaa
laulavuudessaan takaisin romantiikan herkkiin tunnelmiin vailla ironiaa. Siinä missä
ensimmäinen osa saattaa nostattaa kuulijassa hermostuneisuutta, toinen lohduttaa ja
tyynnyttelee. Vauhdikkaassa finaaliosa Prestossa molempien aiempien osien vaikutteet
yhdistyvät puolelta toisella tempoilevana vuoropuheluna, jossa temperamenttinen ja
ärtynyt riitapukari ei kykene herättämään samaa vimmaa rauhallisessa vastapuolessa.
Yllätykseksi jääköön kumpi saa sanoa viimeisen sanan.
Arttu Sipilän pianolle ja trumpetille säveltämä sarja My Japanese Friends sai kantaesityksensä Tampereen konservatoriolla vuonna 2011 Jouko Harjanteen tulkitsemana.
Jouko Harjanteen japanilaisia ystäviä kuvailevasta teoksesta kuullaan nyt orkestroitu
versio. Myös Vaskiviikon 40-vuotisjuhlafanfaarin säveltänyt Sipilä lukeutuu suomalaisen nuoren polven musiikin monitaitureihin, joten säveltämisen ohella onnistuvat
niin orkesterin johtaminen kuin useamman instrumentin soittaminen.
Säveltäjänä Niels Gade on saattanut jäädä monelle vieraaksi, vaikka Gadea pidetään aikansa merkittävimpänä tanskalaissäveltäjänä, joka opettajana myötävaikutti
suuresti Edvard Griegin ja Carl Nielsenin tuotantoihin. Pitkän elämänsä aikana Gade
ehti säveltää mm. kahdeksan sinfoniaa, viulukonserton, useita orkesterialkusoittoja
ja kamarimusiikkia. Kolmas sinfonia alkaa nopealla Presto-taitteella, joka ajoittain
kuitenkin rauhoittuu pohtimaan omaa olevaisuuttaan ja sitä, mihin jousten kihisevällä
ryntäilyllä pyrkiikään. Toinen osa Andante henkii pastoraalityylistä rauhaa, kiireetöntä
kesäretkeä maaseudulla. Sitä seuraava Allegretto, assai moderato on tanssillinen,
kohteliaan vaivihkainen ja odottava kuin kaksi entuudestaan tuntematonta kohtaisi
toisensa ensimmäistä kertaa. Finale puolestaan pursuaa toimeliasta eloisuutta muistuttaen, ettei mollisävellaji automaattisesti tarkoita surullista musiikkia.

FINEST FINNISH BRASS MUSIC
SINCE 1988

Majoitu mukavasti
Hyvärilässä!
Majoitusta lomailuun kuin nopeaan
piipahdukseen vain 50 km päässä Lieksasta.

Lomatie 12, Nurmes • hyvarila@nurmes.ﬁ • puh: 040 104 5960

www.hyvarila.ﬁ

Viihtyisä lomakylä Pielisen rannalla, lähellä Lieksan keskustaa.
Mökkejä Caravan-, kahvila- ja ravintolapalvelut. Minigolf, pöytätennis, lapsiystävällinen uimaranta, lasten leikkipaikka, grillikatoksia yms. Vuokraamme
veneitä, polkupyöriä, kalastusvälineitä, kanootteja ym.
Versatile Holiday Village on shores of Lake Pielinen, near Lieksa center
Log cabins camping and camper services. Café – Bistro, Kiosk, Sauna
Child safe beach etc. For Rent: Boats, canoes, kayaks and bicycles etc.
info@timitra.com /+358 45123 7166, www.timitra.com

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

Perinteitä kunnioittaen jo 92 vuotta,
leipomo-kahvila keskellä kaupunkia.
Taatusti tuoreita leivonnaisia ja piirakoita!
Lounas arkisin päivittäin klo. 10.30-14
Myös aamupala 26.7-3.8

Tervetuloa!
Pielisentie 31, Lieksa
p. (013) 521 777

Timitra Hostel
Majoitusta

Lounasta juhlatunnelmissa!
26.7. – 2.8. klo 11-15
Muina aikoina tilauksesta ryhmille
timitra@timitra.fi
044-333 4044
Menu: timitra.fi/fb timitranlinna
Myös kasvisruokaa

Timitran Linna

Timitrantie 3, Lieksa

Kynttiläkonsertti
Torstai 1.8. klo 22 Lieksan kirkko
Susan Mutter (1962)
		

Ages, osa 4 ”Sixty-Six”
Jeremy Wilson, pasuuna

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
		

Aimons-nous
Nicolas Indermühle, tuuba

Lars-Erik Larsson (1908-1986)
		

Pasuunakoncertino, osa II
Line Johannesen, pasuuna

Emmanuel Chabrier (1841-1894)
		

Larghetto
Jaakko Välimäki, käyrätorvi

Alan Lourens (1966)
		

Konsertto eufoniumille, osa II
Fletcher Mitchell, eufonium

Benedetto Marcello (1686-1739)
		
		
		
		
		

Sonaatti nro 4 g-molli
I. Adagio
II. Allegro
III. Largo
IV. Allegro
Teemu Salmi, pasuuna

