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V a r a p u h e e n j o h t a j a n
n u i j a

Odotettu kesä on koittanut ja vuoden uurastus alkaa ol l a jäl leen
paketissa ni in opintei l lä kuin työelämissäkin suurimmal l a osal la.
Nokkahui l unsoitto jatkuu kuitenkin läpi kesän. Tänäkin vuonna
Suomen suvessa on runsaasti nokkahui lua tarjol la: kuun
loppupuolel la Janakkalan Barokissa esi intyy Pedro Memelsdorff
ja Mala Punica. Si i tä lähes suorana jatkona käynnistyykin jo
BarokkiKuopio-festivaal i , jonka esi intyjät antavat myös
maistiaisia ohjelmistaan Kul ttuuriyhdistys Café Barockin
tapahtumissa Kuopion kuppi loissa. Sama meininki jatkuukin pian
Savonl innan Oopperajuhl ien oheistapahtumissa jossa nokka-
hui lu tulee soimaan kaupungin katukuvassa lukuisissa paikoissa.
Upeita festivaaleja, konsertteja ja sarjojahan on val tavasti , ja
nokkahui l ua voi kuul la mm. näissä paikoissa: Mul tia, Sipoo,
Sastamala Gregoriana, Loppi Soi , Mäntän Musi ikki juhlat. . .

Näihin sanoihin, mitä parhainta kesää kaiki l le!

Petri Arvo
Suomen nokkahui luseura ry:n varapuheenjohtaja
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Sini Vahervuo, Eero Saunamäki ,
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Katselmus kokosi jälleen nuoret soittajat

Teksti : Anna Saunamäki
Kuvat: Eero Saunamäki

Ensimmäisel lä kerral la suuren suosion saavuttanut nuorten
nokkahui l i stien katselmus järjestetti in toistamiseen lauantaina
3 1 .1 .2 01 5 . Paikkana toimi täl lä kertaa Länsi-Helsingin mu-
si ikkiopiston tunnelmal l inen kamarimusi ikkisal i . Päivän aikana
laval le ehti yl i 40 soittajaa, jotka ol ivat saapuneet Helsingin
Munkkiniemeen mm. Tampereel ta, Hämeenl innasta, Kouvo-
asta, Pietarsaaresta ja Oulusta. Toki pääkaupunkiseudun
musi ikkiopistot ol ivat tapahtumassa myös hyvin edustettuina.
Mukaan saati in kaikkien i loksi soi ttaj ia myös Virosta, si l lä
paikal le saapui Kuressaaren musi ikkikoulun nokkahui luyhtye
opettaj ineen. Päivän aikana kuul ti in sekä yhtye- että soo-
loesi tyksiä. Nuorimmat osal l i stujat ol ivat vasta musi ikkiopisto-
taipaleensa aloi ttaneita, vanhimmat lukioikäisiä soittaj ia.
Cembalon ja flyygel in ääressä ahkeroi säestäjä Laura Ol lberg-
Ekman.

Katsel mus toimi konsertti ti lanteena koko päivän, ja yleisöä
ol ikin mukavasti paikal la kaikissa vi idessä konserttisessiossa.
Katsel muksen tärkein ajatus onkin saattaa nokkahui lunsoittoa
harrastavat lapset ja nuoret ympäri Suomen yhteen kuulemaan
toisiaan ja kartuttamaan esi intymiskokemusta. Paikal la ol i myös



kolmihenkinen raati , joka antoi
kaiki l l e soittaj i l le rakentavan, kir-
jal l i sen palautteen. Raati in
kuuluivat Satu Parkkonen (Mu-
sikinsti tutet Kungsvägen), Anna
Saunamäki (Lauttasaaren mu-
si ikkiopisto) sekä Eero Saunamäki
(Taideyl iopiston Sibel ius-Akate-
mia).

