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

Katseet tulevaisuuteen vakiintuneemmalla toiminnalla

Seuramme toiminta on jo mukavasti vaki intunutta. Sähkö-
posti l i sta, Blokki-lehti ja nettisivut ovat ol leet mukana lähes
alusta asti . Vuosien varrel la on muodostunut tavaksi pi tää
vuosi ttain ”tapahtumapäivä”, jossa olemme oppineet asioi ta
mm. soitinhuol losta, yhtyesoitosta ja muista nokkahui lun-
soittoon l i i ttyvistä asioista.

Vuonna 201 4 tapahtumapäivä keksi tti in nimetä Nokkahui-
lupäiväksi , ja tästä lähtien olemme järjestäneet puuhapäivän
Nokkahui lupäivän nimel lä lokakuun puol iväl in tienoi l la.
Marraskuussa vuonna 201 3 ensimmäistä kertaa järjestetty
nuorten nokkahui l i stien katselmus on myös tuonut jatku-
vuutta seuran toimintaan. Vaikka katselmuksen ajankohta on
vaihdel lut vuosi ttain, on se muodostunut seuramme ydintoi-
minnaksi . Tänä vuonna katselmus ja Nokkahui lupäivä jär-
jestetään Helsingissä samana vi ikonloppuna, el i
1 5 .-1 6.1 0.201 6. Tapahtumien tarkat paikat ja muut yksi tyis-
kohdat ovat vielä auki , mutta päivä kannattaa jo merkata
kalenteri in. Toivottavasti saamme jäl leen innostuneita soit-
taj ia ja kuuntel i joi ta paikal le!

Vaikka seuran toiminta onkin jo melko vaki intunutta, saa
minuun aina ottaa yhteyttä sähköposti tse ja kertoa ideoista
esim. Nokkahui lupäivän toiminnaksi tai Blokin sisäl löksi .
Suunnitelmia katselmuksen järjestämiseksi Helsingin ulko-
puolel la on jo tehty, ja toivottavasti pääsemme toteutta-
maankin ni i tä lähi tulevaisuudessa!

Hyvää kesän alkua toivottaen,

Eero Saunamäki ,
puheenjohtaja@nokkahui lu.fi

T Ä S S Ä N U M E R O S S A :

Puheenjohtajan nui ja

Nokkahui luyhdistystoimintaa
Ruotsissa

EAR-ly-ki lpai lu elokuussa

Ulkomai l ta

Sibel ius-Akatemian vanhan
musi ikin osaston kehitysvaiheita

Perustettu vuonna 2008
Kotipaikka: Helsinki
Jäsenmäärä (6/201 6): 72

Hal l i tus kaudel la 201 6:

Eero Saunamäki, puheenjohtaja
puheenjohtaja@nokkahui lu.fi
Sini Vahervuo, varapuheenjohtaja
Anna Saunamäki, sihteeri
sihteeri@nokkahui lu.fi
Reetta Varjonen-Ollus,
talousvastaava
Petri Arvo, jäsen

BLOKKI
Suomen nokkahui luseura ry:n
lehti 1 /201 6, 1 0.6.201 6

Tämän numeron tuottivat:
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Blockflöjtsfrossa Tukholmassa

Vuosittain eri instrumentteihin
keskittyvä frossa-tapahtuma
(suom. horkka) järjestetti in sun-
nuntaina 21 .2 .201 6 Tukholman
keskustassa meren äärel lä kau-
ni issa Musikal iska-talossa. Mu-
sikal iska on Ruotsin ensimmäi-
nen konserttisal i , joka si jai tsee
meren rannal la Nybrokajeni l la,
Kungsträdgårdenin lähistöl lä.
Tänä vuonna tapahtuma keskit-
tyi ensimmäistä kertaa nokka-
hui luun, ja tapahtuman
järjestäjänä toimi tunnetumpien
Länsmusikenin ja RUM Stock-
holmin l isäksi vastaperustettu
Blockflöj tspedagogerna-yhdis-
tys. Suomen nokkahui luseuran
puheenjohtaja ja sihteeri mat-
kustivat paikal le kokemaan
ruotsalaista nokkahui lutunnel -
maa.