Alexandr Arutjunjan (1920-2012)
		

Elegy
Rex Richardson, trumpetti

Hannu Kella (1976)
		

Käytävä
Harri Lidsle, tuuba

Kosaku Yamada (1886-1965)
Arr. Mizuho Kojima & Visa Haarala
		

Akatombo
(Punainen sudenkorento)
Lieksa Brass Quintet

Franz Schubert (1797-1828)
		

Abendröte
Chris Olka, tuba

Johannes Brahms (1833-1897)
		
		

Wie Melodien zieht es mir,
op. 105, nro 1
Matthew Gee, pasuuna

Jean-Baptiste Arban (1825-1889)
		

Song of Master Adam
Visa Haarala, flyygelitorvi

Konsertin kesto: reilu tunti, ei väliaikaa

Susan Mutterin Ages-teoksen 4. osa Sixty-Six kuvailee ihmisen kultaista ikää rauhallisen mietteliäästi.
Ranskalainen Camille Saint-Saëns sävelsi yli 150 laulua, joista Aimons-nous kuuluu
viimeisiin. Theodore de Banvillen laatimassa rakkaudesta kertovassa sanoituksessa
pyydetään, että “saisimme rakastaa toisiamme ja nukahtaa näkemättä unia muusta
maailmasta”. Laulun mukaan rakkaus on jumalia ja kuolemaa vahvempi ja kaksi ihmistä voi ainakin yrittää vältellä kuolemaa suudelmalla. Rakkaus ja kuolema, kauneus
ja katoavaisuus – elämää suurempia aiheita.
Ruotsalainen Lars-Erik Larsson sävelsi pasuunakonsertinon vastauksena harrastajille
suunnattujen konserttikappaleiden puutteeseen. Hidas toinen osa luotaa tunteiden
syviä vesiä, joten kuulijan mielentilasta riippuen se voi herättää pelkoja tai tuntua
tyynen rauhoittavalta.
Säveltäjänä pitkälti itseoppinut ranskalainen Emmanuel Chabrier hylkäsi virkamiesuransa ja omisti loppuelämänsä musiikille kuultuaan Wagnerin Tristan ja Isolde
–oopperan. Käyrätorvelle ja orkesterille kirjoitettua ohjelmallisena pidettyä Larghettoa
on sanottu käyrätorven esittämäksi vastineeksi ooppera-aarialle.
Australialainen Alan Lourens on säveltäjä, eufoniumisti ja kapellimestari. Lourensin
eufoniumkonserton osat kuvaavat hänen lastensa luonteita ja tässä konsertissa niistä
kuullaan toinen osa, Song for Jacob.
Italialaisen Benedetto Marcellon barokkisonaatit ovat suosittua materiaalia varsinkin sellistien keskuudessa, mutta myös vaskisoittajat ovat ottaneet ne omikseen.
Kuudesta sonaatista g-mollisonaatti on neljäs. Musiikki virtaa lempeänä ja vakaana,
joten sen lämpöön voi uppoutua rauhallisin mielin ja antaa melodioiden viedä.
Armenialaissyntyinen Alexandr Arutjunjanin tunnetuimpana sävellyksenä pidetään
hänen viisiosaista trumpettikonserttoaan. Elegy (suom. “elegia”) viittaa varhaisemmalta
merkitykseltään tiettyyn kreikkalaisen runouden lajiin, jonka aiheet olivat yleensä
rakkauteen liittyviä, toisinaan filosofisia tai valtiollisia. Myöhemmin tunnetuksi tullut
elegian määritelmä on surumielinen, yleensä kuolemaan ja menetykseen liittyvä runo.
Suomen tämän päivän tunnetuimpiin kansanmusiikin säveltäjiin kuuluva Hannu
Kella on laatinut teoksia niin näyttämölle kuin elokuviinkin. Tsuumi-yhtyeen toisella
albumilla Avoin kenttä julkaistu Käytävä on hidas, lyyrinen ja helliä tunteita pulppuava
häämarssi.
Kosaku Yamadan vuonna 1972 säveltämä Akatombo on kuuluisa japanilainen
lastenlaulu, jonka nimi tarkoittaa punaista sudenkorentoa.
Franz Schubert ei säveltänyt liedejään konserttisaleihin, vaan epävirallisiin kodeissa
järjestettyihin illanviettoihin. Schubert laati kaikkiaan yli 600 laulua, joista vain kolmannes julkaistiin hänen elinaikanaan. Abendröte kertoo auringonlaskun hetkestä.
Wie Melodien zieht es mir on yksi osa Brahmsin viiden liedin sarjasta. Klaus Grothin
runoon sävelletty laulu kertoo tunteesta, joka kulkee sydämeen kuin sävelet ja kukkien tuoksu, mutta jonka herkkään kauneuteen sisältyvät myös jo kyyneleet. Tunteen
nimen siitä jo arvanneekin?
Ranskalainen säveltäjä, kapellimestari, trumpetisti ja opettaja Jean-Baptiste Arban
tunnetaan erityisesti trumpettioppaastaan. Vain 16 tahtia pitkä Song of Master Adam
on yksi Arbanin 68:sta trumpettiduetosta. Pitkälinjainen, rauhallisesti virtaava melodia
jää helposti leijumaan mieleen.

