
-lampere Filharmonia on löytänyt kelpo tas:rpainorr t1'a-
dition palvclcmisen ja nykymusiikin r,älillä, vaikkei "yhtc-
näisen koneiston" ote nykymusiikkiin ollut Hommagessa
aivan Helsing'rn orkesterien veroinen. Hommasen äâniryk-
sen tarkkuuclesta tuntni pllnttLlvan se jokin aiv¿rn viimeincrr
sil;rus, joka vetäisi'fampcreen kansainvälisesti kilpailr"rky-
kyiseksi striimien kentâllä; esimerkiksi soolokantele olisi
saarlut olla hieman kovemrnalla. (SK)

Turku:
Mainettaan paremp¡

TURUN Jr\ TAÀ4PEREEN orkesrerie n eror heüasravat
omalla tavallaan myôs kar-rpunkien jr"rlkista profiilia: samal-
la tavalla kuin Tampereen kaupunki on houkutellut Hol-
iyr,vood-kuvauksia ja halpalentoyhtiöitä sekä rakentanut
ratikanja tornitaloja, on myös sen orkesteri saanlrt brändät-
ryü itselleen vetävän profiilin. Tumn kaupungin ja sendun
väestökehitys on ollut hitaampaa, eikä Trrrun filharmonisen
orkesterin olemus ole myöskäân yhtä maineikkaasri kiirinyt
kaupungin ulkopuolelle, vaikka se on yksi maailman pisim-
pään toimincita olkesteleita.

Leif Segerstarnin vuonna 2019 päättyneen ylikapel-
limestarikauden jälkeen orkesteri vietti kaksi vr-rorta ilman
taiteellista johtajaa. Tämän vnoden alussa tchrávässä aloit-
ti ennen kaikkea pianistina tunnettrl Olli Mustonen, joka
johti myos maaliskuun 5. päivän konsertin, ohjelmar-raan
tVlendelssohnin RtE -Bl¿s -alkusoitro, Joonas Kokkosen
sellokonsertto jaJohannes Brahrnsin sinfonia nro 3.

Orkesteri tarjoaa maksuttomat verkkokonserttinsa
omalla TFO Live -alustallaan. Vaikka Turun konserttita-
lon akustiikka herâttääkin kiivasta keskustelua eikä ole ylei-
sön tai orkesterirr kannalta optimaalisin, toimii se yllättävän
hyvin striimiäänityksessä, jossa se soi tilavasti ja rehevás-
ti tosin tietyt taajuuclet kaikuvat kr-rmisevasti. Filharmo-
nikot soittivat Nlenclelssohninszr ja Brahmsinsa tarkasti ja
nyansoidusti. Aänitystasapaino oli kohdallaan myös Senja
Rurnrnukaisen tulkitessa hienosti Kokkosen konserton.

Konserton jälkeisellä "väliajalla" orkesterin intendent-
ti Nikke Isornöttönen haastatteli katrar¡assa insertissä
Rnmmukaista ja À{ustosta, muunlaisia juontoja ei ollut.
Kameroita, kuvakulmia ja yksityiskohtia oli riittävästi, eikä
kuvausohjauksessakaan ollut valittamist¿r. Peruskorjausta
vailla oleva llumn konserttitalon sali ei olc lattian huo-
mioteippauksineen ja kesäteatterilavasteet mieleen tr-rovine
valkoisine puupaneeleineen se kaikkein esteettisin esiinry-
mispaikka, ja toimii vertauskuvana fìrrLrn ongelmalle: yl-
l¿ittävän Iaadukas orkesteri ansaitsisi parempien puitteiclcn
ohella myös markkinoinnin kasvoj enkohotuksen valtakun-
nallisen ja kansainvälisenkin maineen kasvattarniseksi. (SK)

Keski- Pohjanmaas
Mehukasta saund¡a

LAAJIMIVIIN STRIIMAUKSEN hyödyt tulevat esiin sellai-
silla orkestereilla, joilla on ennestäänkin mainctta. Keski-Poh-
janmaan kamariorkesteri kuuluu niihin, ja viime vnoden
puolella se sai nettikonserteissaan yli 16 000 kuulijaa, Eu-
roopan lisäksi mm. USA:sta ja Austr¿rliasta. Sc on ottanut
käyttöön vapaaehtoiset striimimaksut. N{iiden merkitys on
enemmänkin henkinenkuin vielä talouclellinen orkesteria
on todella haluttu tukea, usein normaalilippua suuremmilla-

0lli Mustonen aloitti Turun filharmonisen orkesterin ylikapellimestarina tamm¡kuussa.

Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin sointi välittyy striimeisså muhkeana.

kin summilla. Konserttien yhteyclessä intendentti Marjuk-
ka Puutio keskustelee vieraiclen kanssa, ja erikseen pyörii
vielä "Tällan takaa" -poclcastien sarja.

Oleellisinta on tictenkin Kokkolan Snellman-salissa tch-
tyjen äánitysten onnistuminen. |'le válittávät kamariorkes-
terin rikl<aan ja muhevan soinnin niin iäsnäolevana kuin
Youttiben rajat vain antavat mahdollisuuclen. 12.3. olleessa
konsertissa orkesteri antoi parastaan taiteellisen johtajansa
Malin Brornanin liiclatessa.

