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P u h e e n j o h t a j a n
n u i j a

Vierai l in toukokuussa Saksassa Stockstadt am Rhein -nimisessä
pienessä kylässä, jossa järjestetään vuosi ttain eräs maai lman
suurimmista nokkahui lutapahtumista. Tämä Suomessa
"Stockstadtin messuina" tunnettu tapahtuma pitää sisäl lään
mestarikurssin, konsertteja sekä laajan soitin- ja nuottinäyttelyn.

Tänä vuonna konserttien suurimmat tähdet ol ivat sveitsi läinen
Maurice Steger ja bri tti läinen Red Priest -kvartetti nokkahui l i sti
Piers Adamsin johdol la. Heistä molemmista on l isää juttua tässä
lehdessä. Konserttien muut esi intyjät ol ivat nuoremman polven
nokkahui l i steja Keski-Euroopasta, osa heistä Stegerin oppi lai ta -
Maurice Steger ol i myös tämän vuoden mestarikurssin pitäjä.
Kurssi l la soitetti in barokin perusohjelmistoa, ja Steger otti
hienosti yleisönsä ja selvisi kiperistäkin kysymyksistä tyyl ikkäästi .

Soitinnäyttelyn esi l lepani jat ol ivat soitinrakentaj ia ympäri
maai lmaa sekä nuottikauppiai ta pääosin Saksasta. Mukana ol ivat
kaikki tunnetut rakentajat ja tehtaat Von Huenesta Breukinkin ja
Li Virghin kautta Mol lenhaueri in, Moecki in ja Küngi in. Näyttelyn
mielenki intoisimmat uudet tuttavuudet ol ivat modernit
nokkahui lut Elody ja Eagle, joista löydät l i sätietoa lehden
sisäsivui l ta.

Stockstadtin tapahtuman yleisö koostui pääosin amatööreistä.
Sen huomasi varsinkin nokkahui lunäyttelyssä, jossa suurimpien
nokkahui lutehtaiden näyttelypöydät keräsivät eniten väkeä.
Kädentai taj ien kioskei l la ol i pal jon hi l jaisempaa, ja sen vuoksi
näiden rakentaj ien soittimi in pystyi tutustumaan kaikessa
rauhassa.

Festivaal i ravintolana toimi kylän urhei lukentän viereen
rakennettu myyntikoju, josta sai banaanien ja sämpylöiden
l isäksi mm. makkaraa ja olutta. Muutenkin puitteet ol ivat
hel lyttävän kotikutoiset: konserti t pidetti in urhei lutalon
l i ikuntasal issa hyvinkin "mielenki intoisessa" akusti ikassa ja
ajanviettopaikkana toimi samaisen urhei lutalon ravintola tai
Stockstadtin kylän kioski , jonka ohi paikal l i set ajoivat
traktorei l lansa.

Suosi ttelen kaiki l le soitinnäyttelyssä vierai lua, ol i näyttely si tten
Stockstadtissa, Utrechtissa, Lontoossa tai Amherstissa. Nuottien
val tava määrä ja mahdol l i suus testata maai lman parhaita
nokkahui luja ovat hyviä kannustimia! Stockstadtin messuista
löytyy l isätietoa al la olevasta osoitteesta:

www.stockstaedter-musiktage.de

Eero Saunamäki
Suomen nokkahui luseura ry:n puheenjohtaja
puheenjohtaja@nokkahui lu.fi
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Messutunnelmaa Altrheinhal lessa

Francesco l i Virghi l lä ol i myös aikaa testai l la soittimiaan
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Maurice Steger ja Corellin
lumo

Teksti : Anna ja Eero Saunamäki
Kuva: Marco Borggreve

The Independent -lehti on ti tulee-
rannut sveitsi läisen Maurice Ste-
gerin ”maai lman johtavimmaksi
nokkahui luvirtuoosiksi”. Sen l isäk-
si että Steger kiertää maai lmaa
lumoten yleisöjä virtuoosisel la
nokkahui lunsoitol laan, toimi i hän
myös kapel l imestarina johtaen
säännöl l i sesti maai lman nimek-
käimpiä periodiorkesterei ta.

