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1. JOHDANTO
Tämä materiaali liittyy 7. luokkalaisten
musiikkipolkuvierailuun Kuopion Musiikkikeskuksessa. Silloin Kuopion kaupunginorkesteri esittäytyy kapellimestari Atso Almilan johdolla.
Musiikkipolkuvierailun ohjelmistoksi on valittu enimmäkseen romantiikan ajan musiikkia,
koska Kuopion kaupunginorkesterin ”romanttinen kokoonpano” soveltuu sen esittämiseen
parhaiten. Romantiikan ajan musiikki esittelee
orkesteria monipuolisesti, koska nykyisen muotoinen sinfoniaorkesteri syntyi vastaamaan nimenomaan romantiikan ajan musiikin uudenlaista ilmaisutarvetta. Sibeliuksen ja Williamsin
musiikit on molemmat sävelletty esittävään
draamaan, mutta ne ovat syntyneet eri vuosisadoilla. Niiden musiikillisia keinoja ja tunnelmaa
verrataan toisiinsa ja tutkitaan, mitä ne kertovat
omasta ajastaan.

Tässä materiaalissa huomio kiinnitetään erityisesti orkesterin ja sen soittimien sekä kapellimestarin työn esittelyyn. Säveltäjät on jätetty
tietoisesti vähemmälle huomiolle, koska heistä
löytyy tarkempaa tietoa helposti muista lähteistä. Tehtävien ja teosesittelyjen avulla oppilaita
ohjataan aktiiviseen musiikinkuunteluun.

Teosesittelyt on tarkoitettu opettajan avuksi teosten esittelyssä oppilaille. Mitä enemmän oppilaat
itse löytävät soitinten sooloja, teosten teemoja ja
hahmottavat niiden muotoa sen paremmin he
pääsevät niiden sävelkieleen ja ilmaisuun sisälle.
Erilaiset koreografia-, draama- ja kuvataidetehtävät auttavat oppilaita tässä työssä.

Soitinesittelyt voidaan jakaa oppilaiden muodostamille ryhmille niin, että jokainen ryhmä
esittelee yhden orkesterin soitinryhmistä tekstin antaman tiedon ja liitteenä olevien soitinkuvien avulla. Oppilaiden aktiivinen osallistaminen koko materiaalipakettiin tutustumiseen
motivoi heitä olemaan aktiivisia kuuntelijoita
myös musiikkipolkuvierailun aikana.

Tehtäviä voi tehdä sekä ennen musiikkipolkuvierailua että sen jälkeen. Vierailu on mielenkiintoisempi, jos oppilaat ovat tutustuneet orkesterin esittämään ohjelmistoon jo etukäteen.
Tehtävien avulla oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota teosten erilaisiin piirteisiin nimenomaan kapellimestarin työn näkökulmasta: tahtilaji, soitinten ja soitinryhmien soolot,
teoksen muoto, tempon ja dynamiikan vaihtelut,
musiikin tunnelma.
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2. SINFONIAORKESTERI JA
KUOPION KAUPUNGINORKESTERI
Sinfoniaorkesteri on melko uusi asia länsimaisen musiikin historiassa. Nykyiseen
muotoonsa se vakiintui vasta 1800-luvulla vastaamaan romantiikan ajan musiikin
monipuolista ilmaisutarvetta. Nykyisen
muotoisen viulun kehittymisen myötä jousisoittimista muodostui orkesterin runko.
Puupuhaltimia ja vaskipuhaltimia lisättiin
ja niihin tehtiin teknisiä uudistuksia. Myös
lyömäsoittimien määrä kasvoi. Orkesterin koon kasvaessa ja musiikin monimutkaistuessa orkesterin johtaminen siirtyi
konserttimestarilta orkesterinjohtajalle eli
kapellimestarille. Täysimittaisessa sinfoniaorkesterissa on 70-100 soittajaa.
Kuopion kaupunginorkesteri on kooltaan keskisuuri ja sen kokoonpano soveltuu erityisen hyvin romantiikan ajan musiikin esittämiseen (liite
1). Orkesteriin kuuluu 48 vakituista soittajaa: 1.
viulu 8, 2. viulu 7, alttoviulu 5, sello 5, kontrabasso 4, huilu 2, oboe 2, klarinetti 2, fagotti 2, käyrätorvi 4, trumpetti 2, pasuuna 3 ja lyömäsoittimet 2 (timpanisti ja percussionisti). Jos esitettävä
teos vaatii enemmän soittajia, orkesteri palkkaa