Jokainen soittaja sai osal l i stumis-
estaan kunniakirjan. Ja vaikka
kyseessä ei ol lutkaan ki lpai lu,
päätti raati kuitenkin jakaa yh-
deksän lahjakorttia nuottikauppa
Ostinatoon kannustuksena har-
rastuksen jatkamiseen.

Lahjakortin saivat:

Malva Pentikäinen (Länsi -Helsingin musi ikkiopisto)
Lauri Pietiläinen (Länsi -Helsingin musi ikkiopisto)
Sara Räsänen ja Naomi Leppilampi
(Musik- och kul turskolan Sandels, Helsingfors)
Vladislav Dmitriev (Tampereen konservatorio)
Elias Eerola (Sibel ius-opisto, Hämeenl inna)
Kaisa Ansamäki (Pohjois-Kymen musi ikkiopisto, Kouvola)
Sauli Viskari (Hyvinkään musi ikkiopisto)
Roosmarii Sarapuu, Merlin Sepp ja Tonis Grepp
(Kuressaare Muusikakool , Viro)
Vivianna Peitso (Oulun konservatorio)

Soittovuorossa Astrid Krause Länsi-Helsingin mu-
si ikkiopistosta. Laura Ol l berg-Ekman säestää.

Kuressaaren musi ikkikoulun nokkahui luyhtye toi terveiset
Virosta. Trioa luotsasi Ti iu Maripuu (oik).

Vivianna Peitso Oulusta tulki tsee Hans-
Martin Linden sonaattia. Laura on si i rtynyt

cembalon luota flyygel in ääreen.

Katselmuksessa val l i tsi rento ja i loinen tunnelma!
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Open Recorder Days Amster-
dam 201 5

Teksti ja kuvat: Eero Saunamäki

Open Recorder Days Amsterdam
tai tuttaval l i semmin ORDA on
muutaman vuoden välein Ams-
terdamissa järjestettävä nokka-
hui lufestivaal i , joka kerää osal l i s-
tuj ia ympäri maai lmaa. Ensim-
mäinen ORDA järjestetti in kolme
vuotta si tten, tämänvuotinen
pidetti in toukokuun puol iväl issä
ja seuraava festivaal i vuonna
2 01 7. Renessanssinokkahui luyh-
tye The Royal Wind Music on
festivaal in pääjärjestäjä ja tukea
he saavat mm. Amsterdamin kon-
servatoriol ta ja moni l ta säätiöi l tä.

Vierai l in ORDAssa nyt ensim-
mäistä kertaa ja vaikutuin
tapahtuman monipuol isuudesta ja
eri ttäin korkeasta tasosta. Amster-
damin konservatorio tarjosi erino-
maiset puitteet festivaal in
järjestämisel le si jaintinsa, sal iensa
ja i l mapi i rinsä puolesta. ORDA
piti tänä vuonna sisäl lään ama-
töörei l le suunnatun ki lpai l un,
opettaj ien konferenssin, kon-
sertteja, mestarikursseja, soi tin-
näyttelyn ja tietenkin kohtaamisia
nokkahui l uintoi l i joiden kanssa
ympäri maai lmaa.

Kuuntel in Amsterdamissa kaksi
lounaskonserttia, jotka ol ivat
nokkahui l unsoiton opiskel i joiden
järjestämiä. Ensimmäinen ol i
Amsterdamin konservatorion
nokkahui l uluokan Blok-vi ikkoon
kuuluva konsertti , jossa kuul ti in
myös suomalaisen Juho Myl lylän
soittoa (Juhosta ja Amsterdamin
Blok-systeemistä enemmän tässä
lehdessä toisaal la). Konsertti
sisälsi sekä vanhaa että uutta mu-
si ikkia, ja si tä ol i todel la i lo kuun-
nel l a. Teokset ol i harjoi tel tu
eri ttäin hyvin, ja opiskel i jat
pääsivät toteuttamaan itseään

myös teatterin keinoin: Kevin
Hanlonin teoksessa Second
Chi ldhood soittajat räjäyttel ivät
laval la i lmapal l oja ja nokkahui lut
soivat pienessä uima-al taassa -
kyl lä, soi ttimet veden al la! Toinen
opiskel i jakonsertti esi ttel i soi ttaj ia
muista Euroopan mu-
si ikkikorkeaouluista, ja mukana
ol i mm. taidokas BLOCK4-kvar-
tetti Lontoosta.