Koko päivän kestänyt nokka-
hui lutapahtuma piti sisäl lään
Ronnie Larssonin, Heidi Rohl in
Westl inin ja Göran Månssonin
vetämiä yhtyesoittopajoja eri
tyylei l lä (mm. barokki ja renes-
sanssi , kansanmusi ikki , nyky-
musi ikkiefekti t), soi tinnäyttelyn,
tietoa soitinhuol losta, Dan Lau-
rinin soivan kertomuksen uran-
sa eri vaiheista sekä tietenkin
konsertteja.

Aamupäiväl lä Musikal iskan
hienol le ja suurel le laval le pää-
sivät ruotsalaisten musi ikkikou-
lujen nokkahui luyhtyeet. Esi tyk-
set ol ivat huolel la valmistettuja
ja barokin ja renessanssin
musi ikin l i säksi ne sisälsivät
elementtejä myös kansanmusi i -
kista ja popmusi iki i sta. Esi intyjät
ol ivat tul leet paikal le jopa toi-
sel ta puolel ta maata ja heitä ol i
yhteensä yl i 200! I l tapäivän
pääkonsertissa lavan val tasivat
kokeneet crossover- ja kansan-
muusikot Agneta Hel l ström,
Claudia Mül ler ja Göran Måns-
son Frispel -yhtyeensä kanssa.
Barokin soittamisesta vastasivat
Kungl iga Musikhögskolanin
nokkahui lunsoiton professori
Dan Laurin ja hänen vaimonsa,
cembal isti Anna Paradiso Lau-
rin. Heidän ohjelmassaan ol i
mm. Michel Blavetin ja Johan
Helmich Romanin musi ikkia
Laurinin tuorei l ta levyi l tä. Nuo-
remman sukupolven nokkahui-
lutähti Per Gross soitti eri ttäin
vakuuttavasti Jacob Van Eyckin
Wat zal men op avond doen
-teoksen sekä Louis Andriesse-
nin Enden. Kansanmuusikko
Kim Persson hauskuutti yleisöä
nokkahui luun l i i ttyväl lä stand-
up-esi tyksel lä. Konsertti hui-
pentui kaikkien esi intyj ien ja

päivän tapahtumi in osal l i stu-
neiden soittaj ien soittamaan yh-
teisnumeroon Skye Dance
(löytyy myös YouTubesta). Val -
loi ttavaa!

Tapahtumassa ol i lämmin, yh-
teisöl l inen henki kuten nokka-
hui l i stien tapaamisissa yleensä.
Ruotsissa tämä jotenkin vielä
korostui , ja meidät suomalaiset-
kin otetti in avosyl in vastaan.
Kaikki osal l i stujat pi tivät suu-
ressa arvossa ruotsalaisen nok-
kahui l i smin grand old mania,
tai paremminkin “Blockflöj ts-
pappaa” Clas Pehrssonia. Kyl lä
tienraivaaj i l la on suuri vaikutus
kul ttuurin syntymiseen ja sen
säi lymiseen! Suomessa saman-
kal taista pioneeri työtä nokka-
hui lun hyväksi ovat tehneet
mm. Egi l Cederlöf ja Rabbe
Forsman.

Blockflöj tsfrossa ol i tuoreen
Blockflöj tpedagogerna-yhdityk-
sen ensimmäinen tapahtuma, ja
ol imme kyl lä vakuuttuneita yh-
distyksen akti ivien osaamisesta.
Mahdol l i sia yhteistyökuvioita-
kin viri tel ti in, joten toivottavasti
saamme omaan nokkahui lupäi-
väämme osal l i stuj ia myös naa-
purimaasta!

Nokkahuiluyhdistystoimintaa
Ruotsissa

Teksti ja kuvat: Eero Saunamäki

Haastattel in kahta Ruotsin nok-
kahui lutapahtuman Blockflöj ts-
frossan järjestäjää, Claudia Mül-
leria ja Perni l la Peterssonia ja
tiedustel in hei l tä taustoja ruotsa-
laisesta nokkahui luelämästä.