Konserttiin oli saatu kantaesityskin, rnotsalaisen Brit-
ta Byströrnin teos Im Freien. Se on syntynyt viime ke-
väänä koronasnlun aikana, kun sãveltäjä halusi kuvata
ulkona löyqvää vapautta sisätilojen vankeuclen vastakohta-
na. Teoksessa onkin paljon vapailla kielillä soittamista, pas-
toraalisuutta ja kansanmusiikin muistoja, mutta tulkitsin
sen myös vapaudeksi musiikillisista raja-aicloista. Inspiraa-
tiona on ollut lánsiafrikkalainen musiikki: paikoin orkesteri
muuttuu eräänlaiseksi rumpusektioksi, joskus taas näppäi-
lee kuin yhtená suurena kora-instrumenttina, jossa jokai-
nen.jousisoitin muodostaa muutaman kielcn.
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tn kaupunginorkesterin koti eli kaupungintalon sali on kaunis, mutta pieni iousisto 0n sen kaikuisuudessa vaarassa iäädä jalkoihin.

Malin Bromanin energinen muusikkous inspiroi Keski-Pohjanmaan
kamariorkesterin soittajia.

Tbos alkaa vinkcällä, teikkisällä lyhyiclen ail.reiclen pa1lot-
telulla, ja se mur-rttzra ihnettaän kr"rin reippaan kár,elyretken
vaihtrLvat m¿risemat. Sen muotokin on vapaasti assosioivaa
ilrnar.r loog^isen kelittelyn painetta. Sointi on.j oskus kar"heasti
laapiva mLrtta tlynqy myös ly-vrisyyteen. Tâss2i rr-rots¿rlais-afl

rikkalaisessa avoimnuclessa on jotain hlvin cnclgisoivaa, ja
N{alin Bromzrnirr llysisestikin elär,ä ote sai vcde ttyä orkeste-
rin säkenöivä¿in menoorr.

S¿rma elamänilo.jatkui konsertin p:iüttzineessä Brahmsin
G-cluuri-kvintetossa op. L 11, jonka sovituksesta vastasi or-
kesterin sooloscllisti Lauri Pulakka. Sovitus yhclistirà hywin
k¿rmarimusiikillisen ¿iântcr-r käsittelyrr sin{bnisecn lavcutccn.
Ykl<ösviulun.ja alttoviulun r'¿ilincn cliabgi on siinä tirrkeä, ja
Broman.j:r soolo¿iltisti Éfanna Pakkala ottivat tästii kopin.

Sointi oli ¡takahcluttava.j:r meno intozr.ja tunncrtl iriyl-
n¿i. 'l-ällaisest¿r soitosta k¿rnn¿rtl.a¿r maksaa ckstraakinI (HK)

f yväskylä:
Konserttitalo todella tarvitaan

ON ILO, ETT,'\Jyväskylä Sinlonialla on tiiviit suhteet,Vik-
keliin myös sen kaupuneinorkesteriin, nllttta e ltncÌl kaikke¿r

hyr,ään Vlikacli-s¿rlirn, j ossa Ville Matvej effi n luots¿r¿rrna

orke stcri on viimc aikoina hoitanut ler,ltyksens:i. Helmikuun
5. päivä taltio iclun konse rtin yhteydessä.Jw:iskylä Sinfonia
nimittäin ä¿initti Eric Tanguyn viulukonserton nro 2, so-
IistinaanJúlia Pusker, ja orkestcli oli hionut r.rykyteoksen
mahtavaan kuosiin..þväskylässä ylcisesti ottaen uskalletaari
hlvin tzirttua sekä unsiin teoksiin että han¡emmin kuultnun
lristoliallisccn rcpcrtuaariin . Nlozartin Ido meneo-balettintu-
siikin osat 1, 4 ja 5 olivat rr-rainiota lämrlittelyii;Joonas l(ok-
kosen IL paesaggio htrojr-ri tarkkuuclessaan picnin paikoin, mut-
ta kokonaisuucless¿ran taso yll:ittziä takavascmrnaita.

tVikkelin-taltio ttrlisi pakkokuunteluttaa j okaisclle J1wäs-
þliì:n kaupunsinvaltuntetullc perâkkäin kotikatrpunkin-
sa Teattcrit¿riossa tehclyn selÌraa\¡an striimir.r k:rnssa, sill:i,
se paljzrstazr, mitcn traagisissa olosuliteissa kovatasoinen
purlìppll joutlu-r :rrjessaan soittamaan. Olli N{ustosen joh-
tamassa helmikuun 17. pziir'än konsertissa knullLLt \,[ozar-
tin pianokonsertto nro l,l ja Beethovenin neljäs sinfònia,
tuo r-raaplrreiclensa varjoon .jäânyt, tulevat orkesterilta na-
pakasti ja h-rotettavalla ilmaisulla, mutta sit¿i voisi kuvaill¿r
pzrrhaansa tekerniseksi kzrupnnsinteatterin tappat arr huo-
nossa akustiikassa.

.[vüskylän-korìsertin tcostcn väliin näytettiin insertti in-
tcncler-rtti Ernrna Anttilasta haastattelen.rassa Nfustosta.
Stliimit o1-r toteLrtettu rnolemmissa konscrteiss¿r useilla ka-
rneloiila ajoineerr j:r zoomar-rksinecn, ja leikkar.rksissa on
kzrytctty pelisiln-rää. lclvtyksen vuoksi Nlikaelin striimin
iiänenl¿ratu on huippuh-rokkaa. mutta .fyvziskylãrr-konsr:r-
tìssa ¿iäneen tuli hicman szilriisyyttä ja pakkzrnttrncisr-rrrtta,
niin.jotrsistosta kuin flyygelistzi. (SK)
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