Amerikan malliin
Perjantai 2.8. klo 18 Lieksan kulttuurikeskus
JEREMY WILSON, PASUUNA:
David Faleris (1982)

A Liminal Space

Anthony DiLorenzo (1965)

Aura

Ryan Middagh (1985)

Blue: A Broken Glass Bottle
REX RICHARSON, TRUMPETTI:

Allen Vizzutti (1952)
		
		
		

Three World Winds
1. Scirocco
2. Chinook
3. Cyclone

Gene de Paul (1919-1988)

You Don’t Know What Love Is

Thelonius Monk (1917-1982)

Blue Monk

Konsertin kesto: noin tunti, ei väliaikaa.

Amerikan malliin -konsertissa päästään tutustumaan pohjoisamerikkalaisiin nykysäveltäjiin. Konsertissa kuullaan niin länsimaisen taidemusiikin perinnön vaikutusta
kuin aitoamerikkalaista jazz-henkeä. Autenttisuudesta vastaa kokenut kaksikko, Tennesseessä varttunut pasunisti Jeremy Wilson ja Virginiassa syntynyt Rex Richardson.
David Faleris on monipuolinen musiikkivaikuttaja esimerkiksi säveltäjänä, pasunistina ja opettajana. Faleriksen intohimo on visuaalista mediaa varten säveltäminen. A
Liminal Space, suom. “Rajatila” käsittelee säveltäjän mukaan sitä, mikä jää menneen ja
tulevan väliin. Se voi olla hetki tai paikka, jolle ominaisia ovat tuntemattomat muuttujat. Menneisyys ei välttämättä suoraan määritä tulevaa, vaan rajatilassa itsensä voi
määritellä uudelleen. Siihen voi sisältyä uhkaa ja pelkoja, mutta myös rajattomien
mahdollisuuksien suomaa voimaa ja kauneutta.
Emmy-palkittu Anthony DiLorenzo on säveltänyt trailerin yli 80:een tunnettuun
elokuvaan Toy Storysta Punaiseen lohikäärmeeseen. Lisäksi DiLorenzo on säveltänyt
lukuisia vaskimusiikkiteoksia. Pitkälinjainen Aura leijailee rauhallisissa mietteissä.
Musiikki tutkailee itseään ja ympäröivää maailmaa analyyttisen tarkasti, mutta tuomitsematta ja vailla kiirettä. Eheä Aura tavoittelee sopusointua ja harmoniaa.
Saksofonistitaustainen Ryan Middagh on aktiivinen jazz-säveltäjä ja -sovittaja. Nyt
kuultavassa kappaleessa Blue: A Broken Glass Bottle käytetään lisämausteena uutta
musiikkiteknologiaa loop-tekniikkaa hyödyntäen.
Allen Vizzuttin Three World Winds eli Kolme maailman tuulta kuljettaa kuulijan ensin
Scirocco-tuulen mukana Välimeren maisemiin. Saharasta alkunsa saava lämmin ja
kostea tuuli voi yltyä hirmumyrskyksi saavuttaessaan Pohjois-Afrikan ja Etelä-Euroopan. Eksoottinen Scirocco tuokin pohjoisafrikkalaisen tuulahduksen halki aavikon ja
basaarien. Toinen osa Chinook tarkoittaa Pohjois-Amerikkaa halkovien Kalliovuorten
alueella puhaltavaa lämmintä föhn-tuulta. Föhn-tuuli tunnetaan Suomessakin Pohjanmaalla ja Länsi-Lapissa, jolloin se varsinkin keväisin vähentää pilvisyyttä. Musiikissa
kuulee leppeän hyväntahtoisen ilmamassan kipuavan rauhallisen määrätietoisesti
yli vuorten. Viimeinen osa Cyclone tunnetaan suomalaisittain termillä sykloni. Sykloni
on voimakas matalapaine, jonka ympärillä ilma virtaa pohjoisella pallonpuoliskolla
myötä-, eteläisellä taas vastapäivään. Syklonien myötä tulevat lauhkealle vyöhykkeelle
vesi- ja lumisateet, trooppiselle alueelle hirmumyrskyt. Sykloni viittaa myös eteläisen
Tyynenmeren ja Intian valtameren alueen pyörremyrskyihin. Vizzuttin Cyclone kuulostaa juuri eteläisen eksoottiselta villiltä pyörteeltä, joka voi kiskoa ihmisen mukaansa
hallitsemattomaan kieputukseen. Onko myrskyn silmässä sittenkään tyyntä?
Gene de Paulin sentimentaalinen jazz-balladi You Don´t Know What Love Is levytettiin
ensimmäistä kertaa vuonna 1941, jolloin sitä oli tarkoitus käyttää elokuvassa Keep
´Em Flying. Tuolloin kappale jäi kuitenkin pois ääniraidalta, mutta seuraavana vuonna
laulu pääsi elokuvaan Behind the Eight Ball. Useat artistit äänittivät kappaleen jo sen
syntyaikoihin, mutta hittiä siitä ei syntynyt ennen kuin Miles Davis levytti kappaleen
vuonna 1952 jazz-instumentaalina. Sittemmin laulusta tuli suosittu jazzstandardi niin
laulettuna kuin instrumentaaliversionakin.
Blue Monk oli joidenkin lähteiden mukaan säveltäjänsä jazz-pianisti Thelonius Monkin lempikappale. Jazzstandardiksi noussut kappale noudattaa kahdentoista tahdin
blues-kaavaa. Nyt kuullaan moniääninen versio, mikä vaskisoitinten tapauksessa
tarkoittaa yleensä sitä, että soittaja laulaa instrumenttiinsa samanaikaisesti kun
soittaa sitä; pari muutakin metodia löytyy, jos niitä osaa hyödyntää.

