Suomalaista savonlinnalaisittain
Pekka Untamala piti teoksen
hienosti hallinnassaan. Esitys
Riitta-Leena Lempinen
Savonlinnan orkesteri ei ollut oli yksityiskohtia myöten
vielä kypsynyt tälle asteelle
harkittu ja tarkasti harjoiteltu.
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mielikuvia sinisestä, utuisesta taitavasti, antaa sitä, mitä
oman ohjelmansa, ainoana
yötaivaasta. Orkesterin lempeä pyydetään. Tuunanen vetää
yhteisenä tekijänä suomalainen sävelkudos saa päälleen
paikoin yhden äänen toisen
musiikki. Olisi voinut käydä
sooloviulun haikean
edelle, tekee yllättävän nopeita
niin, että näin saadaan
kuvioinnin. Notturno, samoin lopetuksia ja venyttää joskus
liikkeelle sekä Savonlinnakuin sitä seuraava Uuno
herkät loppusoinnut kuoron
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ystävät jäivät kotiin
loistokkuutta ja syvyyttä, joka Finlandiaan.
orkesterikammossaan ja
tekee esityksestä taidetta.
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Hiljaisuusvalssia, näyttivät,
mielikuvituksesta. Jousien
että Savonlinna-kuoro pysyy
Konsertin muoto ei aivan
lisäksi orkesterissa soittaa
yhtä hyvin sydäntä särkeviin
toiminut sisällöllisestikään.
piano, kuin Händelin aikainen tuskanhuutoihin ja alakulon
Kun väliajan erottamilla
cembalo.
ilmauksiin kuin huvittavaan
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yhteistä, tuli konsertista
kertakaikkisen kahtia jakoinen.
Olisi tuntunut mukavalta, jos
kuorolla ja orkesterilla olisi
ollut yleisölle jotain yhteistäkin
kerrottavaa.

Piano on usein orkesterin
vastapuoli vuoropuheluissa,
joskus dialogia käyvät jousien
äänenjohtajat kuin concerto
grossoissa. Teoksen perussävy
on positiivinen ja rauhallinen,
andante-osassa on selkeä
Savonlinnan orkesterin nimeä tanssirytmi ja viimeinen osa
kantaa orkesteri, jossa soittavat intoutuu paikoin
musiikkiopiston
riehakkaaseenkin
kamariorkesteri sekä
menoon.Petteri Pitko soitti
Savonlinna-kvartetti.
piano-osuudet varmasti,
Enimmäkseen musiikkiopiston mainiosti muun orkesterin
nuorista koostuva kokoonpano menoa myötäillen.
oli kovan paikan edessä.
Jo avausnumero, Sibeliuksen
C-duuri Romanssi, on
musiikillisesti ja
orkesteriteknisesti vaativa
kappale. Se alkaa elää ja
hengittää vasta, kun
Sibeliuksen ennalta
arvaamattomat rytmit ovat
jokaisen soittajan
selkärangassa.

kuvioihin. Pitkät,
liikkumattomat
pianissimosoinnut, hupaisat
glissandot tai vahvat
miesäänten unisonot onnistuvat
kuorolta komeasti.
Kuorokohtaus Aulis Sallisen
Punaisesta viivasta täytti
musiikkiopiston salin,
erityisesti miesäänten osuudet
soivat vahvoina. Sibeliuksen
Finlandia lopetti hienon
konsertin, savonlinnalaisen
musiikin osaamisen näytteen,
jota kehtaisi esitellä muuallakin

