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

Kokosin vuonna 201 0 l istan suomalaisista teoksista nokkahui lul -
le. Tiedot keräsin si l loin vain Fimicin el i suomalaisen musi ikin
tiedotuskeskuksen internetsivui l ta. Tein si l loisen l istan pääosin
omaan käyttööni , lähinnä tulevien konserttiohjelmien suunnitte-
lua si lmäl lä pitäen. Tänä vuonna päätin päivi ttää ja laajentaa l is-
taa, ja si ihen tarvi tsin teidän apuanne. Apua tul ikin ki i tettävästi ,
ki i tos si i tä! Lukuisat seuramme jäsenet ottivat minuun yhteyttä ja
kertoivat l i stasta puuttuvista teoksista. Lisäsin kaikki minul le ker-
rotut teokset l i staan, ja nyt l i sta on ladattavissa Nokkahui luseuran
internetsivujen etusivul ta osoitteessa www.nokkahui lu.fi . I lmoi-
tathan uusista nokkahui luteoksista tai l i stassa olevista virheistä
minul le, pidän mielel läni yl lä ajan tasal la olevaa luetteloa suo-
malaisista nokkahui luteoksista.

Listaa tutkiessa käy i lmi , että nokkahui lul le on sävel letty soolo- ja
kamarimusi ikkiteosten l isäksi myös melko pal jon orkesteristem-
moja. Toinen huomio on, että nokkahui lu esi intyy nykymusi ikki-
teoksissakin useasti muiden vanhan musi ikin soittimien kanssa
tai teoksissa, joissa on mukana laulaj ia. Vaikka nokkahui lun
käyttö on monipuol istunut esim. barokin ajasta, ni in samat laina-
laisuudet soittimen käytöstä pätevät si i s edel leen. Ja tämä l ista-
han kertoo faktoja vain sävel letystä taidemusi ikista:
nokkahui lul le on toki sävel letty ja varsinkin sovitettu rei lusti
musi ikkia myös kansanmusi ikin ja populaarimusi ikin genreissä.

Seuramme toiminta on vuosien varrel la alkanut vaki intua. Nok-
kahui lupäivä järjestetään aina lokakuun lopussa ja nuorten nok-
kahui l i stien katselmus vaihtelevana ajankohtana vuoden parin
välein. Näiden l isäksi sähköposti l i sta, internetsivut ja Blokki-lehti
tarjoavat jäseni l le tietoa nokkahui lusta. Seuran jäsenmäärä on n.
70, ja l i sää jäseniä ottaisimme eri ttäin mielel lämme: suuremmal-
la jäsenmaksupoti l la saisimme järjestettyä monipuol isempia ta-
pahtumia. Onko sinul la ystävä tai tuttu, joka ol isi ki innostunut
l i i ttymään Nokkahui luseuraan? Soittimemme i losanomaa kan-
nattaa levittää eteenpäin!

Hyvää uutta vuotta kaiki l le jäseni l le!

Eero Saunamäki ,
puheenjohtaja
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Puun värähtelyä ja uniikkia
sointia

Koonnut: Anna Saunamäki
Kuva: Eero Saunamäki

Dynamiikka- ja balanssiasiat nou-
sevat toistuvasti esi in, kun sävel -
täj i l tä tiedustelee nokkahui lul le
kirjoi ttamisen haasteista. Ongel -
mia on ratkottu eri laisi l la soitin-
yhdistelmi l lä ja erikokoisten nok-
kahui lujen vaihtelemisel la. Re-
nessanssinokkahui lui l la soittaval le
Q Consorti l le uutta teosta Sju ri-
tualer paraikaa sävel tävä Gustav
Nyström on jopa päätynyt si ihen
ratkaisuun, että ti la ja yleisömäärä
rajataan etukäteen, ja vi isi nokka-
hui l i stia soittaa yleisön keskel lä,
väl issä, takana, edessä ja ympäri l -
lä – sekä paikal laan seisten että
kävel len.

Toisaal ta monet sävel täjät ovat
kuitenkin haasteista huol imatta
yl lättyneet soittimen ainutlaatui-
sesta i lmaisuvoimasta ja ihastu-
neet sen monipuol iseen sointi -
maai lmaan. Onneksi ovat! Suo-
malaisten nykysävel täj ien kynistä
on nimittäin syntynyt vaikuttava
joukko eri laisia teoksia, ja määrä
vain kasvaa. Listaa suomalaisista
nokkahui luteoksista on koonnut
Eero Saunamäki . Suomalainen
nokkahui luohjelmisto, mukaan
lukien teokset, joiden kokoonpa-
nossa on mukana nokkahui lu, kä-
si ttää tähän mennessä musi ikkia
yl i vi idel täkymmenel tä sävel täjäl -
tä. Linkki l i staan löytyy osoitteesta
www.nokkahui lu.fi .