Juhlakonsertti
– Lieksan Vaskiviikko
40 vuotta
Perjantai 2.8. klo 20 Lieksan kirkko
Suomen Puhallinsinfonikot,
kapellimestareina Marjo Riihimäki ja Anna-Leena Lumme
Fisher Tull (1934-1994)

Sketches on a Tudor Psalm

Joseph Turrin (1947)
		
		

Fandango
Solistit: Jonas Silinskas, trumpetti
Jussi Vuorinen, pasuuna

Atso Almila (1953)

Aerials

Edward Gregson (1945)
		
		
		
		

Tuubakonsertto
I. Allegro deciso
II. Lento e mesto
III. Allegro giocoso
Solisti: Chris Olka, tuuba

Kathryn Salfelder (1987)

Cathedrals

Tauno Marttinen (1912-2008)

Triumfi

Konsertin kesto: reilu tunti, ei väliaikaa.

Yhdysvaltalaisen Fisher Tullin sävellystyössä nousevat esiin keski- ja renessanssiaikaisen musiikin vaikutteet. Yli 80 teosta säveltänyt Tull muistetaan erityisesti vaskija lyömäsoitinkokoonpanoille laaditusta musiikistaan. Sketches on a Tudor Psalm
perustuu brittiläisen Tudorien ajan säveltäjä Thomas Tallisin 1500-luvulla laatimaan
virsimelodiaan, jota anglikaaninen kirkko käyttää edelleen seremonioissaan. Tullin
muunnelmissa voi kuulla, kuinka hitaasta ja arvokkaasta teemasta paljastuu kehittelyn
ja konfliktien kautta jännitteitä, riemua ja rohkeaa itsetuntoa.
Yhdysvaltalainen Joseph Turrinin ja soolotrumpetille ja -pasuunalle laatima Fandango
yhdistelee eteläeurooppalaisia aineksia jazzahtavaan amerikkalaistyyliin. Fandango
tarkoittaa eloisaa espanjalaista paritanssia. Turrinin svengaavan vauhdikkaassa teoksessa tanssin pyörteissä pariskuntana kiepahtelevat trumpetti ja pasuuna. Kappaleen
puolivälissä koittaa rauhallinen hetki, jonka mieltää helposti romanssina: Rakastunut
soolopasuuna laulaa lempeän serenadin, johon trumpetti vastaa. Reipas tanssi jatkuu
ja yltyy kohotakseen Hollywood-henkiseen loppuhuipennukseen.
Suomalainen pasunisti, kapellimestari ja säveltäjä Atso Almila eläköityi hiljattain
Sibelius-Akatemian orkesterinjohdon professorin virasta. Almilan sävellystyyliä on
kommentoitu uusklassiseksi itämaisin vaikuttein. Puhallinorkesterille sävelletty Aerials
sai kantaesityksensä Imatralla vuonna 2014. Musiikin tematiikka on enimmäkseen
pohdiskelevaa, kyseenalaistavaa ja viileän maltillista – se punnitsee päätöksiään ja
hillitsee voimakkaimmat tunteenpurkauksensa osoittaen silti hetkittäin inhimillistä
ärtymystä ja ironiantajua.
Brittiläinen Edward Gregson on kansainvälisesti tunnettu säveltäjä, jolla on takanaan myös mittava akateeminen ura. Gregsonin Tuubakonsertto on lunastanut paikkansa soolotuuballe kirjoitetun ohjelmiston kärjestä. Konserton ensimmäisen osan
esitysmerkintä Allegro deciso vaatii soittajalta päättäväisyyttä. Pääteema nostaakin
komeasti leukansa pystyyn valmiina siihen mitä eteen tuleekaan. Solistille tarjoutuu
heti mahdollisuuksia esitellä soittimensa rekisterin laajuutta. Hidas Lento-osa huokuu
herkkyyttä ja pitkämielisyyttä ottaen aikansa tarvittavaan hengähdykseen. Finaali
Allegro giocoso pursuaa uudelleenherännyttä määrätietoista elinvoimaa. Solistilta
se vaatii vikkeliä sormia ja joustavia huulia, sillä vauhdikas ja hilpeä teema ei nopeimmissa kohdissa jätä aikaa turhaan jahkailuun – silloin tavoitellaan korkeuksia
vankasti omiin kykyihin uskoen.
Kathryn Salfelder on yhdysvaltalainen nykysäveltäjä, joka yhdistelee musiikissaan
keskiajan ja renessanssin vaikutteita 2000-luvun tekniikoihin. Cathedrals kuulostaakin
aluksi vanhalta kirkkomusiikilta, mutta kohottautuu halki vuosisatojen voimaantuen
ja omintakeista eksotiikkaa mukaan ottaen. Erilaiset aikakaudet ja etnisyydet yhdistyvät juuri kuten suurissa katedraaleissa, joista monia on rakennettu jopa satojen
vuosien ajan. Jokainen tyylikausi on jättänyt jälkensä, mutta vaikutteet yhdistyvät silti
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
Suomalainen Tauno Marttinen ehti uransa aikana säveltää yli 300 teosta, mm. yhdeksän sinfoniaa, viisitoista oopperaa ja useita konserttoja eri soittimille. Marttinen
oli erityisen mieltynyt kansalliseepoksemme Kalevalan mytologiaan ja Aleksis Kiven
lyriikkaan. Juhlasoitto Triumfi on peräisin vuodelta 1956, samalta vuodelta, jona
Marttinen löi läpi säveltäjänä Kalevalasta ammentavalla teoksellaan Kokko, ilman lintu.
Juhlava Triumfi huokuu ylevää arvokkuutta ja sillä on varsin tarttuva pääteema. Vasket
saavat hehkuttaa briljantin loisteliaita fanfaarejaan ominaisluontoaan vastaavasti.