konserttikohtaisesti lisää soittajia. Kuopion kaupunginorkesterin kotisali on Kuopion Musiikkikeskuksen konserttisali (liite 2).
www.kuopionkaupunginorkesteri.fi
Sinfoniaorkesterin istumajärjestys vakiintui
toisen maailmansodan jälkeen nykyiseen muotoonsa, vaikka se voi hieman vaihdella teoksesta,
esityspaikasta ja kapellimestarista riippuen. Ensimmäiset ja toiset viulut sijoittuvat kapellimestarin vasemmalle ja sellot ja kontrabassot oikealle puolelle. Alttoviulut soittavat näiden välissä
kapellimestarin edessä. Puhaltajat on sijoitettu
alttoviulujen taakse. Ensimmäisessä rivissä vasemmalla on huilut ja oikealla oboet, toisessa rivissä vasemmalla on klarinetit ja oikealla fagotit.
Puupuhaltimien takana soittavat vasket vasemmalla käyrätorvet, keskellä trumpetit ja oikealla
pasuunat ja tuuba. Takimmaiseksi sijoittuvat lyömäsoittimet ja viulujen taakse harppu ja piano.
Partituuri on nuotti, johon on koottu alakkain
kaikkien orkesterin soittimien stemmat niin, että
kapellimestari näkee yhdellä silmäyksellä, mitä
orkesterissa milloinkin tapahtuu. (liite 3)
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TEHTÄVIÄ:
1. Käydään soitinkuvien avulla läpi sinfoniaorkesterin soittimet (liitteet 5-18).
2. Piirrä paperille sinfoniaorkesterin yleisin istumajärjestys. Voit piirtää kunkin soittimen ja
soitinryhmän tai käyttää väri- tai muotokoodeja.
3. Tutustutaan oikeaan partituuriin (liite 3). Katsotaan missä järjestyksessä sinfoniaorkesterin
soittimet on siihen sijoitettu. Etsitään partituurista sooloja ja koko orkesterin tutti-kohtia. Etsitään myös dynaamiset vaihtelut ja muut esitysmerkinnät.
4. Tehdään ryhmissä kuvapartituureja esimerkiksi piirtäen, maalaten, erivärisistä papereista
leikkaamalla. Jokaiselle soittimelle tai soitinryhmälle tehdään oma stemma. Voidaan käyttää
omia keksimiä tai rytmi- ym. soittimia tai ihmisääntä. Soitetaan ”teos”, jolloin yksi oppilaista
näyttää partituurista mitä vauhtia edetään.

3. KAPELLIMESTARI
Kapellimestari on orkesterin johtaja. Hänen tehtävänään on vastata teoksen kokonaistulkinnasta. Esitystilanteessa hän pitää soiton koossa ohjaamalla soittajia niin, että koko orkesteri
soi kuin yksi suuri soitin. Kapellimestari käyttää
oikeassa kädessään tahtipuikkoa, jonka avulla
hän näyttää soittajille esitettävän kappaleen esitysnopeuden eli tempon. Kapellimestari näyttää myös tempon tilapäiset vaihtelut ja sen pysyvämmät muutokset. Vasemmalla kädellään
hän varmistaa eri soittimien ja soitinryhmien
sisääntulot ja eri soitinryhmien soinnin tasapainon. Kapellimestari näyttää käsillään ja usein
koko kehollaan äänenvoimakkuuden vaihtelut.
Myös kapellimestarin ilmeet ja eleet kertovat
soittajille haluaako hän musiikin kuulostavan
esimerkiksi iloisen keveältä, surulliselta vai raskaan paatokselliselta (liite 4).
Suurin osa kapellimestarin työstä tapahtuu
jo hyvissä ajoin ennen esitystä. Hän tutustuu
teokseen sen partituurin avulla miettien esitystempon, fraseerauksen, äänenvoimakkuuden
vaihtelut ja musiikin tunnelman säveltäjän antamien ohjeiden pohjalta. Kapellimestarin on
tunnettava hyvin musiikin eri tyylilajit, jotta tyylin ja tulkinnan yhteys olisi saumaton. Kapellimestari suunnittelee myös harjoitusajan mahdollisimman tarkan hyväksikäytön.