Tässä jutussa kolme suomalaista
sävel täjää kertoo omista nokka-
hui lusävel lyksistään sekä avaa
hieman suhdettaan ainutlaatui-
seen instrumentti imme. Oululai -
sen Juha Piston teosluetteloon
kuuluu toistaiseksi ainoa suoma-
lainen konsertto nokkahui lul le ja
puhal l inorkesteri l le. Paul i ina Iso-

metrossa. Asial la ol i Torìo Galà-
nyuk –niminen tai tel i ja. Jätin hä-
nen rahakulhoonsa myös käynti -
korttini , ja pian sain hänel tä säh-
köpostia. Kerroin, että hänen etevä
soittonsa ol i saanut minut muista-
maan vanhan nokkahui lusarjani ja
kokemus yl lytti minut ehdotta-
maan si tä julkaistavaksi . Apua dy-
namiikan merkitsemiseen ja
turhien pitkien kaarien korvaami-
seksi fiksui l la artikulaatiomerkin-
nöi l lä sain Anna ja Eero
Saunamäel tä, ja nyt tuo musi ikki
on saatavissa Fennica Gehrman
Oy:n lähes uunituoreena julkaisu-
na. Odotan jännityksel lä, että jo-
kin al ttonokkahui lu-ki tara-duo
tarttuu tähän uudel leeneditoi tuun
nuotti in.

Vuonna 1 984 kirjoi ttamani ja
Rabbe Forsmanin ja Pekka Vesa-
sen kantaesi ttämä Sonati ini al tto-
nokkahui lul le ja kitaral le (1 2 ’)
kuuluu ymmärtääkseni suureen
joukkoon nukahtaneita teoksia.
Nuoti t ovat saatavissa Music Fin-
landin kokoelmista. Rakastan
puun värähtelyä. Nokkahui lut ovat
ihania soittimia, joissa ymmär-
tääkseni on hyvä ottaa huomioon,
että ne on tarkoitettu soittamaan
suhteel l i sen diatonista musi ikkia.
Artikulaatio on kiva haaste samoin
kuin dynamiikan rajal l i suus. Kir-
joi tan mielel läni l i sää ohjelmistoa
näi l le instrumentei l le. ”

Paul i ina Isomäki :

“Nokkahui lu on oma soittimeni , ja
juuri siksi si l le on ol lut aika vaikea
sävel tää. Olen soittanut myös fa-
gottia, ja fagoti l le minul la on vielä
vähemmän sävel lyksiä kuin nok-
kahui lul le (jos ei oteta lukuun or-
kesteri teoksia, joissa on mukana
fagotti ). Kun aloin sävel tää ensim-
mäistä kamarioopperaani Tah-
don!, halusin, että si i tä tul isi
koominen ooppera hiukan Rossi -
nin tapaan, ja että sointimaai lmal-

mäki tarkastelee nokkahui lua
myös soittajan näkökulmasta, ja
Harri Wessmanin Sarja alttonok-
kahuilulle ja kitaralle syntyi vuon-
na 1 979, jol loin nokkahui l i smin
ammattimaisuus otti Suomessa
vasta ensiaskelei taan.

Harri Wessman:

”Rakastan puun värähtelyä

Kun kirjoi tin ensimmäisiä varsi -
naisempia konserttikappalei tani
70-luvun lopul la, Sibel ius-Akate-
miassa musi ikkia opiskel i Johanna
Keskinen, joka pyysi minua sävel -
tämään nokkahui lututkintoonsa
teoksen al ttonokkahui lul le ja kita-
ral le. Syntynyt Sarja alttonokka-
huilulle ja kitaralle (8’ 30’’) si i rtyi
pian Rantalaitumella-nimisel le vi-
nyyl i levyl le, jossa sen esi ttivät ki-
taristi Seppo Si i rala ja klarinetisti
Jarmo Munter. Noina aikoina
Seppo Si i rala ol i Suomen musi-
kaal isimmin soittava kitaristi . Jar-
mo Munter puolestaan selvi tti
kirjoi ttamani stemman hämmäs-
tyttävän hienosti si i tä huol imatta,
että ol in merkinnyt fraasien yl le
pitkät kaaret ajattelematta ol len-
kaan si tä, että kaari merkitsee pu-
hal tajal le käytännössä pelkkää
kiel i ttämättömyyttä. Jarmo si is
soi tti kiel i ttämättä ja selvisi turhan
vaikeasta tehtävästä hyvin. Tähän
ihan mal l ikkaaseen esi tykseen an-
nan mielel läni l inkin si l le, joka
pyytää si tä minul ta sähköposti tse
harriwessman@gmai l .com, Face-
bookin kautta tai 050-581 7375.
Se on melodista ja romanttista
musi ikkia. Soinnuissa on hiukan
jazzin makua ja kromati ikan sekä
modaal isten asteikkojen käyttö
antaa karaktäärei l tään vaihtelevi l -
le osi l le luonteikkaan värinsä.