Con Brassica
juhlatunnelmissa

Lauantai 3.8. klo 15 Mätäsvaaran kaivoslaguuni
Sami Kaalinpää, Eb-kornetti, Mirva Karvinen, Bb-kornetti, Roman Ismailov, Bb-kornetti, Per Hytönen, alttotorvi, Sampsa Sorvo, tenoritorvi,
Petri Putaansuu, baritonitorvi, Ville Niemelä, tuuba
Harry Warren (1893-1981)
		
Jerry Ross (1926-1955)
Hugh Williams (1894-1939)
Kauko Käyhkö (1916-1983)
Erik Lindström (1922-2015)
Rauno Lehtinen (1932-2006)
Toivo Kärki (1915-1992)
Rauli Somerjoki (1947-1987)
Erkki Junkkarinen (1929-2008)
Giuseppe Fanciulli (1881-1951)
		

Särkyneen toiveen katu
(Boulevard of Broken Dreams)
Hernando’s Hideaway
Sataman valot (Harbour Lights)
Irja
Muistatko Monrepos´n
On hetki
Onni jonka annoin pois
Valot
Pieni hetki
Poika varjoiselta kujalta
(Guaglione)

Väliaika
Sholom Secunda (1894-1974)
		
Erkki Junkkarinen (1929-2008)
Gualtiero Malgoni (1924-2008)
Kerkko Koskinen (1973)
		
Eino Hurme (1931-2010)
David Paich (1954)
Toivo Kärki (1915-1992)

Sä kaunehin oot
(Bei mir bist du schön)
Ruusuja hopeamaljassa
Hopeinen kuu (Guarda che luna)
Jäätelöauto
Kahdeksanvuotiaana
Valoa ikkunassa
Rosanna
Vanhan veräjän luona

Konsertin kesto: n. 1 tunti 45 min.
Särkyneen toiveen kadun alkuperäisversio Boulevard of Broken Dreams kuultiin julkaisuaan seuraavana vuonna elokuvassa Moulin Rouge (1934).
Tango Hernandos Hideaway on peräisin yhdysvaltalaisesta musikaalista The Pajama
Game (1954). Suomalaisille kappale on tullut tutuksi nimellä Hernandon salaisuus.
Hugh Williamsin Harbour Lights esitettiin ensi kertaa vuonna 1937. Suomeen kappale
saapui heti ilmestymisvuonnaan ja tuli tunnetuksi kotkalaisen sisartrion Harmony
Sistersin esittämänä. Sataman valojen suomenkieliset sanat kertovat kotimaan ja
menneen kaipuusta.