Eri ttäin inspiroivia ja jopa
häkel lyttävän hyviä ol ivat kuule-
mani The Royal Wind Musicin ja
Ensemble Black Penci l in konserti t.
RWM on Bob Marvinin ja Adriana
Breukinkin rakentamia re-
nessanssinokkahui l uja soittava
tuplasekstetti , jossa soittaa myös
suomalaisjäsen Petri Arvo. He
soittivat väl iajal l i sen konsertin,
joka sisälsi musi ikkia renessanssin
ja barokin ajal ta. Kaikki teokset
soitetti in ulkoa i lman kapel l imes-
taria tai selkeää johtajaa. Puhtaus
ol i todel la hyvä ja musi ikki hen-
gi tti koko ajan - eri ttäin korkeata-
soista soittoa! Ensembl e Black
Penci l on Amsterdamin konser-
vatorion nokkahui lunsoiton pro-
fessorin ja vanhan musi ikin
osaston johtajan Jorge Isaacin
johtama kokoonpano, johon
kuuluu nokkahui l i stin l i säksi pan-
hui l i sti , al ttoviul isti , harmoni-
kansoittaja ja l yömäsoittaja. Tämä
tarkoittaa si tä, että yhtyeen kaikki
teokset ovat joko ti lausteoksia tai
omia sovituksia. Hienosti ja va-
kuuttavasti kokoonpano soitti yh-
teen ja heidän tekemisensä teki
vaikutuksen. Virtuoosista, kek-
sel iästä, vi ihdyttävää ja tai teel l i sta
soittoa ja esi intymistä. Molempien
kokoonpanojen edesottamuksia
löytyy YouTubesta.

ORDAn yhteydessä järjestetti in
pienehkö soitinnäyttely, jossa ol i
tavanomaisten tehdassoittimien
Moeckin ja Mol lenhauereiden
l isäksi myös käsintehtyjä nokka-

hui luja mm. Cool smal ta, Breu-
kinki l ta ja Bol toni l ta. Nokkahui l u-
rakentaj ien lukumäärää rajoi tti
varmasti samaan aikaan Saksassa
järjestetty Stockstadtin nokka-
hui lufestivaal i , josta kirjoi tin vuosi
si tten. Joskus pieni voi kuitenkin
ol la kaunista, ja täl lä kertaa
mukaan tarttui kauni isti soiva
korkeavireinen al ttonokkahui l u.

ORDA otti huomioon myös
nokkahui lupedagogit tarjoamal la
kahdessa sessiossa yhteensä kah-
deksan pientä presentaatiota eri
aiheista, mm. nykymusi ikin opet-
tamisesta lapsi l l e, yhtyesoitosta ja
nokkahui l i stiverkostojen rakenta-
misesta. Presentaatiot ol ivat 1 5
minuutin mittaisia, ne ol i hyvin
valmistel tu ja antoivat hyviä ide-
oita opetukseen. Kol mas ja
vi imeinen sessio kokosi pedagogit
pyöreän pöydän ääreen keskus-
telemaan ja reflektoimaan kuul -

Jorge Isaac havainnol l i staa
opetuskäytäntöjä
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luista teemoista.