Vi ime vuosina Stegeriä on työl l i s-
tänyt eri tyinen Corel l i -projekti ,
joka on synnyttänyt levyn ”Mr.
Corel l i in London” sekä useita
nuottikustannuksia. Musikologien
avustuksel la Maurice Steger on
löytänyt eurooppalaisista arkistois-
ta aiemmin esi ttämättömiä käsi-
kirjoi tuksia ja koristel tuja versioi ta
tunnetuista teoksista, mm. Corel l in
sonaateista opus 5. Virtuoosi-
variaatioi ta näihin aina suosi ttui -
hin sonaatteihin tekivät mm.
Paisible, Castrucci , Loei l let, Babel l
ja Valentine. Stegerin Corel l i -
projektin pohja on Francesco Ge-
minianin tekemä orkestrointi opus
5:n sonaateista, ja soittamal la
orkesterin sol istina näitä vastikään
uudel leenlöydettyjä variaatioi ta
Steger luo uutta ohjelmistoa
nokkahui lul le. Steger i tse vertaa
toimintaansa nykypäivän kevyen
musi ikin cover-yhtyeiden tapaan
soittaa tuttuja teoksia omina
sovituksinaan.

Saksalaisen Roland Broxin omis-
tama nokkahui lumusi ikin kustan-
nusyhtiö Edition Tre Fontane on
kustantanut Stegerin Corel l i -levyl -
tä löytyviä teoksia vähitel len.
Painetuissa nuoteissa sävel lajeja
on hieman vaihdettu ja teosten
rakenteet ovat hieman eri laisia
kuin levyl lä, mutta virtuoosiset

variaatiot ovat samoja. Oival l inen
l isä nokkahui luohjelmistoon! Tar-
kempaa tietoa Corel l i -projektin al -
kuperäisteoksista (saksaksi ) löytyy
tämän osoitteen takaa:

www.corelliproject.eu/Mediade_files/W
indkanal_201 0-3_Barocke-
Verzierungskunst.pdf

Al la olevassa haastattelussa Mau-
rice Steger kertoo vielä muista
projekteistaan, kuten yhteistyös-
tään soitinrakentaja Ernst Mey-
erin kanssa sekä hieman poik-
keuslaatuisista opetusjärjestelyis-
tään.

Olet pitkään tehnyt yhteistyötä
Ernst Meyerin kanssa. Käytätkö
muiden rakentajien soittimia?

Olen ol lut yhteistyössä Meyerin
kanssa yl i 20 vuoden ajan. Hänen
instrumenttinsa ovat minul le kuin
sisäinen ääni : voin laulaa ni i l lä,
pystyn artikuloimaan, voin tuottaa
täyttä ääntä ja bri l jantteja nuot-
teja. Voin myös soittaa ni i l lä
ongelmitta orkesterien kanssa, ja
soittimet ovat aina eri ttäin hyvin
viri tettyjä. Soitan Ernstin soittimia
lähes kaiki l la levyi l läni . Minul la
on toki myös muiden rakentaj ien,
kuten Fred Morganin, Heinz
Ammannin ja Andreas Schwobin
instrumentteja kokoelmassani .
Ammann on hyvin lahjakas ja
tarkka sveitsi läinen nokkahui lun-
rakentaja, joka on tehnyt monia
mielenki intoisia kopioita baro-
kinaikaisista ja si tä vanhemmista
soittimista. Andreas Schwob,
sveitsi läinen hänkin, on erikois-
tunut Ganassi -mal l i in ja varhais-
barokin soittimi in. Teen myös
yhteistyötä sveitsi läisen nokka-
hui luvalmistaja Küngin kanssa.
Eri tyisesti lastenkonserteissa käy-
tän Küngin soittimia. Lisäksi
minun, Küngin ja Ernst Meyerin
yhteistyöl lä on juuri syntynyt uusi
Bressan K4 –mal l i .