Pari vuotta si tten, si i s reippaasti
yl i kolmekymmentä vuotta myö-
hemmin, kuul in etevää al ttonok-
kahui lun soittoa Barcelonan



la ol isi yhteyksiä barokkimusi ik-
ki in. Siksi päädyin ni inkin kum-
mal l i seen orkesterikokoonpanoon
kuin nokkahui lu-oboe-sel lo-cem-
balo-lyömäsoittimet. Nokkahui lu
osoittautui hyväksi val innaksi , si l -
lä se toimi eri ttäin hyvn laulaj ien
äänten kanssa. Erikokoisten nok-
kahui lujen käyttö toi vaihtelua
soundeihin.  

Modernimpaa i lmaisua kokei l in
Duossa nokkahuilulle ja viululle.
Tein Duon harjoi tustyönä sävel -
lysopinnoissani , eivätkä si inä teh-
dyt sointikokei lut jääneet pysy-
väksi osaksi sävel lystapaani .  

Kesäpäiväkirjassa halusin tehdä
melodisia etydejä, jotka joissa
ol isi teknisiä haastei ta edistynei l le
oppi lai l le.

Teen useimmiten musi ikkia ti -
lauksesta. Kukaan ei ole vielä ti -
lannut minul ta sävel lystä
nokkahui lul le, joten nokkahui lu-
musi ikki on senkin takia jäänyt
näin vähäiseksi osaksi tuotantoa-
ni . Yhtenä haasteena nokkahui-
lul le sävel tämisessä pidän si tä,
että sen ääni on hennompi kuin
modernien soittimien. Se ei ole
yhteismital l inen muiden puhal ti -
mien kanssa. Ratkaisuna on kir-
joi ttaa soolonokkahui lul le (kuten
Kesäpäiväkirjassa), yhdistää nok-
kahui lu muiden vanhojen soitin-
ten kanssa (kuten cembalon
kanssa Tahdon!-oopperassa) tai
si tten nimenomaan hyödyntää
nokkahui lun ominaislaatua mui-
hin soittimi in verrattuna. Vi ime-
maini ttua en oikeastaan ole vielä
kokei l lut, mutta ehkä tulevaisuu-
dessa? Nokkahui lu ja kantele
saattaisivat myös ol la hyvin toi-
miva yhdistelmä.”

Juha Pisto:

“Ensimmäinen todel l inen sävel -
lystyöni nokkahui lul le ol i heti ei

enempää eikä vähempää kuin
konsertto. Teoksen ti lasi nokka-
hui lutai tei l i ja Eero Saunamäki ja
si l loinen Pohjan Soti lassoittokunta
yhteishankkeena, ja käytin si inä
soolosoittimena sopranino-,
sopraano-, al tto- ja tenorinokka-
hui lua. Sävel lysprosessi ol i haas-
tava ja mielenki intoinen. Haas-
teel l i seksi sen teki kokoonpano,
jossa sol istina on nokkahui lu ja
orkesterina sinfoninen puhal l inor-
kesteri . Miten saada asiat balans-
si in? Ri i ttääkö soolosoittimen
dynaaminen skaala ja i lmaisuvoi-
ma? Ongelmat ratkesivat kuiten-
kin melkein kuin i tsestään. Tarkka
orkestrointi , eri laisten soolonok-
kahui lujen vuorottelu, uuden su-
kupolven soittimet ja innovaatiot
jne. Mielenki intoa toi ja l i säsi se,
kun huomasi miten i lmaisuvoi-
mainen soitin nokkahui lu voi oi-
keissa käsissä ol la. Soittimen
koulusoitin-stereotypiat kyl lä pö-
lähtel ivät pois mielestä matkan
aikana kun sain tehdä ti ivistä yh-
teistyötä sol isti Eeron kanssa, joka
on perehtynyt kattavasti nokka-
hui lul le kirjoi tettuun nykymusi ik-
ki in, soi ttotekni ikoihin ja omaa
ainutlaatuisen asenteen ja vir-
tuoosisen soittotaidon. Teoksen
valmistuttua ja kuul tuani kantae-
si tyksen ti laaj ien toimesta tul in
si ihen tulokseen, että soitin on
mainio instrumentti ja pal jon

mainettaan parempi . Täl lehän täy-
tyy kirjoi ttaa joskus l isää.