Nuoruuden viattomuutta ikävöivä Irja sai nimensä Kauko Käyhkön ensimmäiseltä
vaimolta. Menetettyjä aikoja kaivataan myös Annikki Tähden tunnetuksi tekemässä
laulussa Muistatko Monrepos´n, joka suosiollaan ylsi Suomen ensimmäiseen kultalevyyn. Monrepos´n puisto sijaitsee Viipurissa, joka laulun tekoaikaan oli jäänyt
luovutetun Karjalan puolelle Neuvostoliiton haltuun. Tarinan mukaan sanoituksen
tehnyt Aili Runne ammensi kertomuksen omasta sodan jalkoihin jääneestä Viipurin-romanssistaan.
Rauno Lehtisen On hetki sai alkunsa vuoden 1968 euroviisukarsintakappaleena.
Mietteliään haikea On hetki kohoaa huippukohdassaan samantyyliseen kaipauksen
kiihkoon kuin seuraavana kuultava Toivo Kärjen ja Reino Helismaan työnä syntynyt
Onni jonka annoin pois.
Valot julkaistiin Rauli Badding Somerjoen ensimmäisellä omalla LP-levyllä vuonna
1971. Somerjoki on tunnustanut olleensa laulua tehdessään ”kamalan rakastunut”.
Rakkauden hetkellisestä huumasta hekumoidaan niin ikään Erkki Junkkarisen humppahitissä Pieni hetki.
Napolilainen iskelmä Guaglione levisi kotimaastaan kansainväliseksi menestyshitiksi. Suomeen kappale kotiutui nimellä Poika varjoiselta kujalta tullen tunnetuksi
Olavi Virran esittämänä.
Laila Kinnusen levyttämän Sä kaunehin oot -laulun alkuperä juontaa New Yorkissa
yhden kauden vuonna 1932 pyörineeseen jiddishinkieliseen musikaaliin. Saksankielisenä käännöksenä kappaleesta tuli listahitti vuonna 1937 The Andrews Sistersin
esittämänä. Ironista kyllä alkuperiltään juutalaisesta laulusta tuli huippusuosittu
myös natsi-Saksassa.
Erkki Junkkarinen levytti Eugen Malmstenin vuonna 1937 laatiman valssin Ruusut
hopeamaljassa vuonna 1967 ilman kehuttavaa menestystä. Kahdeksan vuotta myöhemmin eri levy-yhtiöön siirtynyt artisti levytti laulun uudelleen nimellä Ruusuja hopeamaljassa samannimiselle albumille. Tällä kertaa levytys toi Suomen ensimmäisen
platinalevyn. Myös jo kuultu Pieni hetki julkaistiin tällä albumilla.
Italialaisperäinen hitti Hopeinen kuu taipui suomenkieliseen muotoonsa Reino Helismaan kynästä ja kohosi suosioon Olavi Virran esittämänä. Vuonna 2006 Yle Radio
Suomen kuuntelijat äänestivät sen kaikkien aikojen iskelmäksi.
1990-luvulla suursuosion saavuttanutta Ultra Bra -yhtyettä on kuvailtu jopa ”viimeisenä sukupolvikokemuksena”. Kerkko Koskinen sävelsi miltei kaikki bändin kappaleet.
Eino Hurmeen säveltämä, Saukin sanoittama ja Laila Kinnusen esittämä Valoa
ikkunassa oli Suomen ensimmäisen euroviisuosallistumisen edustuskappale vuonna
1961 Cannesissa.
Toton vuonna 1982 julkaistun studioalbumin Toto IV avausraita Rosanna nousi
suureen suosioon heti ilmestyessään. Nimensä kappale sai yhtyeen kosketinsoittajan tyttöystävän mukaan, mutta lukiorakkaudesta kertova sanoitus ei liity häneen.
Jazzahtavaa nostalgista kaipuuta yhdistyneenä pirteän toiveikkaaseen svingiin
kuullaan Eila Pienimäen levyttämässä laulussa Vanhan veräjän luona, josta säveltäjä
Toivo Kärki ei odottanut suuria, vaan sijoitti sen Pienimäen singlen b-puolelle. Musiikkiteollisuuden mielipide ja yleisön maku eivät aina osu yksiin, mistä todistaa se,
että Vanhan veräjän luona nousi 1950–1960-lukujen taitteen hitiksi ja on säilyttänyt
asemansa iskelmän kestosuosikkien joukossa.
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Soita ja tilaa!
puh. 0400 288 481
Vaskiviikon aukioloajat:
ma-la 11-04, su 12-21
Open during Brass-week:
Mon-Sat 11-04, Sun 12-21
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Mon-thur 11-21
Fri, Sat 11-04
12-21
Sun

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

Lieksan Pielis apteekki
Lääkehoito onnistuu
Ma-Pe 9-18; La 9-14
Pielisentie 29, Lieksa
www.pielisapteekki.fi
@laakehoitoonnistuu

Alumiiniset
kuljetussäiliöt
yli 45 vuoden
kokemuksella

Pihasoitot ja
muut konsertit
PE 26.7.
12:00
Rajasoitto: Kukko Boys, Elina Vitri, Tuomas Viitaniemi
Rajaperinnetalo (Venetie 1)

LA 27.7.
11:00
Pihasoitto: Sinetti-Seitsikko
Lieksan Laatuherkut (Rantalantie 2)
12:00
Pihasoitto: Rocky Road Brass
Lieksan Leipomo (Pielisentie 31)
12:00
Pihasoitto
S-market (Pielisentie 23-25)
13:00
Lastenkonsertti: Vaskiduo Anu & Anja ja Kissanaiset
S-market (Pielisentie 23-25)

MA 29.7.
12:00
Pihasoitto: Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri
OP Pohjois-Karjala (Pielisentie 9)

TI 30.7.
12:00
Pihasoitto: Serpentti
Teltan edusta Tokmannin ja Citymarketin välissä
(Pielisentie 30)
12:30
Pihasoitto: Kissanaiset ja Vaskiduo Anu & Anja
Lieksakoti (Närhitie 3)