Monipuol isuusteema ol i Amster-
damin nokkahui lutapahtumassa
läsnä myös eri laisi l la kurssei l la.
Salzburgissa I täval lassa professo-
rina toimiva nokkahui lutähti
Dorothee Oberl inger piti muuta-
man tunnin mestarikurssin
edistynei l l e nuori l l e soittaj i l le, ja
ol i inspiroiva ja idearikas kuten
aina. RWM:n jäsen Marco Magal-
haes veti nokkahui l uyhtyekursseja
amatöörei l le ja piti hienosti i sot,
kansainväl iset porukat näpeis-
sään. I tse hakeuduin akti ivioppi-
laaksi shakuhachi- ja tinapi l -
l ikurssei l le. Moni nokkahui lul le
sävel l etty nykymusi ikkisooloteos
on ottanut vaikuttei ta japani lais-
esta perinnesoittimesta shaku-
hachista, ja ol i eri ttäin mielen-
ki intoista päästä kuulemaan soit-
timen ja sen musi ikin taustoista
Amsterdamin konservatorion hui-
lunsoiton professorin Harrie Star-
reveldin johdol la. Sain ostamas-
tani muovisesta soittimestani
äänenkin muutaman kerran,
mutta miel enpainuvinta ol i Harri -
en demonstroimat, monipuol iset
äänenväri t, joi ta hän sai soi t-
timesta irti . Tinapi l l ikurssi ol i ot-
teel taan rennompi , ja porukal la
opettel imme muutamia hauskoja

skotti laisia kansansävelmiä. En ol -
lut tiennyt, että tinapi l l i l l ä ei
käytetä normaal ia, kielel lä toteu-
tettavaa artikulaatiota juuri kos-
kaan, vaan että artikulaatio
toteutetaan pääasiassa koruku-
vioiden ja mordenttien avul la.
Säännöt tinapi l l in kanssa eivät
ol leet kovin tarkkoja, ja aionkin
jatkaa harjoi tuksia YouTuben
avul la.

Amatöörei l le suunnattu nokkahui-
luki lpai lu pyöri konservatorion
kahdessa sal issa koko tapahtuman
ajan. Soittaj ia ol i yl i 80 ympäri
maai lmaa Brasi l iaa ja Japania

myöten ja taso ol i korkea kuten
odottaa osasinkin. En ehtinyt
seurata ki lpai l ua kovin inten-
si ivisesti täl lä kertaa, mutta kuul in
muutamia huikeita suori tuksia
mm. ki lpai lun voittaneel ta, unka-
ri laisel ta Ádam Nánási l ta ja sak-
salaisel ta Polygon-yhtyeel tä. Nok-
kahui lu näyttää voivan hyvin
myös harrastajasoittimena.

Amsterdamin konservatorion si -
jainti rautatieaseman ja historial -
l i sen keskustan läheisyydessä ja
talon hyvin toimivat sal i t ja muut
ti lat edesauttoivat nokkahui lusta
ki innostuneiden ihmisten verkos-
toi tumista. Keskustelut paikal l i sten
opiskel i joiden ja opettaj ien kanssa
ol ivat hedel mäl l i siä ja antoivat
uusia ideoita sekä energiaa
aiempien ideoiden toteuttamiseen.
Kuten aiemminkin olen huoman-
nut, väl i l lä tekee hyvää päästä si -
säl le todel l i seen nokkahui l ukup-
laan, ja ORDA toimi tässä tar-
koituksessa eri ttäin hyvin.

http://www.openrecorder-
days.com/en/

The Royal Wind Music

Ki lpai lussa toiseksi tul lut brasi l ialainen Julia Abdalla i sänsä
säestämänä
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Live-elektroniikka avaa korvat
uusille sävyille

Teksti : Sini Vahervuo

Tutustuin nuoreen Juho Myl lylään
ensi kerran Café Barockin Vanhan
musi ikin uudet toivot -konsertissa
vuosia si tten. Tuol loin Juho
opiskel i vielä Länsi-Helsingin mu-
si ikkiopistossa, jossa häntä opet-
tivat Pekka Si lén ja Sunniva
Fagerlund. Juho jäi mieleen näp-
päräl l ä varhaisbarokkisonaati l -
laan, ja vuonna 2 01 1 hän ihastutti
reippaal la tekemisen meinin-
gi l lään nokkahui l useuran ja Si-
bel ius-Akatemian järjestämäl lä
Erik Bosgraafin mestarikurssi l la.
Tuol l oin Juho ol i Pete Rosen
sävel tämän Bass Burnerin kim-
pussa. Heti lukion jälkeen Juho
hakeutui Amsterdamin konserva-
toriol le, missä Erik Bosgraafkin
opettaa. Nyt ensimmäinen
opintovuosi kohti Bachelor of mu-
sicia l ive-eletroni ikkaguru Jorge
Isaacin opissa lähenee jo lop-
puaan.