Ja l i sää onkin tulossa. Käytän nok-
kahui lua nyt kolmessa osin jo val -
mi issa/valmistuvassa teoksessa (tai
ni in ainakin suunnittelen). Kaksi
ni istä on laulusarjoja joista toises-
sa on kolme laulusol istia ja pieni
sei tsenhenkinen kamarikokoonpa-
no. Teoksen teksti on Salme Raat-
man runoelman Birgitan heijas-
tuksia pohjal ta ja sen ensimmäi-
nen osa kantaesi tetti in Oulussa
Uuden musi ikin lokakuu -festivaa-
l i l la tänä syksynä. Nokkahui luo-
suudet soitti tyyl ikkäästi Stephanie
Archer. Toisessa laulusarjassa on
bari tonisol isti ja suurempi puhal -
l inorkesteri , jonka kokoonpanoon
kuuluu myös nokkahui lu. Kolmas
teos, jossa ajattel in soitinta käyttää
on tekei l lä oleva kamariooppera.
Sen kokoonpano myötäi lee Birgi-
tan hei jastuksia -teoksen kokoon-
panoa.

Uskon todel la että soittimen uus-
renessanssi on vielä edessä. Si tä
kehitetään koko ajan ja haetaan
uusia innovaatioi ta laajentamaan
i lmaisua. I tse tulen varmasti käyt-
tämään si tä teoksissani . Sen ainut-
laatuinen ja uni ikki sointi on
saanut paikan sydämessäni .”

Sävel täjä Pasi Lyytikäinen avasi näkemyksiään nokkahui lul le sävel tämisestä
Nokkahui lupäivänä 24.1 2 .201 5 . Kirjoi ttaessaan teosta Minimal to sooloal tto-
nokkahui lul le Lyytikäinen hämmästyi nokkahui lun nopeasta ja tarkasta artiku-
laatiosta ja sen mahdol l i suuksista.
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konserti l lani , aiheena nokkahui lut
ja  l ive-elektroni ikka. Ol in todel la
otettu saadessani ol la mukana ta-
pahtumapäivän ohjelmassa ja l i sä-
tä  kattaukseen oman osuuteni
ehkä Suomessa hieman harvem-
min kuul lusta aiheesta.

Ammattiopinnoissani Amsterda-
min konservatoriossa ja tai teel l i -
sessa työskentelyssäni eri tyise-
nä  ki innostuksen kohteenani on l i -
ve-elektroni ikan käyttö, ja luento-
konsertin ideana ol ikin esi tel -
lä  nokkahui lujen ja l ive-elektroni i -
kan monipuol isia mahdol l i suuksia.
Pyrin tuomaan esi in sekä  historia-
perspekti iviä että tämän päivän
musi ikkiskenen näkymiä  nokka-
hui lujen ja elektroni ikan   yhdistel -
män moninaisten i lmenemis-
muotojen kautta. Esi tin   Barry
Truaxin ja Timuçin Sahinin sävel -
tämiä  teoksia, analogisia efektipe-
daaleja sekä l ivevideokuvaa yhdis-
tävää  improvisaatiota ja  oman   so-
vi tukseni Jamiroquain Little L -kap-
paleesta. Lisäksi annoin   käytännön
tietoa esimerkiksi lai tteistopuoles-
ta.

Eräs Lyytikäisen   intohimoista ja
ki innostuksen kohteista – tohto-
rintutkinnon tasol la – on l ivesä-
vel lysmetodi , jossa  sävel täjä luo
teoksensa intui ti ivisesti hetkessä,
suoraan puhtaaksikirjoi ttaen. Soit-
tajat saavat  eteensä valmi i t nuoti t,
joista teos kantaesi tetään heti .
Kun Lyytikäinen vielä vi imeiseksi
ol i kysel lyt yleisöl tä ideoita uuden
l ivesävel lyksensä teemoiksi , luen-
toa seurasi   Anna ja Eero Sauna-
mäen   laajal ti uutta musi ikkia
(mm. Lehto, Forsström, Bank) esi -
tel lyt nokkahui lukonsertti , jonka
loppupuolel la i tsel läni ol i kunnia
l i i ttyä mukaan esi ttämään Jukka
Tiensuun Rubato-trio. Tämän   jäl -
keen kantaesi timme Lyytikäisen
tuorettakin tuoreemman l ivesä-
vel lyksen sopraano-, tenori - ja
bassonokkahui lui l le.