Eero: Minkälaisia nokkahuiluun
liittyviä yhdistyksiä Ruotsissa
on?Äänessä Frispel
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Claudia: Tämän vastaperustetun
Blockflöj tspedagogernan (suom.
Nokkahui lupedagogit) l i säksi
Ruotsissa on Vanhan musi ikin
yhdistys, mutta si ihen kuuluu
toki muitakin soittimia. Olem-
me si is Ruotsin ainoa nokkahui-
luyhdistys.

Pernilla: Tukholman ympäristön
musi ikkikouluissa on vain kou-
ral l inen nokkahui luopettaj ia.
Aloimme jakaa kokemuksiam-
me säännöl l i sten tapaamisten
l isäksi sähköposti l la ja Face-
bookissa ja lopul ta vuosi si tten
päätimme perustaa yhdistyksen,
jotta voisimme järjestää isom-
pia, kaiki l le avoimia tapahtu-
mia.

Eero: Minkälaisia aktiviteetteja
teillä on?

Claudia: Meil lä on jäsentapaa-
misia kahdesti vuodessa. Näissä
keskustelemme mm. hengityk-
sestä, tekni ikasta, ohjelmistosta
ja muista nokkahui lupedago-
gi ikkaan l i i ttyvistä asioista.
Mei l lä on ol lut myös mm. Dan
Laurinin vetämiä workshopeja
ja nyt ensimmäistä kertaa kai-
ki l le avoin Blockflöj tsfrossa, jota
suunnittel imme koko vuoden.
Toivomme myös, että tulevai-
suudessa mei l lä ol isi mahdol l i -

suus antaa apurahoja lahjak-
kai l le nuori l le nokkahui lutai tei -
l i joi l le.

Eero: Mistä yhdistys saa rahoi-
tuksensa?

Claudia: Toiminta pyöri i jäsen-
maksujen ja mm. Vanhan
musi ikin yhdistyksel tä saatujen
apurahojen avul la. Tapahtuma-
päivään ol i 20 euron pääsy-
maksu, jol la päivän aktivi teeti t
katetti in taloudel l i sesti .

Pernilla: Saimme myös Musika-
l i skan ti lat käyttöömme i lman
korvausta, se auttoi pal jon.

Eero: Montako jäsentä teillä
on?

Pernilla: Meil lä on suunni l leen
25 jäsentä, jotka ovat pääasias-
sa ammatti laisia tai opiskel i joi -

ta. Lähes kaikki toimivat nok-
kahui lunsoiton opettaj ina Tuk-
holman alueel la. Yhdistyksem-
me ei ole ERTAn (European
Recorder Teachers’ Association)
jäsen.

Claudia: Meil lä on myös melko
akti ivinen Facebook-ryhmä
Blockflöj tsnätverket, jossa on
1 20 jäsentä. Sen avul la pystym-
me tiedottamaan yhdistyksem-
me toiminnasta.

Eero: Entä nokkahuilunsoiton
opetus Ruotsissa yleisesti ot-
taen, minkälaisia mahdolli-
suuksia maassanne on oppia
soittamaan nokkahuilua?

Claudia: Meil lä on pal jon
musi ikkikouluja, joissa voi har-
rastaa nokkahui lunsoittoa. Ni i -
den l isäksi Ruotsissa on monia
”kansanyl iopistoja” (ruots. folk-
högskolor, avoimen yl iopiston
tai kansanopiston tapainen op-
pi lai tos), joissa annetaan taso-
kasta opetusta ja joka toimi i
ponnahduslautana yl iopisto-
opinnoi l le. Yl iopistotasoista
opetusta annetaan Tukholman
l isäksi Malmössa ja pohjoisen
Piteåssa.

Pernilla: Sekä Göteborgissa.