TEHTÄVIÄ:
1. Tutustutaan kapellimestarin rooliin ja tehtäviin. Harjoitellaan eri tahtilajien lyömistä (2/4,
4/4 ja 3/4).
2. Jokainen keksii itselleen soittimen: avainnippu, paperiarkki, pastillilaatikko, repun vetoketju,
kynä ja tuolinjalka…
Kokeillaan minkälaisia ääniä omasta soittimesta
saa aikaan. Esitellään muille, keksitään yhdessä
lisää. Käydään läpi musiikin tempoon ja dynamiikkaan liittyviä musiikkitermejä.
Yksi oppilaista on kapellimestari. Orkesteri soittaa vapaassa tempossa. Kapellimestari ohjaa ilmeillä, eleillä ja koko keholla soittajia soittamaan
hiljaa, voimakkaasti, pehmeästi, kulmikkaasti,
vihaisesti, hempeästi, nopeasti, hitaasti… pidetään välillä taukoja, venytetään fermaattia…
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3. Soittajat jakautuvat ryhmiin soittimien sointivärien perusteella. Soitetaan edelleen tempo rubato.
Kapellimestari johtaa orkesteria niin, että välillä soittavat kaikki, välillä yksi ryhmä tai muutama. Eri ryhmiä voi ohjata soittamaan eri voimakkuuksilla, tehdään hitaita ja nopeita crescendoja
ja diminuendoja, accelerandoja ja ritardandoja…
Sama voidaan tehdä myös rytmisoittimilla.
4. Sovitaan yhteinen tahtilaji. Jokainen keksii
itselleen rytmiostinaton, joka on sopimuksen
mukaan 1-2 tahdin pituinen. Muistetaan käyttää myös taukoja. Kapellimestari antaa tempon
ja alkaa koota rytmikudelmaa yksi soittaja kerrallaan. Välillä soitetaan tutti ja välillä kapellimestari nostaa esille soolon tai sooloja, muuttaa
tempoa ja dynamiikkaa ja pitää taukoja.

4. ORKESTERIN SOITINRYHMÄT
JA NIIHIN KUULUVAT SOITTIMET
TEHTÄVÄ:
Oppilaat voi jakaa neljään ryhmään. Jokaiselle ryhmälle voi arpoa oman soitinryhmän, jonka ryhmä
esittelee muille oppilaille seuraavan materiaalin pohjalta. Jokaisesta soittimesta on esittely, jossa kerrotaan soittimen rakenteesta, äänentuottamisen periaatteesta sekä sointiväristä ja roolista orkesterissa.
Liitteenä on myös kuva jokaisesta soittimesta ja sen
soittajasta. Oppilaat voivat myös etsiä cd:ltä tai netistä ääninäytteet esittelemistään soittimista. Jos joku
oppilas soittaa jotain orkesterin soitinta, hän voi tuoda soittimensa kouluun ja antaa elävän ääninäytteen.

Jousisoittimet
Jousisoittimet ovat orkesterin suurin soitinryhmä, johon kuuluvat viulut, alttoviulut, sellot ja
kontrabassot. Jousisoittimet ovat saaneet nimensä siitä, että niitä soitetaan puusta veistetyllä
jousella, johon on pingotettu hevosen jouhia.
Sen lisäksi kieliä voi näppäillä sormella. Tätä
soittotapaa kutsutaan pizzicatoksi. Orkesterin
kaikki jousisoittimet on tehty puusta ja niissä
on ontto kaikukoppa, kaula ja otelauta sekä neljä suolesta tai nailonista ja teräslangasta tehtyä