Lounastauon (joka tosin omalta
osal tani kului elektroni ikka-setu-
pia vi imeistel lessä…) jälkeen
vauhti in pääsivät Cornucopia-yh-
tye (Pekka Si lén, Louna Hosia,
Marianna Henriksson) ja sävel tä-
jä  Tomi Räisänen. Avoimissa har-
joi tuksissa Cornucopia, yhdessä
ääniteknikko Jaakko Kulo-
maan   kanssa, työskentel i Räisäsen
johdol la tämän   uuden   Cornuco-
pia-teoksen parissa.   Nimikkoteos
on osa yhtyeen   2 .1 1 .   Helsingin
Temppel iaukion kirkossa ensiesi -
tettyä  Once  Upon a Ground
-konserttiohjelmaa, jossa vanha ja
uusi musi ikki yhdistyvät elektro-
ni ikan kanssa.

Ol i eri ttäin mielenki intoista seu-
rata harjoi tusta, jossa yleisöl le tar-
joutui mahdol l i suus kuul la ja
nähdä  teos ennen kantaesi tystä eri
valossa; sävel täjän ja muusikoi-
den vuorovaikutuksessa se ko-
kee  jatkuvasti pieniä muutoksia ja
elää prosessissa.

Kamarimusi ikkisal issa ohjelma
jatkui seuraavaksi omal la luento-

Vanhoilla uutta, uusilla vanhaa –
Nokkahuilupäivän satoa

Teksti : Juho Myl lylä
Kuvat: Eero Saunamäki

Lauantaina 24.1 0. nel jä suoma-
laista vanhan musi ikin toimi jaa –
Suomen vanhan musi ikin l i i tto
Svamul i ,   Suomen  nokkahui luseu-
ra, Café Barock ja Länsi-Helsingin
musi ikkiopisto – järjestivät yhtei-
sen   tapahtumapäivän Länsi-Hel -
singin musi ikkiopistol la Helsingin
Munkkiniemessä. Näiden tahojen
yhteisponnistuksena syntynyt ta-
pahtuma keskittyi tyypi l l i ses-
ti   vanhan musi ikin soittimiksi
koettujen instrumenttien moder-
ni in puoleen. Tapahtumapäivä
ol i   samal la myös jatkoa Suomen
nokkahui luseuran vi ime vuonna
lanseeraamal le nokkahui lupäiväl -
le,   ja nokkahui lut ol ivatkin vah-
vasti edustettuna päivän ti laisuuk-
sissa.

Monipuol inen ohjelma houkutte-
l i   paikal le mukavasti utel iasta ja
ki innostunutta yleisöä. Päivän lu-
kuisi l la luennoi l la ja konserteis-
sa  kuul ti in ja koetti in mm.
nykymusi ikkia laidasta lai taan
vanhoi l la soittimi l la, uusia soitin-
innovaatioi ta,   l ive-elektroni ikkaa
ja l ivesävel lystä, ja i l taohjelmasta
vastasi Café Barock barokki laulu-
karaokel la ja  A:41 5-barokki ja-
mei l la.

Nokkahui lupäivä käynnistyi puo-
l i l tapäivin sävel täjä Pasi Lyytikäi-
sen luennol la nokkahui lul le
sävel tämisestä. Lyytikäinen puhui
omasta suhtautumisestaan työ-
hönsä ja nokkahui lul le  sävel tämi-
sen yl lättävästä vaikeudesta, jota
hän havainnol l i sti Minimalto-soo-
loal ttonokkahui luteoksen (2006)
kautta. Teoksen ti laaja ja kantae-
si ttäjä Eero Saunamäki   demonstroi
osuvasti sävel lyksen haastei ta ryt-
mi ikan ja dynamiikan saral la.

Juho Myl lylän l ive-elektroni ikkaa käsi ttele-
vä luento sisälsi myös improvisointia.