Tapaan Juhon Amsterdamin kon-
servatorion aul assa ORDA-festi -
vaal in pyörteissä. Juhol la ei
juurikaan nyt ole vapaa-aikaa,
si l lä koulun nokkahui luopiskel i jat
ovat festivaal i l la luonnol l i sesti
täystyöl l i stettyjä. Juuri ennen kuin
sain Juhon istutettua kahvikup-
posel le roudausten ja miksaus-
töiden väl issä ol i hän ehtinyt i t-
sekin laval le festivaal in Kalei -
doskooppi-konsertissa, jossa Ams-
terdamin konservatorion nokka-
hui lunsoitonopiskel i jat esi intyivät.
Konsertissa Juho soitti re-
nessanssinokkahui luyhtyeessä The
Royal Wind Academyssa koulun
kolmimetristä ylpeyttä el i ”Big
Babe” -subkontrabassonokkahui-
lua sekä nykymusi ikkia: Claudio
Gabrielen (s.1 963 ) La voix de l ’ in-
visible I I I :n nokkahui lul le, gam-
bal l e sekä cembalol le sekä Kevin

Hanlonin (s.1 95 3 ) harvoin esi -
tetyn Second Chi ldhoodin akus-
tisi l le ja vahvistetui l le soittimi l le,
yhteensä 1 3 soittajal le.

Second Chi ldhood on sävel letty
vuonna 1 978, ja Juhoa sen mu-
si ikkiteatraal iset l avaelementi t
sekä epätyypi l l i set instrumenti t le-
lupianoineen ja i lmapal l oineen (! )
kiehtoivat heti . Tuumasta toi-
meen, Juho päätti toteuttaa teok-
sen esi tyksen ja innosti muutkin
mukaan spektaakkel i in. Juho ker-
tookin epätyypi l l i sten kokoon-
panojen kiehtovan häntä.
Yhteistyötä hän tekee konservato-
riol la mm. jazz-osaston opiskel i -
joiden kanssa sekä ”african per-
cussion fusion” -bändissä.
”Puhal l insektioon kuuluu nokka-
hui lu, bassokl arinetti ja saksofoni ,
l i säksi piano ja bändisoittimia
sekä senegal i laisia sabar-rumpuja.
Yhdistelemme improvisaatiota,
fuusiojazzia ja afrikkal aista tradi-
tiota”. Kuulostaa miel enki in-
toisel ta!

Juho asustelee Amsterdamissa
opiskel i jakämpässä, ja aika kuluu
lähinnä opintojen parissa. Kolme
vi ikkoa kuusta nokkahui l i sti t
tekevät musi ikin perusopintoja,
yhtyeprojekteja sekä valmistau-
tuvat i tsenäisesti seuraavaan
”Blokki in” el i nokkahui l uopis-
kel i joiden intensi ivivi ikkoon.
Blokki-vi ikko järjestetään kerran
kuussa syyskuusta kesäkuuhun.
Blokki-vi ikkona Juhon päivät
saattavat nokkahui lutunnei l la ja
eri laisissa nokkahui l uworksho-
peissa venyä jopa 1 2 -tuntisiksi ,
perusopinnoistakaan kun ei Blok-
kien ajaksi saa l omaa. Juhoa ki i re
ei tunnu haittaavan: ”Opetus on
todel la korkealaatuista. María
Martínez Ayerza ja Hester Groen-
leer renessanssinokkahui l uyhtye
The Royal Wind Musicista ohjaa-
vat meitä renessanssimusi ikin
parissa Royal Wind Academyssa.