Saako Corelli-projetki jatkoa uusin
levytyksin ja nuotein?

Aivan hi l jattain on i lmestynyt uusi
nuotti Corel l in F-duuri -sonaatista
nro 1 0. Tässä upeassa ja hyvin
mielenki intoisessa sonaatissa on
Wil l iam Babel l in ornamentaatiot,
ja lopun Gavotti -osassa on lukuisia
variaatioi ta. Konserteissa myös
johdan ”Corel l i Lontoossa” -kon-
teksti in l i i ttyviä orkesteri teoksia,
joi ta on olemassa pal jon.

Et tällä hetkellä opeta vakituisesti
missään oppilaitoksessa, mutta
pidät yllä niin kutsuttua laajen-
nettua mestarikurssia. Mistä tässä
on kysymys?

Johdin vuosien ajan Solothurnin ja
Schaffhausenin festivaaleja mesta-
rikursseineen ja tänä kesänä opetan
kaikenikäisiä nokkahui l i steja Aro-
san mestarikurssi l la. Tänä syksynä
toimin myös ensimmäistä kertaa
Gstaad Baroque Academyn johta-
jana.

I tse en ole tähän mennessä ol lut
ki innostunut vakituisesta professuu-
rista yl iopistol la, joten olen sopinut
oman ”nokkahui luluokkani” kanssa
täl laisesta yhteistyöstä: Joukko nuo-
ria lahjakkaita soittaj ia käy säännöl-
l i sesti tunnei l lani , ja sen l isäksi he
opiskelevat myös omissa oppi lai -
toksissaan. Tämä järjestely toimi i
eri ttäin hyvin. Olen hyvin ylpeä
luokastani , jossa on lupaavia soit-
taj ia eri maista, jopa ki lpai lu-
voittaj ia, mutta myös nuorempia
lupauksia alkaen 1 3 -vuotiaista soit-
taj i sta. Olemme kuin yhtä suurta
perhettä! Sisäl lytän opetukseeni mu-
si iki l l i sten kysymysten l isäksi koko-
naisval taisempaa valmennusta muu-
sikkouteen. Vanhemmat opiskel i jat
auttavat nuorempia, ja toiset taas
ottavat vastuuta sosiaal isesta elä-
mästä, ruoanlai tosta ja muista järjes-
telyistä.
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Haluaisitko kertoa vielä jotain lisää
viimeaikaisista tai tämänhetkisistä
projekteistasi?

Esi innyn vuoden aikana noin 60-
1 00 konsertissa, lähinnä orkeste-
rien sol istina tai johtajana. Orkes-
terei ta ovat ol leet mm. Züricher
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Maurice Steger Kuva: Marco Borggreve

la 28.9. klo 16
Ik wil maar blaazen

Petri Arvon puhallus show
LIPUT 10€

la 26.10. klo 16
Vanhan musiikin uudet toivot

SibeliusAkatemian ja Metropolian
opiskelijat esittäytyvät

LIPUT 10€

la 30.11. klo 16
Valoja kaamostaivaalla

Dora Asterstad ja Helsingin
barokkiorkesterin yhtye

LIPUT 10€
la 21.12. klo 16

Kauneimmat
barokkijoululaulut

Hackston, Ikäheimo &
Cafe Barock House Band

LIPUT 10€

RAVINTOLA ALLOTRIA
HÄMEENTIE 68
Pöytävaraukset

puh. 050 579 1400

Syksy 2013

Kammerorkester, The Engl ish
Concert, Akademie für Al te Musik
Berl in, La Cetra sekä I Barocchisti .
Resi taal i t ovat myös hyvin tärkeä
osa työtäni , sekä tietysti mestari -
kurssi t ja opetusvierai lut eri yl i -
opistoissa. En ole kovin akti ivinen
nykymusi ikin kentäl lä – minun on

täytynyt keskittyä vanhaan mu-
si ikki in – mutta toisinaan myös
kantaesi tän teoksia.