Solnan musi ikkikoulun oppi laat esi intyvät

Ronnie Larssonin työpaja
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EAR-ly-kilpailu ja Peter Holts-
lagin kurssi Vantaalla elokuussa

Teksti : Eero Saunamäki

Järjestyksessään nel jäs vanhan
musi ikin EAR-ly-ki lpai lu järjes-
tetään Vantaal la elokuussa
201 6. Tämän vuoden final isti t
ovat val i ttu, ja ki lpai lu onkin
nokkahui lun kannal ta eri ttäin
mielenki intoinen, si l lä finaal issa
soittaa nel jä nokkahui l i stia:
suomalaisten Petri Arvon ja Ju-
ho Myl lylän l isäksi finaal i in rai -
vasivat tiensä tanskalainen
Clara Guldberg Ravn ja ruotsa-
lainen Kristine West. Muut fina-
l i sti t ovat traversisti Vera Plosi la
Suomesta ja sopraano Ai ja
Veismane Latviasta. Ki lpai lun
järjestävät NORDEM (Nordic
Early Music Federation) ja BRQ

Vantaa -festivaal i , ja finaal i pi -
detään Pyhän Laurin kappel issa
5 .-6.8.201 6. Final isti t pi tävät
kukin 45 minuuttisen konsertin
osana BRQ Vantaa -festivaal ia.
Kansainväl inen raati val i tsee
voittajan, joka pääsee esi inty-
mään NORDEMin festivaalei l le
kaudel la 201 7-1 8. Mennään
kaikki yhdessä paikal le nautti -
maan konserteista ja kannusta-
maan suomalaisia!

Samal la vi ikol la, torstaina
4.8.201 6, ki lpai lun tuomariston
jäsen, Hampurin musi ikkikor-
keakoulun professori Peter
Holtslag pitää workshopin nok-
kahui l i stei l le ja traversistei l le.
Kurssi l la on vielä ti laa! Akti ivio-
piskel i jat saavat 45 minuutin
soittotunnin sekä oikeuden seu-
rata muiden oppi laiden tunteja

koko päivän ajan 60 eurol la.
Passi iviopiskel i joi l ta kurssin
hinta on 20 euroa. Tämä ei si i s
sisäl lä henki lökohtaista soitto-
tuntia, mutta oikeuden seurata
kaikkien tunteja koko päivän.
Kurssi l le otetaan täl lä tietoa
kuusi akti iviosal l i stujaa ja tar-
kemmat kel lonajat i lmoitetaan
myöhemmin. Kurssi pidetään
Pyhän Laurin kappel issa Van-
taal la. Akti ivikurssi on suunnat-
tu ammatti laisi l le, ammattiopis-
kel i joi l le ja edistyneimmil le
musi ikkiopistolaisi l le. Passi ivio-
sal l i stuj iksi toivotaan kaikkia
nokkahui lusta, barokkihui lusta
ja vanhasta musi ikista ki innos-
tuneita. Otathan yhteyttä Márta
Schmidti in (marta.schmidt@
brq.fi ) jos haluat osal l i stua kurs-
si l le.

Eero: Minkälaisia nokkahuilu-
tunnit ovat musiikkikouluissa?
Minkälaista musiikkia soitatte,
ja onko teillä enemmän ryhmä-
vai yksityistunteja?

Claudia: Opetan itse Nackassa
n. 20 minuutin matkan päässä
Tukholman keskustasta, ja toi-
mintamme on kunnan tukemaa
taloudel l i sesti . Annamme yksi-
tyisopetusta kun taas toisessa
opetuspaikassani Tukholman
Kulttuurikoulussa opetus on
pääasiassa ryhmämuotoista. Re-
pertuaari on laaja, ja i tse soitan
oppi laideni kanssa kaikkea Ab-
ban ja klassisen musi ikin väl i l tä.
Taidemusi ikki in tutustutan
yleensä keskiaikaisen musi ikin
kautta, kun taas kuuntelua,
improvisointia ja reagointia
harjoi tutan irlanti laisen ja ruot-
salaisen kansanmusi ikin avul la.
Kun oppi laat kasvavat, voin eh-

dottaa hei l le tunni l la soitettavia
teoksia, mutta…

Pernilla: …kyl lä he saavat
enemmänkin val i ta soitettavan
repertuaarin i tse. Usein se on
vanhaa musi ikkia tai kansan-
musi ikkia.