Tänä lukuvuonna workshopeja piti
l i säksi mm. Guus Janssen ja
maal iskuussa mei l lä ol i Rebecca
Stewartin ohjaama renessans-
siperiodi .” Opintoihin kuuluu
myös mainioiden blokflui t.org-
sivujen päivi ttäminen.

Juho pitää Amsterdamin nokka-
hui luopetuksen tavasta keskittyä
sekä nykymusi ikki in että vanhaan
musi ikki in vaikka ”epätyypi l l i set
asiat” ki innostavatkin enemmän.
Nokkahui lunsoiton perusasiat ja
vanhan musi ikin tyyl i tietoisuuden
hän kokee tärkeiksi , mutta
muistuttaa, että nokkahui l i stina
pitää uskal taa kokei l la mihin kaik-
keen instrumenttimme todel la
pystyy - eikä tyytyä vähään.
”1 960-70-luvui l ta asti ns. vau-
efektin aiheutti jo pelkästään se,
että soitti nokkahui lua. Tästä
pitäisi jo päästä eroon.”

Korkea laatu tekemisessä väl i ttyy
varmasti myös yleisöl le; kaikki
nokkahui luopiskel i jat osal l i stuvat
ryhmässä mol empien professo-
reiden, el i Erik Bosgraafin sekä
Juhon oman opettajan Jorge Isaa-
cin pitämi l le tekni ikkatunni l le.
Yhteensä tekni ikkatunteja kertyy
vuodessa 40 ja ni i l l ä käytetään
puisia 440Hz tenori- ja al tto-
nokkahui lua. Suosi tuksena on
vähintään Yamahan ammat-
tistandardi tenoreissa (YRT61 ).
Juho itse käyttää Ehl ertin modernia
tenoria tai Boudreaun Aesthé-teno-
ria. Juho kertoo opettaj iensa anta-
van jatkuvaa palautetta soitinten
laadusta, ja tämä pitäisikin Juhon
mielestä huomioida jo mu-
si ikkiopistoissa: ”Parisataa euroa
pitää ol la l ai ttaa kunnon soittimi in,
ei kukaan mene viulutunni l lekaan
muovisel la soittimel la.” Juho ker-
too omistavansa mm. Jean-Luc
Boudreaun ja Ralf Ehl ertin
rakentamia kopioita myös keski-
aikaisista, myöhäisrenessanssi -
sekä barokkinokkahui luista. Myös
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Pedro Memelsdorff ja Mala
Punica Janakkalan Barokkiin

Teksti : Eero Saunamäki

Keskiajan musi ikki in erikoistunut
i tal ialainen yhtye Mala Punica
esi intyy Janakkal an Barokissa
perustajansa Pedro Memelsdorffin
johdol la kesäkuun vi imeisenä
vi ikonl oppuna. Heidän kon-
serttinsa otsikko on Iter Ytal icum
– matka halki keskiajan I tal ian.

Argenti inal ainen nokkahui l i sti
Pedro Memelsdorff perusti keski-
aikaista polyfonista musi ikkia
soittavan Mala Punican vuonna

1 987. Kokoonpanoon kuul uu ni in
laulaj ia kuin soittaj iakin, ja se on
julkaissut l ukuisia levyjä perus-
tamisestaan lähtien. Mala Punica
yhdistää musikologista tutkimusta
ja rohkeaa musi iki l l i sta tul kintaa:
virtuoosista soittoa ja laulua, di-
minuutioi ta ja kontrapunktista
improvisaatiota, runol l i suutta ja
teatteri l l i suutta. Yhtye on saanut
yl i 40 eri l aista pal kintoa toimin-
nastaan ja se on konsertoinut
satoja kertoja ympäri maai l maa.