Lisätietoa:
www.mauricesteger.com
www.corel l iproject.eu
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Piers ja Eagle

Teksti : Eero Saunamäki

Piers Adams on englanti lainen
nokkahui luvirtuoosi , joka voitti
Moeck/SRP-nokkahui luki lpai lun
1 980-luvun puol iväl issä. Ki lpai lu-
voitosta alkoi hänen kansain-
väl inen uransa, johon kuuluu
nykypäivänä pal jon esi intymisiä
osana Red Priest -kvartettia,
duona cembal isti Howard
Beachin kanssa sekä orkeste-
reiden sol istina ympäri maai lmaa.
Adams on myös ti lannut ja
kantaesi ttänyt suuret määrät uutta
nokkahui lumusi ikkia, editoinut
nuotteja sekä vetänyt Guinnesin
ennätysten kirjaankin päässyttä
Recorder Roadshow -lastenkon-
serttisarjaa.

Maal iskuussa Piers Adams ol i
konsertoimassa Suomessa Lapin
Kamariorkesterin sol istina Helsin-
gissä ja Rovaniemel lä. Konser-
teissa kuul ti in Georg Phi l ipp
Telemannin ja David Bedfordin
nokkahui lukonsertot. Adams käyt-
ti konsertoissa al ttonokkahui luna
hol lanti laisen nokkahui luraken-
tajan Adriana Breukinkin uutta
keksintöä, ”voimanokkahui lu”
Eaglea. Soittimessa on eri ttäin
leveä poraus, joten matal issakin
äänissä on pal jon voimaa. Muu-
tenkin soittimen energinen ja
persoonal l inen sointi toimi eri t-
täin hyvin modernin orkesterin
kanssa ja minkäänlaisia balanssi -
ongelmia ei i lmennyt. Eagle-
nokkahui lun muita erikoisuuksia
ovat metal l inen labium, oktaavi-
läppä (! ), laaja ambitus (e1 -c4)
sekä pienen e-sävelen soittamisen
mahdol l i stava läppä ja jalka.
Eagle on Adriana Breukinkin, Geri
Bol l ingerin ja Küngin nokkahui lu-
tehtaan aikaansaannos, ja si i tä
löytyy l isätietoa osoitteesta
www.eagle-recorder.com

Helsingissä Adamsin ja Lapin ka-
mariorkesterin konsertti järjes-
tetti in lähes loppuunmyydyssä
Musi ikkitalossa ja paikal la ol i
myös nokkahui luseuran innok-
kaita jäseniä. Väl iajal la jäseni l le
tehdyn pikagal lupin tuloksena kä-
vi i lmi , että Piers Adamsin soitto-
tyyl i jakoi miel ipi teet vahvasti .
Todel la nopeat tempot ja hieman
epästabi i l i vi ri tys eivät ol leet kaik-
kien mieleen, mutta toisaal ta
häkel lyttävä virtuosi teetti ja var-
sinkin Telemannin konserton
hitaan osan korut ol ivat useiden
mielestä vaikuttavia. David Bed-
fordin kaunis konsertto on Piers
Adamsin ti laama, kantaesi ttämä ja
levyttämä, ja hän esi tti sen i lman
nuotteja. Adams on showmies,
sen huomasi laval i ikehdinnästä,
kirkuvan punaisesta pikkutakista
ja huiman virtuoottisesta enco-
resta.

