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Soulia, )azzi ä, lattareita Akkunassa
MaisaJä,nrelä
Kokkolalainen Pia fäni val-

mistauflru opinnåYtekon-

serrliinsa. Erikoista tilanteessa on, että hän on alan

ammatrilainen ollut jo vuo-

sia.

Sibelius-Akatemiasta

valmishrnut länri on mu-

siikinopettajan virassa Ha-

haluan loytaa oman ääneni.
Sinuilrotteena saan vahvemman cisaamisen myös kou-

lutyöåön.
Pia f ärvi kiittelee ammattikorkeakoulua, j oka mahdol'
listaa ailruis opiskelii oillekin
musiikin erikoistumis oPinnot.

Hieno mahdollisuus
eikä velvoita tutkintoon. Voi

kalahden ylakoulussa.
Sibelius'Akatemiassa

valita laulutyylin eli mah-

pääaineenani olivat Pi.ano
ia laulu. Silloin laulu lruitenkin keskittyi klassiseen.
Lähellä sydäntäni ovat kui'

dollisia ovat klassinen, PoPjazzja kansanmusiikki - tai
vaikka miksata niistä itselle
sopiva kokonaisuus.

tenkin myös soul, iazz ia
lattari, ioten oli herlcullista

La,ula"minen ia esiintY-

päästä opiskelemaan niitä
ämmattilaisten j ohdolla.

Musiikinopettaiana länri

tanritsee myös kevyen musiikin osaamista. - OPiske-

lussani on nyt Mlä Perimmäisenä itsekäs motiivi eli

minen ovat aina laruluneet

Pia färven elämään. Hän on

laulanut erilaisissa kokoon-

panoissa; Iaroroissa, yhtYeissä tai solistina.
Iänri on myös iohtanut eri-

laisia kokoonpanoia.

Tå11ä

se ei

niin hrmmallista

ria Autio toteaa.

ole.

- Me suorastaan etsimme
erikoisia esiintymisPaikkoja, myöntää kvartetin Yk:
köstenori Eero Hanni.

Kokkolan Naislaulaiille
paikka on eksoottinen.

Me olemme kyllä lau-

laneet luonnonhelmassa,
mutta muuten olemme trytFneet perinteisemPiin sa-

Veturitallikonserrd on
vappuaattona. Heti seuraa-

vana aamuna kymmeneltä
kvartetti ja lcuoro virittävåt
äänensä toiseen konsert-

tiin

Ohjelmisto

seurakunnan naisten gospelhroron Elieserin vetäj ä.
- On ollut larllanarvoista,
että on voinut keskittYä nYt
omaan laulamiseensa osaavien opettajien - Heli Uusimäen ja Tua HakanPään -

ammattiopiskeliioista

johdolla. Ihana mYös, että

voin pitää oman konsertin osaavien muusikoiden
kanssa.

Opinnäytekotlser'
tissa, lcuuluu |änren

muNaiseus ia
elämä. Kaikki ovat oikeastaan rakkausbiiseiä, mutta
niiden kaari on laaia ja kä-

elämä.

sittää myös ystävyyden.
Pia |änri sanoo haaveensa
olleen lapsesta saakka saada
laulaa jazziabandin kanssa.
- Nimenomaan kanssa. Vie-

a.

serenadej a

ia iuomalaului
Naislaulajat iatkavat kon-

serltiurakkaansa vaPPuna

vielä Länsipuiston lavalle,
jossa se esiintry Perintei-

sessä

vappukonserLissa
muiden kuoroien kera.

Veturitallissa, ei vetuon lähes reita ole enää rnrosikYm-

sama molemmissa

joten vaikka kyt" on oPinnäyfteestäni, olemme kokonaisuus. Bändillä on Paljon
sooloja myös.

Länsipuiston koulun

salissa.

rastan henkilön nostamista,

Bändin Iänri on koonnut

sävellän, sovitan ia sanoitan musiikkia.
Toinen laulusolisti on Pianisti Täina Maria'aho.
Opiskelin lfräskYlässä
piano-bpeksi, mutta Pelkkä

Pai-

koissa, lupaa Autio.

Naislaulajien ohielmisto
noudattelee teemaa, mistä
naiset oikeasti puhuvat. Vocalistit puolestaan laulavat

meniin ollut. Siellä toimii
korjaamo, jonka nosturit
ja muut työkalut siivotaan

muusikoiden

ia

Yleisön

tielta vappuaattoillaksi.

Saamme sinne r2o'

kakausilta.