Nokkahui l i sti , tutki ja ja opettaja
Pedro Memelsdorff syntyi vuonna
1 959 Buenos Airesissa Argen-
ti inassa. Vuonna 1 977 hän muutti

Eurooppaan opiskel l akseen Base-
l i ssa ja Amsterdamissa. 1 980-l u-
vun alussa hän al oi tti menestyk-
sekkään yhteistyön Jordi Saval l in
ja Hesperion-yhtyeen sekä cem-
bal isti Andreas Staierin kanssa.
Memelsdorff on esi intynyt mu-
si ikkifestivaalei l la ympäri maai l -
maa kokoonpanojensa kanssa.

Vuonna 2 01 3 Memelsdorff val i t-
ti in maineikkaan sveitsi läisen mu-
si ikkiakatemian Schola
Cantorumin johtajaksi Basel i in ja
vi ime vuonna hän sai U trechin
yl iopistoon tehdystä myöhäisen
keski-ajan instrumentaal ipol yfoni-
aan keskittyneestä väitöskirjastaan

saan sen mahdol l i suuksista.”
Amsterdam on ol lut pi tkään
merkittävä nykymusi ikin opin-
ahjo, ja yhteistyö mm. sävel lys-
opiskel i joiden kanssa on akti i -
vista. Myös improvisaatio on
Juhon sydäntä lähel lä, ja hän ker-
tookin improvisaation yhdistyvän
l ive-elektroni ikan kanssa tekemi-
seen lähes aina.

Juho rakastaa sekoittaa pakkaa
kokeel l i si l la projektei l la ja l i sätä
soittoonsa maustei ta vaikkapa
jazzista, progesta tai rockista.
Yl ipäätään hän kertoo pyrkivänsä
pois insti tutionaal isesta tekemi-
sestä. Bändisoitostakin Juhol l a on
kokemusta suomal aisessa pro-
gerock-yhtyeessään Burntfieldis-
sä, jonka EP-levy Col d Heat
julkaistaan el okuussa. Juho on
Burntfieldin laulaja ja kitaristi , ja
bändin yhdessä sovittamat
kappaleet ovat Juhon käsialaa.
Ensi vuoden suunnitel mi in Ams-
terdamissa kuuluvat myös
sivuainekitaraopinnot.

Muuten, l ive-el ektroni ikkakokei-
lut nokkahui lul l a kannattaa kuu-
lemma aloittaa vaikka kitaraefek-
tei l lä leikkien. iPad-sovel luksiakin
löytynee ja Juho konsul toi
mielel lään. ”Live-elektroni ikka
aukaisee korvat uusi l le sävyi l le.
Nokkahui lun ja elektroni ikan yh-
distelmäkään ei ole enää uusi . Se
on l ähtöisin 1 970-luvul ta mutta
kehittyy edel leen mielenki intoi-
si in suunti in.”

Suomen toinen Eagle-nokkahui lu
(Saunamäen Eeron Eaglen kaveri
si i s) löytyy Juhol ta.

Entä mistä tul i idea yhdistää
nokkahui l unsoitto ja l ive-elektro-
ni ikka? Juho ki i ttää tästä Länsi-
Hel singin musi ikkiopistoa; merkit-
tävimmäksi kipinäksi Juho nimeää
kevättalvel la 2 01 2 ”Länskärin” im-
provisaatio- ja l ive-elektroni ikka-
kurssin, jossa opettivat Anders
Pohjola Sibel ius-Akatemian mu-
si ikkiteknol ogian osastol ta sekä
toinen nykkärispesial i sti , sel l i sti
Markus Hohti . Kurssi l la herännyt
ki innostus vei Juhon ensin mes-
tarikurssei l le Amsterdamin konser-
vatorion Bl okkeihin ja lopul ta
myös opiskelemaan Jorge Isaacin
oppi in. Jorge Isaac opettaa konser-
vatoriol la nokkahui lun l isäksi
myös l ive-elektroni ikkaa, mm.
kahden vuoden opintojaksoa elec-
tronics for recorder. ”Elektroni ikka
on jo l uontevasti osa jokapäiväistä
elämäämme, miksei si i s myös
luonteva ekstensio instumenti l -
lemme. Sävel täjätkin ovat innois-
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Jan Pieter Hei je -palkinnon. Pro-
fessori Memelsdorff toimi ikin
myös tutki jana Utrechin yl iopis-
tossa ja on luennoinut mm. Firen-
zessä, Venetsiassa ja Berkeleyssä
Yhdysval loissa. Basel in l i säksi hän
opettaa Barcelonassa ja julkaisee
säännöl l i sesti keskiaikaan l i i ttyviä
tekstejä musikologisissa julkai-
suissa. Aiemmin Memel sdorff
toimi professorina Zürichissä ja
Mi l anossa sekä vierai levana pro-
fessorina mm. Tokiossa, Lon-
toossa ja Lyonissa.