Piers Adams sai kokea konser-
teissaan kaksi Suomen uusinta
konsertti taloa, Helsingin Musi ikki-
talon ja Rovaniemen Korundin.
Pikaisen juttutuokion perusteel la
hän tykkäsi molemmista saleista
kovasti , Musi ikkitalon akusti ikka
ol i jopa hieman ”pelottava”,
koska hi l jaisimmatkin äänet
(myös hälyäänet) kuuluvat ni in
selkeästi . Adams ystävystyi nope-
asti suomalaisten muusikoiden
kanssa, ja hän pääsi tutustumaan
konsertin jälkeisi in, pi tki in i l ta-
rientoihin. Piers Adamsin kotisivut
ovat osoitteessa

http://www.piersadams.com/

Piers Adams



Elodylla suoraan kirkko-
konsertista klubikeikalle?

Teksti : Anna ja Eero Saunamäki
Kuva: Anna Saunamäki

Stockstadtissa ol i näyttävästi esi l lä
Nick Tarasovin Mol lenhaueri l le
suunnittelema uunituore Elody-
al ttonokkahui lu. Frankfurtin mu-
si ikkimessui l la huhtikuussa esi tel -
ty Elody muuntuu integroidun
mikrofonin avul la akustisesta soit-
timesta elektroniseksi nokkahui-
luksi . Elodyl le on haettu uskot-
tavuutta bändisoittimena myös
näyttäväl lä ulkoasul la. Mol len-
hauer lupaa Elodyl le myös hyvät
akustiset ominaisuudet sekä laa-
jan ambituksen mm. e-jalan
ansiosta. Eero Saunamäki testai l i
Elodya Stockstadtin nokkahui lu-
näyttelyssä.

”Elodyn ambitus on yksivi ivaises-
ta e:stä nel ivi ivaiseen es-säveleen,
ja sormitukset ovat lähes identtiset
Tarasovin suunnitteleman ja Mol-
lenhauerin valmistaman moder-
nin al ttonokkahui lun kanssa.
Olen itse esi intymisissäni vahvis-
tanut ”taval l i sta” nokkahui lua
Shuren instrumenttimikrofonei l la
tai headseti l lä, ja sol istikäytössä
tai esimerkiksi duokeikoi l la soit-
timen ulkopuolel la si jai tseva mik-
rofoni toimi i ihan hyvin. Bändi-
käytössä tai vahvasti efektoituna
kaiku- tai kierto-ongelmi l ta on
vaikea väl ttyä, ja tähän mark-
kinarakoon Elody pyrki i . Keski-
Euroopassa yri tetään muutenkin
ajatel la nokkahui lua hui luun, kla-
rinetti in, saksofoni in ym. verrat-
tavissa olevana modernina puhal -
l in- tai jopa bändisoittimena, eikä
pelkästään vanhan musi ikin inst-
rumenttina. Elody tuo mahdol l i -
suuksia varsinkin kevyen musi ikin
soittoon nokkahui lul la, mutta
vahvistimien käyttö taidemusi ikin
soittamisessa ei väl ttämättä ole
kovin käytännöl l i stä. Toisaal ta,

modernin orkesterin kanssa nok-
kahui l i sti l la voi ol la suuria balans-
siongelmia, joten miksi vahvis-
tusta ei voisi käyttää? Täl löin toki
äänimiehen tulee ol la eri ttäin
ammatti tai toinen ja käytettävien
vahvistimien ja kaiuttimien laa-
dukkaita. Elody toimi i hyvin myös
akustisena nokkahui luna si l loin
kun si tä ei ole l i i tetty vahvisti -
meen.