Eero: Onko Ruotsissa muita soi-
tinyhdistyksiä ja onko teillä ol-
lut heidän kanssaan yhteistyötä?

Pernilla: Lyömäsoitin-, piano- ja
jousipedagogit ovat perustaneet
yhdistykset.

Claudia: Näiden l isäksi on yh-
distykset klarineti l le, saksofoni l -
le ja laulul le. Koska oma
yhdistyksemme on ni in uusi , ei
yhteistyötä ole vielä ol lut.

Eero: Onko teillä vielä terveisiä
Suomenyhdistyskollegoillenne?

Claudia: Toivottavasti voimme
tehdä tulevaisuudessa töitä yh-
dessä nokkahui lun puolesta.
Tervetuloa seuraavaan Nokka-
hui luhorkkaan vuonna 201 7!

Loppukonsertti



6

Ulkomailta

Teksti : Petri Arvo

Yhdysval talainen periodisoitin-
ten rakentaja von Huene Work-
shop on eri tyisesti nokkahui lu-
jen osal ta tehnyt mittaamatto-
man laajaa ja arvokasta työtä jo
vuodesta 1 960 lähtien. Maai l -
man tavoitti toukokuussa suru-
uutinen: soitinpajan perustanut
Friedrich von Huene nukkui
pois 8. toukokuuta 87 vuoden
iässä. Hänen poikansa Patrick
von Huene l i i ttyi rakentaj i in 80-
luvul la ja on jatkanut työtä si i tä
lähtien. Von Huene workshopin
soittimet ovat saaneet suuren
suosion ympäri maai lmaa, eikä
se ole ihme. Ne päästävät reso-
nanssin maksimi in hyödyntä-
mään soittimen koko dynaa-
misen skaalan si ten että si i tä tu-
lee puhal luksen ja koko soittajan
enti teetin yhteensulautuva jatke,
kuin ruumiinosa. Näistä erin-
omaisia kokemuksia on ol lut
esim. Stanesby Jr. -al tol la ja yk-
siosaisel la Ganassi -tyypin sop-
raanol la. Friedrichin kunniaksi
on maini ttava eräs von Huene
Workshopin taianomaisista soit-
timista: se on kuin miekka ri tarin
rinnuksel la. Tuo unenomainen,
tavoittamaton hopeakoristeinen
Terton-fifth flute kerta toisensa
jälkeen pysäyttää itseään katse-
lemaan ja kokei lemaan näytte-
lyissä. Soitin imaisee si lmänrä-
päyksessä vastustamattomasti
henkeäsalpaavaan sylei lyynsä ja
vie materiaal in tuonpuol iseen
abstraktiuteen. Pelkkä soittimeen
koskeminenkin tuntuu oikeas-
taan ri i ttävän sen ominaisuuk-
sien vastaanottamiseen. Jos se
on kuitenkin saatava, on varau-
duttava maksamaan. On ole-
massa myös edul l i sempi koris-
teeton versio, mutta jotenkin nä-
mä kauni i t l i säosat tuntuvat ole-

van osa kokonaissointia. Mutta,
marraskuun näyttelyyn von
Huenen edustajat eivät val i tet-
tavasti saapuneet.

Tässä pientä koostetta keski-
semmän Euroopan tapahtumis-
ta kuluneen lukuvuoden ti i -
moi l ta. Pääl l immäisenä mieles-
sä tietenkin Greenwinchin fes-
tivaal i ja soitinnäyttely ja
Moeckin sooloki lpai lu. Aikai-
semmin syksyl lä järjestetti in
taas, jo vuodesta 1 989, Blok-
fluitdagen Mechelen Bryssel in
kupeessa Belgiassa, joka on tu-
lossa taas tänäkin vuonna. Vie-
lä mahtuu mukaan. Maal is-
kuussa ol i perinteinen joka
toinen vuosi järjestettävä
Schwelmin näyttely (www.
recordersummit.com) tapahtu-
mineen ja helmikuun alussa
jäl leen Nordhornin vi ikonlop-
pu- festivaal i (bobbyroot-
veld.wix.com/recfestnordhorn),
jossa ol i tähtivieraana monen
80-luvun kasvatin idol i Micha-
la Petri ! Kaikenlaista pienem-
pää ja suurempaa on menossa
kokoajan, mutta tässä nyt vain
muutamia.