Mikko A. Himanka on

opiskellut

Keski-Pohian'

maan konservatoriossa Lasse

Penttisen ia Hannu Niemelän johdolla. Tåmä konsertti

täY-

pianonsoiton opettaminen

dennettynä taiteilii a-sakso-

ättoi kylläsffttää ia tulin

on samalla opintoien Päättökonsertti ja laulun C-tut-

kolaan laulua.
Kitaristi Teemu M ännistö
opiskelee viidennettä nrotta
Keski- Pohj anmaan amk: ssa
ja valmishru kesällä musiik-

kinto.

fonistilla. Viimemainittu
on Hannu Leimu, ioka Pitää
s apattivapaata kuvataitei sta

keskiftyy musiikkiin.
- Soitin huilua 16 truotta,
mutta zoo7 toteutin Pitkäai-

ia

kaisen unelmani ja hankin
tenorisaksofonin. Olin aina
larunnellut lähes pelkastään

jazzfonisteia

ia huilistina

tuntui että jotain koko aian
puutLuu, Leimu kertoo.

Bändin rumpalisti fanne

sitten opiskelemaan Kok-

kipedagogiksi kansanmusiiklcilinjalta. Rokkari |uha
Viita-aho aloitti Kokkolassa
syksyllä zoo6 oPinnot
Keski-Pohi anmaan konservatoriossa. Nyt hän oPiskelee musiikkipedagogiksi

Kesäniemi opiskelee Keski-

ammattikorkeakoulus

Pohjanmaan amkissa musiikkipedagogiksi.
Rumpaloinnin lisäksi

tana Akkunassa.

s

a.

Opinnäytekonsertti soi

ensi viikon keskiviikkoil-

kui aht Lil

leihin, laroron iohtaia Ma'

Konserlti veturitallilla larulostaa erikoiselta. Kannuslais elle Vocalistit-krrartetille

assa Kokkolan suomalaisen

kaan

veruritallilla
Ma,isaJärvelä

hetkellä hän on muun mu-

varjoihin. I(uolema ja elämä,
rakkaus ia suru kietouttrvat
näin toisiinsa.
Lauluja on poimitlu eri ai'

paikkaisen

Himankaa säestävåt kon-

serrissa Kiril KozlovskP
piano ja Ella Vuoti, kitara.
Kirkkautta ia valoa -konsertti

soi konservatorion salissa
perj antaina iltapäivällä.

Viuluyhtye
konsertoi
Keski-Pohianmaan konser-

vatorion ia ammattikorkea-

koulun viuluyhtye

esittäY-

tyy tulevana peri antai-iltana

konservatorion isossa salissa. Konsertissa kuullaan
sekä klassista että uudempaa, säveltäjäniminä muun
muassa Bach, Tshaikovski,
Portnoff i, Metallidi.
Viuluyhtye on toiminut io

yli ro nrotta viulunsoiton

katsomon,

Hanni kertoo ja vakuuttaa,
että alarstiikka r 8 o o-luvtrlta
peräisin olevassa tiilirakenäuksessa "ei ole ollenkaan
huono". - Testasimme sen
lvartetin kanssa.

Hanni anrelee, että veturitalli vetää paikalle sellaistakin yleisöä, joka ei niin
konserteissa käy.

-

Mielen-

kiintoinen rakennus. PaPPi
lan lisäksi oikeastaan ainoa
rakennus, joka säästYi Kannuksen palosta 1934.

Eksoottinen

konserffi-

paikka saattaa tuoda lisääfektejä musiikkiin. funat

larlkevat h) rin lahelta.

Ulkopuoliset "mausteet"

ovat Naislaulaiillekin ttrttuia. Maria Autio kertoo,
että taannoisessa Ruuhkanrosi-esiryksessä Turussa
ehtookellot alkoivat soida
kesken kappaleen.
- Suntion frttärenä tiesin,
etteivät ne ihan heti vaikene.
Niinpä hilienimme Yleisön
kera lanuntelemaan kelloi a.
Se antoi hienon lisän esirykseemme.

lehtori Dianik AlekPerovin
ohiauksessa. Kaikki yhtYeen
soittajat ovat hänen nykYisiä
tai entisiä oppilaitaan.
Viuluyhtyäässä soittavat

viulunsoiton lehtori Heidi
Kumpulan johdolla Saara
Passoja, Kristine Storbacka,
Einari Kärnä, Mikaela Stor-

backa, Kristiina Mulari ja
Sini Mäkelä
Pianosäestäiänä

ril

toimii Ki-

Kozlovsky. Huilusolistina vierailee Simon Voigt
ia arnrstaiana sellisti Emilia

otava'

,Yt