Mi l laista Elodyn soittaminen si tten
ol i ja mi l tä se kuulosti? Soitin-
näyttelyn kaoottisessa i lmapi i rissä
en kovin tarkkaa analyysiä pysty-
nyt tekemään, mutta posi ti ivinen
kuva Elodysta jäi kuitenkin. Sisäi -
nen mikrofoni toimi i , efektoituna
soitin kuulostaa hyväl tä, sormi-
tukset ovat järkeviä ja akustinen-
kin ääni on suhteel l i sen voimakas
ja miel lyttävä. Ulkonäöstä voi-
daan ol la montaa miel tä, mutta
i tseäni ensiversion värivaihtoeh-
dot eivät miel lyttäneet – mielestä-

ni tähtikuvioi tu nokkahui lu ei tuo
l isää uskottavuutta soittimel le.
Uusia värejä on kuitenkin jo tul lut
markkinoi l le, joten ehkä ni istä
löytyy uusia suosikkeja. Kätevää
on, että soittimen hieman nel is-
kanttinen muoto estää si tä pyöri-
mästä ja putoamasta tasaisel ta
alustal ta. Soittimen hinta on n.
1 800 euroa.”

Lisätietoa Elody-nokkahui lusta
löytyy osoitteesta elody-flute.com
(aika erikoista muuten, että nok-
kahui lu on käännetty englanniksi
flute-muotoon, eikä esimerkiksi
muotoon recorder tai block-
flute…), Windkanal -lehdessä ol -
leeseen englanninkiel iseen jut-
tuun Elodysta pääsee käsiksi tä-
män l inkin kautta:

http://elody-
flute.com/images/Elody-Story-
EN.pdf
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Eero Saunamäki testai lee Elodya



Katselmus nuorille
nokkahuilunsoittajille

Suomen nokkahui luseura ry jär-
jestää lauantaina 9.1 1 .201 3  
katselmuksen. nokkahui lunsoitta-
j i l le. Katselmus järjestetään Hel-
singin Töölössä, Musik- och
kul turskolan Sandelsin Gyl len-
berg-sal issa. Katselmus on tarkoi-
tettu musi ikkiopistoissa ja -kou-
luissa nokkahui lunsoittoa harras-
tavi l le lapsi l le ja nuori l le. Sarjoja
on kaksi , PT 1 -2 -tasoisi l le sekä
PT 3-D -tasoisi l le soittaj i l le.
Katselmus on kaiki l le i lmainen,
myös nokkahui luseuraan kuulu-
mattomi l le. Katselmuksessa on
käytettävissä säestyssoittimina
cembalo ja flyygel i sekä säestäjä
i lman eri l l i stä korvausta. Esi tysten
kokonaiskesto on alustavasti 1 0-
1 5 minuuttia per soittaja ja
katselmukseen otetaan n. 1 5-20
osal l i stujaa. Kaikki esi intyjät saa-
vat asiantuntevan raadin raken-
tavan palautteen ja diplomin
osal l i stumisesta. Raati in kuuluvat
Pekka Si lén (Länsi-Helsingin mu-
si ikkiopisto), Sunniva Fagerlund
(Yrkesakademin, Jakobstad), Petri
Arvo (freelance) ja Eero Sauna-
mäki (Sibel ius-Akatemia). Vaikka
kyseessä ei olekaan ki lpai lu, voi
raati halutessaan jakaa kannus-
tuspalkintoja. Katselmuksen l isä-
tiedot ja i lmoittautumisohjeet
julkaistaan syyskuun loppuun
mennessä osoitteessa www.nok-
kahui lu.fi . Katselmuksen päivä-
määrä 9.1 1 .201 3 kannattaa
kuitenkin jo merkitä kalenteri in.
Nähdään katselmuksessa!

Perustettu vuonna 2008
Kotipaikka: Helsinki
Jäsenmäärä (9/201 3 ): 69

Hal l i tus kaudel la 201 3 :

Eero Saunamäki , puheenjohtaja
puheenjohtaja@nokkahui lu.fi

Petri Arvo, varapuheenjohtaja

Anna Saunamäki , sihteeri
sihteeri@nokkahui lu.fi

Reetta Varjonen-Ol lus, talousvastaava

Ri ikka J . Holopainen, jäsen

www.nokkahui lu.fi
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