Joka toinen vuosi järjestet-
tävässä Moeckin ki lpai lussa
Greenwichissa final istien taso
ol i odotetusti korkea. Ohjelmat
ol ivat vakuuttavia ja ominta-
keisia, mutta si l ti osoittivat mo-
nipuol isuutta repertuaarin hal -
l innassa. Kisan voitti Laura
Schmid, toiseksi tul i Lea Sobbe
ja kolmanneksi Amsterdamissa
opiskeleva Sophia Schambeck.
Nel jäs si ja meni Si lvia Berch-
toldi l le.

Näyttelyn ki innostavimmat ta-
paukset ol ivat Monica Muschin
ja Luca de Paol iksen pöydi l lä.
Musch on vi ime vuosina kes-
ki ttynyt Ganassi -tyypin soitti -

mi in, mutta nyt laajentanut re-
pertuaariansa superiööreihin
consort-hui luihin lähtien c-
bassosta kvinttikierrossa aina a-
al ttoon. Sointi on hyvin pyöreä
ja pehmeä, mutta dynaamises-
sa skaalassaan loistava ja jous-
tava, uutena haastajana "Rol l s
Royce" -kärkinel ikossa Marvi-
nin, Brownin ja Breukinkin
consortien joukossa. Kehittei l lä
on myös F-basso. Muschin
renessanssisoi ttimet, myös ga-
nassi tyypin tenori t, ovat
vertaansa vai l la. Toinen helmi
ol i Luca de Paol iksen fantasti -
nen, herkkyydessään si lkinohut
mutta ulostulossaan päättäväi-
nen c-sopraano. Samaa henkeä
edustaa Paol iksen lyyrinen
terssihui lu (third-flute), jossa
yhdistyy barokkinen lyyrisyys
ja voima yl lättäväl lä taval la.
Greenwichin raportista ki i tos
ki lpai luraadin jäsenel le, Sel -
dom Senessä ja The Royal
Wind Musicissa soittaval le
María Martinez Ayerzal le.

Seuraava tuote ei ole mikään
uutuus tosin, mutta tiedoksi va-
rakkaammil le pragmaatikoi l le
että Thomas Prescott tekee täl lä
hetkel lä Bob Marvinin consor-
tia 440-tasossa. Pari uutta tulo-
kasta rakennusmaai lmassa:
Amsterdamin festivaal in OR-
DA:n kevään 201 5 näyttelyssä
näyti l lä ol ivat lupaavat uudet
nuoret rakentajat Marco Ma-
galhães ja Lorenzo Lio.

Elokuussa koittaa si is taas
Blokfluitdagen Mechelen, joka
tarjoaa innostunei l le harrasta-
jasoittaj i l le mahdol l i suuden
soittaa sarjatulel la hurmiossa
lähes mitä tyyl iä vain n. 20 oh-
jaajan luotsaamana. Festivaal i
sisäl tää käytännössä vain ryh-
mäopetusta, usei ta sessioi ta
päivässä kolmen-nel jän päivän
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Vanhan musiikin opetuksen
vaiheita Sibelius-Akatemiassa

Teksti : Anna Saunamäki

Opetussuunnitelmaansa uudis-
tava Taideyl iopiston Sibel ius-
Akatemia kutsui Suomen van-
han musi ikin kentän toimi joi ta
”Vanhan musi ikin tulevaisuus”
-seminaari in marraskuussa
201 5. Wegel ius-sal issa järjeste-
tyssä seminaarissa pohditti in
vanhan musi ikin nykyti laa ja
tulevaisuuden näkymiä.