22:00
Con Brassica
Kulman Sali (Pielisentie 44), 10 €

KE 31.7.
10:00
Lastenkonsertti: Geneva Brass Quintet
Kulman Sali / Kulma Hall (Pielisentie 44),
6 € / 4 € OP:n omistaja-asiakkaille
12:00
Pihasoitto: Rocky Road Brass
Pielisen museo, ulkomuseoalue (Pappilantie 2
7 / 5,50 / 1,50 € tai Museokortti
13:00
Maitolaiturin tytöt
Kulttuurikeskus (Pielisentie 9-11), 10 €
OP:n omistaja-asiakkaille vapaa pääsy

TO 1.8.
12:00
Pihasoitto
Hotelli Puustelli (Hovileirinkatu 3)
13:00
Pihasoitto: Kissanaiset
Lieksan kirkkopuisto (Kirkkokatu 1)
13:30 ja 15:30
Pihasoitot Kolilla: Sinetti-Seitsikko
Break Sokos Hotel Koli ja Kolin kylä

PE 2.8.
12:00
Seitsikko- ja yhtyekurssin konsertti
Lieksan kulttuurikeskus (Pielisentie 9-11), vapaa pääsy

LA 3.8.
Vaskiviikon musiikkikurssien oppilaskonsertti
Lieksan kulttuurikeskus (Pielisentie 9-11), vapaa pääsy

LIEKSAN
SEURAKUNTA

Lieksan Vaskiviikon
4. kansainvälinen
pasuunakilpailu
(Olavi Lampinen in memoriam)

The 4th International Lieksa Brass
Week Trombone Competition
ALKUKILPAILU / 1st ROUND
26.-27.7. 10:00 Lieksan kulttuurikeskus, vapaa pääsy / free entrance
Sigismond Stojowski: Fantaisie pour Trombone Ténor
Giacinto Scelsi: One movement from the Three Pieces for Trombone Solo

VÄLIKILPAILU / 2nd ROUND 29.7.
10:00 Lieksan kulttuurikeskus, vapaa pääsy / free entrance
Henri Dutilleux: Choral, Cadence et Fugato
Rob Keeley: Sonata for trombone & piano
Einar Englund: Panorama
Jean-Michel Defaye: Deux Danses

FINAALI / FINAL
31.7. Lieksan kirkko 19:00, 20 € / 10 €
Aichi Chamber Orchestra, kapellimestarina / conductor Yuri Nitta
Leopold Mozart: Concerto für Trombone oder Viola und Orchester
Darius Milhaud: Concertino d’Hiver

TUOMARISTO / JURY
Matthew Gee, puheenjohtaja/chair, Line Johannesen, Anna-Maija Laiho-Ihekweazu,
Peter Steiner, Jeremy Wilson

PALKINNOT / PRIZES
I 6000 €
II 3000 €
III 2000 €

Participants of the
Trombone Competition
Akman, Tolka

Mr. Akman started his musical education at Mimar Sinan Fine Arts
University when he was 12 years old. At the age of 17, he has got
the chance to study with Prof. Jonas Bylund at the Hannover School
of Music. He has won several International Competitions such as
2. Positively Brass Symposium Wettbewerb, 8th International Brass
Instruments Competition, 1er Concours International de Trombone d’Alsace,
Robert Marstellar Trombone Competition, Frank Smith Trombone Competition and IPV
Solo Wettbewerb. He is awarded for the Märkische Scholarship of 2019. Mr. Akman
continues his bachelor-study under the tutorship of Prof. Jonas Bylund.

Akutsu, Satoko

Born in 1996 at Saitama, Japan. Graduated from Tokyo University
of the Arts in March, 2019. Taught trombone by Mr.Tomihiro Yun,
Mr.Masayuki Wada, Mr.Shinji Koga, Mr.Hiroshi Ishikawa and Mr.Hiroyuki Kurogane.

Chrysostomou, Soteris

Soteris Chrysostomou was born in 1993 in Cyprus. He started his
musical education in 2008 at the Music School in Nicosia in the class
of Panayiotis Karatzias, where he was often awarded for his achievements. In 2012 started his studies at the Hochschule für Musik
Detmold in the class by Professor Otmar Strobel. He was a member
of the European Union Orchestra and travelled throughout Europe,
performing in concert halls like Concertgebouw in Amsterdam and the Royal Albert
Hall for the BBC Proms. From September 2016 to June 2018 Soteris Chrysostomou
was an Academist at the Deutsches Nationaltheater and Staatskapelle Weimar. Since
September 2018 he is likewise an Academist at the Theater Magdeburg.

Iwase, Rinnosuke

Born in 1997 at Yamaguchi, Japan. Graduated from Fukuoka daiichi
High School in 2016. Currently fourth year undergraduate at Tokyo
University of the Arts studying Music. Taught trombone by Mr.Kazuyoshi Wakasa, Mr.Junshi Muraoka, Mr.Shinji Koga, Mr.Hiroshi
Ishikawa and Mr.Hiroyuki Kurogane.

Kolehmainen, Henrik

Henrik Kolehmainen started playing trombone at the Naantali music school with Anna-Liisa Lindberg. During highschool he studied
with John Kotka at the Sibelius Academy junior department. Since
2017 he has studied at the Sibelius Academy Bachelor program with
Teppo Alestalo as his teacher.