Haastattel in Pedro Memelsdorffia
sähköposti tse toukokuun lopussa.

1. Olet aktiivinen nokkahuilun-
soittaja, mutta myös Sveitsin
Baselissa toimivan Schola Can-
torumin johtaja sekä tutkija, mu-
sikologi. Kuinka jaat aikasi
esiintymisen, opettamisen ja tutki-
muksen kesken?

Val i tettavasti en täl lä hetkel lä
opeta juuri ol lenkaan, joka on
todel la harmi - opettaminen on
nimittäin hieno tapa ol la
tuoreessa yhteydessä nuorempi in
muusikoihin. Tutkimus ja esi inty-
minen tarvi tsevat pal jon aikaa,
kuten voit kuvitel la. Olen käyt-
tänyt kaiken vapaa-aikani pi tääk-
seni esi intymis- ja tutkimustasoni
mahdol l i simman korkeina.

2. Mitä mieltä olet nykypäivän
nokkahuiluopiskelijoiden tasosta?

Opiskel i joiden joukossa on aina
muutamia eri ttäin hyviä yksi l öi tä,
mutta sama ti lanne on kaikissa
soittimissa. Ni inkään ki innostavaa
ei ol e kuitenkaan kval i teetti vaan
esteti ikka: mielestäni eri soi ttaja-
ympyröissä on hyvinkin eri laisia
sointi - ja esi tysesteti ikkoja, ja si tä
on aina eri ttäin mielenki intoista
seurata. On tärkeää, että kaikki
eivät soita samal la taval l a.

3. Olet työskennellyt paljon van-
han musiikin parissa. Mitä mieltä
olet nokkahuilusta nykymusii-
kissa?

On todel l a hienoa huomata
kuinka moni sävel täjä ja eri tyisesti
kuinka moni hyvä sävel täjä on
työskennel l yt nokkahui lun paris-
sa. Tulevaisuus näyttää mikä
tämän ohjel miston vastaanotto ol i
ja on. I tse olen enemmänkin ol lut
akti ivinen toisenl aisen avant-
garden, keskiaisen musi ikin,
parissa.

4. Mikä on mielestäsi paras tapa
tuoda nokkahuilua tunnetuksi
suurelle yleisölle?

Yleisö ei ole koskaan ongel -
mal l inen, ongel mat ovat yleensä
tapahtumajärjestäj issä (ja heidän
tietämyksessään ja/tai asenteis-
saan, toim. huom.).

5. Mitä lähitulevaisuuden suun-
nitelmia sinulla on?

Esi ttelen tutkimuksiani konferens-
seissa Roomassa ja Torinossa.
Schola Cantorum Basel issa val -
mistelemme suurta symposiumia,
jonka aihe on nykyaikaisuus
(engl . "Modernity") ja pienempää,
joka keskittyy Matteo da Perugian
maal l i seen musi ikki in. Suomen
konsertin jälkeen yhtyeemme
Mala Punica valmistelee konsert-
tiohjelmia Sveitsin ja Venäjän
konsertteja varten.

Mala Punica -yhtyeen konsertti on
sunnuntaina 2 8.6.2 01 5 kl o 1 8
Pyhän Laurin kirkossa Janak-
kalassa. Liput 1 5 , 2 0 ja 2 2 euroa.
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