Taideyl iopiston Sibel ius-Akate-
mian vanhan musi ikin aineryh-
mäjohtaja Jari S. Puhakka
luotasi seminaarialustuksessaan
vanhan musi ikin koulutuksen
lähihistoriaa Suomessa ja eri tyi -
sesti Sibel ius-Akatemiassa. Pu-

hakan omien opintojen alkaessa
35 vuotta si tten Sibel ius-Akate-
mian vanhan musi ikin koulutus
tarkoitti lähinnä nokkahui lun- ja
cembalonsoiton opetusta. Kon-
sertti tarjonta vanhan musi ikin
saral la ol i hyvin pientä, eikä
barokkiorkesterei ta ol lut.

Puhakka muistel i alustuksessaan
J . S. Bachin syntymän 300-vuo-

tisjuhlavuotta 1 985, joka toimi
merkittävänä virstanpylväänä
vanhan musi ikin innostuksen
kasvul le Suomessa:

”Tuol loin ol i Helsingin Kama-
ri jousten ja Sibel ius-Akatemian
Bach-vi ikko, jonka aikana esi-
tetti in koko Bachin orkesteri -
tuotanto. Tässä laajamittaisessa
tapahtumassa ol i suuri joukko

ajan. Järjestelmä toimi i ni in että
opettajat kertovat mitä ovat tar-
joamassa, ja halukkaat si tten
suuntaavat eri ryhmi in omien
ki innostustensa perusteel la.
Kaikki in ryhmiin useimmiten
ajautuu kuitenkin aina vähin-
tään 4 soittajaa. Jos tulee
enemmän ni in stemmoja si tten
tuplai l laan. Tämä tarjoaa moni-
puol isia mahdol l i suuksia, inti i -
mimmästä instrumentaatiosta
orkestroi tuun. Ohjelma on ti ivis
mutta huol to on toteutettu hie-
nosti ja aikaa muuhunkin on.
Kahtena i l tana on vierai levien
ammattimuusikoiden konserti t.
Vi ime elokuussa toinen esi inty-
j i stä ol i i tse Piers Adams, joka
esi tti shokeeraavan turboah-
detun Biber-jazz -ohjelman.
Lisää luvassa taas elokuussa,
www.blokfluitdagen.be.

Lisää erinomaista tietoa tapah-
tumista saa sivul ta www.blok-
fluitpagina.nl. Lisäksi kannattaa
tutustua alankomaalaisen nok-
kahui lulehden Blokfluitistin tar-
jontaan, www.blokfluitist.nl

Lyhyesti:

Beverleyssä Iso-Bri tanniassa
järjestetään vuosi ttain heinä-
kuun lopul la vi ikon mittainen
Recorder Summer School.
Siel lä ni inikään runsaasti yhtye-
soittoa useiden ohjaaj ien voi-
min.

recordersummerschool .org.uk/

Van Rose Circus Combo piti
keikan La Porte Noir -nimisessä
ravintolassa kesäkuun alussa
Bryssel issä. Siel lä odottikin
yl lätys: nokkahui luja, kaikelai -
sia poikkihui luja ja fonia

soittava belgialainen Pieter
Campo improvisoi Beatles-
covereiden pääl le!

Tämä tul ikin jo sähköposti l i s-
tal le, mutta mui l le tiedoksi :
austral ialainen nokkahui l i sti
Genevieve Lacey si i s vierai lee
Tapiola Sinfoniettan sol istina
1 1 .1 1 .201 6 klo 1 9 Espoon
Kulttuurikeskuksessa.

Kvintetti Seldom Sene on jul -
kaissut alkuvuonna toisen
CD:nsä El aire se serena. Katso
keikkakiertue ja muuta tääl tä:

www.seldomsene.com

Von Huenen kotisivut:
www.vonhuene.com
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Suomen nokkahui luseura toivottaa kaiki l le
antoisaa kesää 201 6!

innostuneita opiskel i joi ta, jois-
ta useat si tten erikoistuivat ba-
rokkimusi ikki in sekä vanhoihin
soittimi in ja lähtivät hakemaan
l isäoppia myös ulkomai l ta. I tse
kuuluin tuohon joukkoon ja
opintojeni jälkeen lähdin täy-
dentämään ni i tä Hol lanti in, jo-
ka ol i varsinainen vanhan
musi ikin Mekka tuohon ai-
kaan.”