Kultti, Niko

Niko Kultti (b. 1989) is studying in Tampere University of Applied
Sciences with Antti Hirvonen. He has graduated from Tampere
conservatory in 2016 with Kari Koivisto as his teacher. He has participated in several master classes, for example with Mayumi Shimizu
and Matthew Gee.

Myllykangas, Ville

Ville has graduated from Sibelius Academy and he also studied in
Codarts in Rotterdam. Ville works nowadays in The Finnish Police
symphonic band and does lot of gigs in different orchestras and
bands.

Mäkimattila, Sakari

Sakari Mäkimattila studies in Sibelius Academy and lives in Helsinki.
His teachers in the academy are Teppo Alestalo and Valtteri Malmivirta.

Scaife, Thomas

Tom recently completed his masters study with distinction at the
Hochschule der Künste, Bern, studying with Ian Bousfield. Tom
previously studied and graduated with First Class Honours from
the Royal Academy of Music, London, having studied with Ian Bousfield, Dudley Bright and Matthew Gee. As a soloist Tom has appeared
in a variety of concerts and competitions, the most latest been winner of the Ian
Bousfield Tenor Trombone Competition and the John Solomon Brass prize at the
Royal Academy of Music, and performing as a soloist with Symphonic Brass Wales
in concerts across the UK, EU and Switzerland.

Titiaiev, Pavlo

Pavlo Titiaiev was born in 1999 in Lutsk (Ukraine). He studied at the
Music Academy by K. Shimanovsky in Katowice (Poland) (2016-2018),
and now Pavlo is a student at the Hannover University of Music,
Drama and Media (class of Jonas Bylund). Pavlo is a multiple winner
of international competitions in Ukraine, the Czech Republic, Poland,
Germany and the U.S. In 2017, Pavlo achieved outstanding success, becoming the
first winner of two awards at once, in competitions under the auspices of the International Association of Trombonists, which were held in Redlands (USA). In 2019, he
won the Golden Classical Music Awards (USA) and got the opportunity to perform
at Carnegie Hall, New York.

Tri Pramudia, Arno

Arno Tri Pramudia is currently serving as trombonist in Michael Tilson Thomas’ New World Symphony in Miami Beach (Florida, USA).
He did his bachelors at the LUCA School of Arts (Leuven, Belgium)
with Michel Tilkin (former Rotterdam Philharmonic), and his masters
at the Hochschule der Künste (Bern, Switzerland) with Ian Bousfield
(Former London Symphony/Vienna Philharmonic). Before moving to the
USA he gained orchestral experience as principal trombone with the Gustav Mahler
Jugendorchester, as well as having an internship position with the Biel/Solothurn
and Bern symphonies and being a regular guest player with several orchestras in
Belgium and the Netherlands.

Vana, Toomas

Toomas Vana started his trombone studies 2005 in Heino Eller Tartu
Music College with teacher Priit Sonn. Since 2011 he has studied in
Sibelius Academy, Finland with Teppo Alestalo. During 2016-2017 he
studied in the Nordplus Program with Prof. Jesper Juul and Torbjörn
Kroon at the Royal Danish Academy of Music. Toomas has taken part
in numerous masterclasses, with professors for example Line Johannesen
and Frederic Belli, Jonas Bylund, Juan Carlos Matamoros, Christian Lindberg, Ian Bousfield, Joseph Alessi etc. Toomas has played with numerous professional orchestras,
including Helsinki Philharmonic Orchestra, Finnish National Opera Orchestra, Finnish
RSO, Lapland Chamber Orchestra, Turku Philharmonic etc.

Yamashita, Jumpei

Jumpei Yamashita was born in Ehime, Japan. He finished bachelor at
Tokyo University of the Arts and played as solist with Geidai Philharmonia Orchestra in Morning Concert at the University, then he went
to Germany to study. In Germany, he studied master of music under
Prof. Olaf Ott (Principal Trombonist in Berliner Philharmoniker) at
Hochschule für Musik ”Hanns Eisler” Berlin, then now, he is continuing
to study master under Prof. Andreas Kraft (Principal Trombonist in SWR Symphony
Orchestra) at Hochschule für Musik Würzburg.

K-kauppiaat palveluksessasi:

Ohjelmatekstit:
Meri Virtala (toim. Anu Laakkonen)

Vaskiviikon pianistit:
Marko Hilpo ja Tuomas Turriago

Liput:
Netissä: liput.lieksabrass.com
Vaskiviikon toimistolla: Kulttuurikeskus, 2. krs. Pielisentie 9-11,
ma-pe klo 11-17
Konserttipaikoilla tuntia ennen konserttia
Ryhmätilaukset puh. 045 132 4000, info@lieksabrass.com
Konsertteihin on myynnissä myös onnittelulippu 40 €,
jolla rahoitetaan nuorten kesätöitä.
Seuraava Lieksan Vaskiviikko ja
kansainvälinen tuubakilpailu on 24.7.-1.8.2020.

JUKKA MÄKELÄ

maalauksia
ma-pe klo 11.00–17.00
sekä Vaskiviikon
konserttien aikana

Lieksan kulttuurikeskus
Pielisentie 9-11, p. 04010 44116

Kuva Joel Mäkelä

Näyttely avoinna
7.6.–23.8.2019