Knifonium-luentokonsertin jälkei-
sen   Svamul in jäsenet piti entistä
ki i reisempinä  l i i ton syyskokous.
Samaan aikaan juhlasal issa  vi ri t-
täydytti in jo Café Barock -i l ta-
mi in, barokki laulukaraokeen ja
jameihin. Yleisö ol i tässä vaihees-
sa  kutistunut melko pieneksi ,
mutta se ei estänyt lämminhen-
kistä tunnelmaa syntymästä, kun
paikal le  jääneet ki innostuneet ja
intohimoiset musadiggari t saivat
aimo annoksen yhteislaulua ja
-soittoa.   I lahduttavaa ol i Café Ba-
rockin muusikoiden muodosta-
man karaokebändin ohjelmiston
monipuol isuus, kattaen kaikkea

mahdol l i sta varhaisbarokin so-
naateista Bachin aarioiden kaut-
ta  vaikkapa Parati i sin periodi-
soi tinversioon. Mitä eri laisimmat
kappaleval innat karaokekansiois-
ta pitivät mielenki innon yl lä, ni in
kuunnel lessa kuin mukanakin
musisoidessa.

Kuten koko tapahtumapäivän ai-
kana saimme useaan otteeseen
huomata, nk. “vanha musi ikki”
ja  sen soittimet ovat historial l i sen
esi ttämiskäytännön ohel la vah-
vasti ja el invoimaisina mukana
tämän   päivän musi ikkiskenessä.
I tse olen sekä nokkahui l i stina että
kitaristi -laulaja/rock-muusikko-
na  jatkuvasti tekemisissä saman
problemati ikan kanssa: kuinka
pal jon tukeudumme musi i -
kin   luokitteluun “taidemusi ikiksi”
ja “popmusi ikiksi”, ja missä mää-
rin “klassisen” musi ikin   vanhen-
tuneista ja epäolennaisista kon-
ventioista on mahdol l i sta vapau-
tua. Nokkahui lut, ni iden   vaikut-
tava vuosisatojen mittainen
historia ja el invoimainen nykyti la
yhdessä elektroni ikan kans-
sa  mahdol l i staa yhä uusia alusto-
ja kokei lui l le, eri artistien ja
tai teenlaj ien yhteistyöl le sekä
synnyttää  jatkuvasti uusia haas-
tei ta, ideoita ja kasoittain uutta
musi ikkia. Live-elektroni ikka tar-

Päivän seuraavan luentokonsertin
piti Jonte Knif esi tel len rakenta-
maansa Knifonium-syntetisaattoria.
Jos  tätä ennen kuul ti in vanhoi l la
soittimi l la  uutta musi ikkia,
nyt  asetelma kääntyi päivän tee-
man mukaisesti päälael leen, kun
uusi soi tininnovaatio taipui puo-
lestaan   vanhaan musi ikki in. Knifo-
nium on uni ikki 25 putkel la, 2
oski l laattori l la ja ring-modulaatto-
ri l la  varustettu analogisyntetisaat-
tori . Knif näkee monikäyttöisen
syntetisaattorinsa ennen kaik-
kea  perinteisen instrumentin hen-
gessä, ja eräs hieno osoitus sen
monista mahdol l i suuksista on-
kin   esimerkiksi Ol l i Virtaperkon
Knifoniumi l le sävel tämä soolo-
konsertto Ambrosian De-
lights  (201 3 /201 5)! Knifoniumin ja
barokkisoitinten yhdistelmää de-
monstroiti in luentokonsertissa
nokkahui l i sti Sini   Vahervuon ja
cembal isti Matias Häkkisen avus-
tuksel la, ja saati inpa si i tä nauttia
myös i l lan Café Barock -ohjel -
maosuudessa, missä Knifonium
toimi täysin luontevasti yhtenä
basso continuo -ryhmän soittimis-
ta, blendautuen barokkisoitinten
sekaan ja tukevoittaen bassopuol ta
“läski l lä” soundi l laan;   sana jol la
Knif i tsekin Knifoniumia kuvai lee.

Cornucopia-yhtye sekä sävel täjä Tomi Räisänen ja ääniteknikko Jaakko Kulomaa avoimissa
harjoi tuksissa.

Uudel la vanhaa: Jonte Knifin Knifonium-analogisyntetisaattori taipuu moneen. Jonte sekä nok-
kahui l i sti Sini Vahervuo demonstroivat Knifoniumin mahdol l i suuksia vanhan musi ikin saral la.
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joaakin   täl laiseen rajapinnoi l la
operoimiseen omanlaisensa ki in-
nostavan tulokulman ja loputto-
man   mahdol l i suuksien kirjon, ja
nokkahui l i sti l lakin rajana on vain
oma miel ikuvitus!

