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Ridanpöö lauloi
Marraskuun pimeyteen ja har_

mauteen mitä parhain piristysruis_
ke oli diplomilaulaja Lea Ridan-
pään konsertti t g.t t. lauantaina
Hailuodon kirkossa. Ajankohta ei
ehkä ollut konsertille kaikkein suo-
tuisin, mutta ne 30 kuulijaa, jotka
olivat päätyneet Lean könseittiin, -
eivät varmasti kovin nopeasti sitä
unohda. Miksi?

Mikä tekee konsertista nautitta-
van elämyksen, koskettavan ko-
kemuksen? Esiintyjån taito esiin-
tyä varmasti, mutta ennenkaikkea
myös koskettavasti. Lean laulami-
nen näytti ja kuulosti helpolta. Hä-
nen konsertistaan oli vaikeaa löy-
tää huippukohtaa, koska koko
konsertti oli alusta loppuun saak-
ka mitä suurinta taidetta, taidolla
tehtyä, mutta myös sydämellä
elettyä. Se kosketti. Jumala puhui
Lean lauluissa. Ääni oli kuin suo-
raan taivaasta.

Ohjelma luettuna paperista

l?ytti hprin tavanomaiselta. Ajat-
telinkin aluksi - ennen konsertin
alkua, että mitähän se Lea nyt
näilH lauluilla aikoo tehdä. Epäitiå.
Milloinkaan en ole kuullut niin kau-
nista Maa on niin kaunista. Se to-
della oli l(AUNlS.

Mun kanteleeni kauniimmin oli
myös upea taivaita koskettava tul-
kinta. fohakoululaulukirjasta Lea
oli poiminut "merkiltisyyden" ni-
mettä Kellot kaikuu. Enpä ole

kuullut moista tulLintaa ennen.
Laulu olikin mitä sopivin.

Kuusiston Sun ristis juurehen
sisälsi upeita legatokaaria, huikai-
geyia dynaamiikanvalhteluja ja

$rkoin sisäistettyä tekstin tulkin-
laa. Ohjelma oli upeasti rakennet-
tu. Lopussa laulaja esitti Leivästä
enkelten, latinaksi, Mozartin Ave
vensn corpuksen ja lopuksi Hän_
gelin ilotuiituksen nimeltä O Had i

Jubals Lyre. Parempaa loppua ei
olisi voinut toivoa.

Pia Järvi säesti Leaa todella
kauniisti. Jotkut säestykset olivat
harvinaisen erikoisia. Seurakunta
tarvitsee kipeåsti tällaisia hetkiä,
hetkiä jotka vakuuttavat sinua sii-
tä, että kaikesta huolimatta Juma-
la on todellakin olemassa, eikä
vain olemassa, vaan Hän rakas-
taa sinua aivan suunnattoman
paljon. Taivaan lsän siunausta
Lealle, joka vaikuttaa nykyisin
Lappajärvellä ja jokin aika sitten
oli Taiwanilla lähetystyössäkin.

Hailuodon seurakunta voi olla
onnellinen ja iloinen siitä että Leal-
la sattui olemaan sukulaisia Hai- i

luodossa. Heidän ansiostaan
saimme nauttia unohtumattomas-
ta konsertistä, todellisesta taide-
elämyksestä ja Hengen kosketuk-
sesta. Kiitokset Hell ja Helge
Wlgrenellle.
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