Puhakan tavoin myös monet
muut ulkomai l le vanhan
musi ikin opintoihin lähteneet
palasivat takaisin Suomeen ja-
kamaan osaamistaan. Vuonna
1 989 perustetti in Kuudennen
kerroksen orkesteri , joka ol i
ensimmäinen suomalainen pe-
riodisoittimi l la soittava barok-
kiorkesteri . Nykyään orkesteri
toimi i nimel lä Suomalainen
barokkiorkesteri , ja se on mui-
den ammattimaisten barok-
kiorkestereiden tavoin tärkeä ja
vaki intunut osa suomalaista
orkesterikenttää.

Vanhan musi ikin asema Sibe-
l ius-Akatemiassa vahvistui
edel leen 1 990-luvul la, kun so-
l i sti sel le osastol le perustetti in
vuonna 1 995 Vanhan musi ikin
studio -niminen yksikkö, joka
sai pari vuotta myöhemmin
koulutusohjelman aseman.
Yl iopiston organisaatiouudis-
tusten myötä koulutusohjel -
man nimi on vaihtunut vuosien
varrel la monesti , ja nykyään
Taideyl iopiston Sibel ius-Aka-
temiassa vanhaa musi ikkia
opiskel laan Klassisen musi ikin
osastol la Vanhan musi ikin ai-
neryhmässä.

Nokkahui lu on ol lut tärkeässä
rool issa suomalaisessa vanhan
musi ikin koulutuksessa aivan
alkuajoista saakka. Ensimmäi-
nen pääaineinen nokkahui luo-
piskel i ja Sibel ius-Akatemiaan
saati in jo vuonna 1 975, kun
Leena Siniranta-Ol lberg aloi tti
opintonsa. 1 980-luvul la pääai-
neisia nokkahui luopiskel i joi ta
ol i jo useita, ja pääaineen ase-
ma on säi lynyt si i tä saakka
tauotta. Kirkkomusi ikin osas-
tol ta on hakeuduttu ja hakeu-
dutaan edel leen ahkerasti
sivuaineisi in nokkahui luopin-
toihin.

Sibel ius-Akatemiasta lähdetään
edel leen ahkerasti vanhan
musi ikin vaihto-opintoihin ul -
komai l le. Hol lanti in suunna-
taan yhä, mutta suurien
koulukuntaerojen hälvennyttyä
opintoihin hakeudutaan tasai-
semmin ympäri Eurooppaa.
Myös Helsinki ki innostaa, ja
2000-luvul la vaihto-opiskel i -
joi ta Sibel ius-Akatemiaan saa-
pui eri tyisesti Etelä-Euroopasta.

Puhakan mukaan vanhan mu-
si ikin asema Taideyl iopiston

organisaatiossa on nykyään hy-
vä. Nykyiset ti lat T-talon kol-
mannessa kerroksessa ovat
toimivat, ja työskentelyrauha
on taattu. Toisaal ta vanha
musi ikki integroituu yhä enem-
män koko muuhun opetukseen.
Vanhan musi ikin aineryhmä
tarjoaa sivuainepakettia, josta
muiden aineryhmien opiskel i jat
voivat koota i tsel leen sopivia
kokonaisuuksia tai val i ta yksi t-
täisiä kursseja ”hedelmäkori-
mal l i in”.

Opetussuunnitelmaa uudistet-
taessa on tärkeää pohtia van-
han musi ikin tulevaisuutta ja
asemaa koulutuskentässä. Pu-
hakan mukaan kehityksen ja
muutoksen suuntaa on vaikeaa
ennustaa, mutta lähihistoriasta
voimme ol la ki istatta ylpeitä.

”Vanhan musi ikin kehitys näi-
den 35 vuoden aikana on ol lut
hurjaa. Ja se että vanhan musi i -
kin osaaminen on Suomessa
nyt täl lä tasol la, kertoo si i tä, et-
tä koulutusta on kehitetty ja
viety oikeaan suuntaan”, Jari S.
Puhakka ti ivistää.