Tapahtumapäivästä jäi i tsel leni
pääl l immäisenä eri ttäin posi ti ivi -
nen fi i l i s. Mielestäni tämänkal tai -
set  nykymusi iki l le ja uusi l le
lähestymistavoi l le omistetut ta-
pahtumat ovat merkittäviä avauk-
sia maan   vanhan musi ikin
kentäl lä. Suomi on pieni maa ja
sen vanhan musi ikin ympyrät si -
täkin pienemmät,   ja vaarana on-
kin helposti jäädä jälkeen ja
l i iaksi paikoi l leen, sen si jaan että
katseet suunnattaisi in tiukasti ny-
kyhetkeen ja  tulevaisuuteen. Tä-
mänkal tainen tapahtuma, joka
kokoaa yhteen muusikoita ja  sä-
vel täj iä, ammatti laisia ja intohi-
moisia harrastaj ia sekä kotimaisia
ja kansainväl isiä uusia tuul ia,   luo
uskoa el invoimaisuuteen, innova-
ti ivisuuteen, luovuuteen, kokei-
lunhaluun ja monipuol isuu-
teen;   ominaisuuksi in, joi ta tämän
päivän vanhan ja uuden musi ikin
ammatti laisi l ta kysytään työs-
sään   jatkuval la syötöl lä. Tästä on
hyvä jatkaa eteenpäin!

Kirjoi ttaja on Amsterdamin konser-
vatoriossa opiskeleva nokkahui l i sti ,
joka on eri tyisen ki innostunut  nok-
kahui lujen lukemattomista mahdol l i -
suuksista nykymusi ikissa, jazzis-
sa/fuusiossa ja l ive-elektroni ikkaa
hyödyntävässä musi ikissa. Hän on
akti ivinen myös rockmuusikkona
ja  perustamansa melodic rock -yhtye
Burntfieldin kitaristi -laulaja-bi isinte-
ki jä.
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Bravadelaisilla riittää intoa ja
ideoita

Johdanto ja kysymykset: Eero
Saunamäki

Nokkahui lukvartetti Bravade on
toiminut akti ivisesti jo yl i kymme-
nen vuoden ajan. Kvartetti on
soittanut ni in koululaiskonsertteja
ympäri Suomea kuin lukuisia fes-
tivaal ikeikkoja ulkomai l la ja kaik-
kea si l tä väl i l tä. Kokoonpanoon
kuuluvat Sunniva Fagerlund,
Hanna Haapamäki , Hanna Kan-
gasniemi ja Paul i ina Fred, jonka
tapasin kahvikupposen äärel lä ja
kysel in yhtyeen kuulumisista.

Teiltä tuli viime vuonna ensim-
mäinen levy, Reflections of the
past and present. Kerro hieman
levystä.

- Ideana ol i levyttää vanhaa
musi ikkia sel laisi l ta sävel täj i l tä,
jotka ovat aikanaan tehneet radi-
kaal ia musi ikkia. Val i tsimme
teoksia J .S. Bachi l ta, Purcel l i l ta,
Buxtehudel ta, Byrdi l tä ja Palestri -
nal ta. Vanhan musan teoksi l la on
uuden musi ikin pari ja teokset
ovat l inki tetty si ten, että ne kulke-
vat hyvin pareittain mm. sävyl l i -
sesti . Halusimme nostaa esi l le
miten vanhan ajan radikaal i t sä-
vel lykset hei jastuvat nykymusi ik-
ki in. Uuden musi ikin sävel täjät
ovat suomalaiset Lotta Wennä-
koski ja Tomi Räisänen sekä nor-
jalainen Henrik Marstrander ja
hol lanti lainen Chiel Mei jering.

Mielenkiintoinen ja monipuolinen
levynjulkistuskonsertti järjestettiin
viime vuonna Musiikkitalossa
Helsingissä. Mukana oli poikkitai-
teellisuutta tanssijoiden, vi-
deoprojisoinnin ja valosuun-
nittelun muodossa. Onko teillä
suunnitelmissa tehdä lisää vastaa-
via projekteja?

- Levyjulkkarikonsertti ol i ikään
kuin Bravaden 1 0-vuotisjuhla-
konsertti . Lisää poikkitai teel l i sta
näkökulmaa on tulossa, ja nyt
mennään vielä hieman pidem-
mäl le kun avaamme hieman
myös tai tei l i jan identi teettiä. Uu-
dessa projektissa on jäl leen van-
han ja uuden musi ikin teoksia,
mutta uutta on täl lä kertaa enem-
män: saamme uudet kvartetot Se-
bastian Fagerlundi l ta ja Ol l i
Virtaperkol ta sekä Antti Auvisel ta
videoteoksen. Videon ja soiton
l isäksi Minna Lindgren haastatte-
lee nauhal le Bravaden jäseniä ja
jonkin teoksen sävel täjää ja täl lä-
kin kertaa mukana olevia tanssi -
joi ta. Puhumme si i tä, mi l laista on
projektin tekeminen ja suunnitte-
lu, mutta myös ihmisestä ja per-
soonasta - omasta tai tei l i juudesta
- ja yri tämme näin tuoda tai tei l i -
joi ta lähemmäs yleisöä. Ensi -i l lan
ajankohtaa ei ol la vielä päätetty.
Tanssi jat tekevät tiettyihin kappa-
leisi in koreografiat.

Entä koululaiskonsertit, pyörivätkö
ne vielä? Joskus muistelen omia
kvartettiaikojani kun pääsin fiilis-
telemään koulujen jumppasaleihin
aamuvarhaisella…

- Menestyksekäs Hajamiel inen
sävel täjä -lastenkonsertti on paus-
si l la sei tsemän vuoden jälkeen,
nyt mei l lä on Konserttikeskuksel la
uusi Tero ja Erno -proggis, joka
on mukana seuraavat kolme
vuotta. Ensimmäinen kiertue ol i
marraskuun alussa Torniossa, ja
se ol i oikein hauskaa! Hanna
Kangasniemi on tehnyt sovitukset
pop- ja klasaribi iseistä koko hom-
maan. Olemme etsineet klassisen
musi ikin bi isejä, jotka ehkä ovat
jo lapsi l le tuttuja, ja ni iden l isäksi
soi tamme mm. Robinia ja Mic-
hael Jacksonia.



- Kymmenen vuoden jälkeenkin
ideoita ja ki innostusta ri i ttää teh-
dä asioi ta laaja-alaisesti . Eri jäse-
net ovat ki innostuneet eri asioista,
ja ne komppaavat toisiaan. Esi -
merkiksi Hanna Kangasniemen
vastuul la ovat lastenkonsertti -
ideat sovituksineen ja Haapamäki
hoitaa kirkkokeikat - ihmiset teke-
vät oman innostuksensa mukaan.
Innostus myös yleensä leviää, jo-
ten hieman epäakti ivisemman
jakson jälkeen ri i ttää, että joku
innostuu ja taas koko kvartetti on
suunnittelussa ja ideoinnissa mu-
kana.

Tulevaisuus näyttää siis valoisalta!
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Kuulin, että toukokuussa 2015
Bravade oli Italiassa urkuri Mark-
ku Mäkisen kanssa soittamassa
kaksikuoroisia teoksia.

- I tal iassa on vanhoja urkuja, jois-
sa on aivan mahtavat soundit! Li -
säksi Markul la on hyvät kontakti t
pohjoisi tal ialaisi in kirkkoihin ja
urkureihin. Kotkassa soitimme sa-
man ohjelman marraskuun lopul -
la ja levykin on suunnittei l la.
Adriana Breukinkin rakentamat
renessanssinokkahui lut soivat
hienosti yhteen vanhojen ital ia-
laisten urkujen kanssa.

Onko teillä vielä joitain tulevai-
suuden visioita, joista emme
ole vielä keskustelleet?

- Teroa ja Ernoa on yri tetty saada
televisioonkin: ideana on, että he

kävisivät läpi musi ikin eri aika-
kausia omintakeisel la tyyl i l lään -
tämä idea ei ole ihan vielä toteu-
tusasteel la. Toinen pitkän tähtäi-
men juttu ol isi managerin
löytäminen. Erään saksalaisen toi-
miston kanssa ol laan ol tu yhtey-
dessä, mutta Saksassa on jo
valmi iksi aika pal jon tarjontaa
nokkahui lukvarteteista. Uusia
soittimiakin ol isi hyvä saada: ole-
massa olevien renessanssi - ja ba-
rokkisoitinten ja kahden
Paetzold-f-basetin l i säksi meidän
pitäisi hankkia suuria Paetzold-
bassoja.

Tehän toimitte soittajina barok-
kiorkestereissa ja opettajina eri
paikoissa pääkaupunkiseudulla.
Kvartettihomma näyttää myös toi-
mivan erittäin hyvin ja ideoita riit-
tää!

Suomen nokkahui luseura toivottaa kaiki l le
menestyksekästä alkavaa vuotta 201 6!

Kuva: Vi l le Paul Paasimaa