kieltä. Kieltenpitimeen kiinnitetyt kielet kulkevat tallan yli viritystappeihin, joiden avulla soitin
viritetään kielten kireyttä säätämällä. Soittaessa
saadaan aikaan eri korkuisia säveliä muuttamalla värähtelevän kielen pituutta painamalla sitä
vasemman käden sormilla otelautaa vasten. Jousisoittimien äänen saa hiljaisemmaksi ja vähän
nuhaisen kuuloiseksi kiinnittämällä sordiinon
eli vaimentimen kieliin tallan viereen.
Viulu on jousisoittimista pienikokoisin ja sen ääni
on korkein. Sen äänen kirkkaus ja tunnesävyjen
monipuolisuus ovat tehneet siitä suositun soolosoittimen. Alttoviulu on viulun näköinen mutta
sitä hieman suurempi ja siksi sen ääni on matalampi ja täyteläisempi. Molempia soittimia pidetään vasemmalla kädellä leuan alla. Selloa ja
kontrabassoa soitetaan pystyasennossa lattiaa
vasten. Suuremman kaikukopan ja pitempien kielien ansiosta niiden ääni on huomattavasti matalampi. Sellon ääni on lämmin ja herkkä ja se onkin
viulun ohella jousiperheen suosituin soolosoitin.
Kontrabasso on jousisoittimista kaikkein matalaäänisin. Sen sointi on muhkean kaikuva ja se
antaa orkesterin soinnille syvyyttä ja jykevyyttä.
(liitteet 5-8.)
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Puupuhaltimet
Puupuhaltimet ovat kehittyneet yksinkertaisista pilleistä ja nimestään huolimatta niitä valmistetaan nykyään monista eri materiaaleista.
Sinfoniaorkesterissa yleisimmin käytetyt puupuhaltimet ovat huilu, oboe, klarinetti ja fagotti.
Jokaista soitinta on useaa eri kokoa, jotka soivat
eri korkeuksilta. Niistä laajimmin käytettyjä ovat
piccolohuilu, englannintorvi, bassoklarinetti ja
kontrafagotti. Huilua lukuun ottamatta puupuhaltimissa on suukappale, johon soittaja puhaltaa. Klarinetin suukappaleessa on yksi ruokolehti, joka kiinnitetään kiristimellä suukappaleen
alapuolelle ja painetaan soitettaessa alahuulta
vasten. Oboen ja fagotin suukappale koostuu
kahdesta vastakkain asetetusta lehdykästä, joita
pidetään huulten välissä. Suukappale on kiinnitetty onttoon putkeen tai kartioon, jonka kyljessä on reikiä. Eri korkuisia säveliä syntyy putken
sisällä värähtelevän ilmapatsaan pituutta säätelemällä. Tämä tapahtuu sulkemalla ja aukaisemalla putken reikiä läppien avulla.
Huilu soittaa yleensä puhallinsektion korkeinta
ääntä. Sen ääni on puhdas ja ilmavan aistillinen.
Huilua oktaavia korkeammalta soivan piccolohuilun kimakka ääni kuuluu selvästi koko or-

kesterin yli. Oboelle on usein kirjoitettu selkeitä
melodioita, koska sen ääni on kirkas ja terävä
ja näin erottuu selvästi. Oboen soittaminen on
raskasta, koska äänen tuottaminen vaatii voimakkaan puhalluksen. Matalampiääniselle, täyteläisen soinnikkaasti ja hieman surumielisesti
soivalle englannin torvelle on kirjoitettu paljon
soolo-osuuksia. Klarinetti on hyvin ilmeikäs soitin. Sen äänensävy voi vaihdella pehmeästä ja
täyteläisestä läpitunkevaan kimitykseen. Fagotti
ja sitä oktaavia alempaa soiva kontrafagotti ovat
puupuhaltimista suurimpia ja niiden putki on
taivutettu kaksin kerroin. Niiden ääni on matala
ja hieman koominen. (liitteet 9-12)

Vaskipuhaltimet
Vaskipuhaltimet ovat orkesterin äänekkäin soitinryhmä ja niiden soinnissa on loistoa ja ylväyttä. Niitä käytetään vahvistamaan orkesterin yleissointia ja tuomaan siihen dramatiikkaa.
Vaskien ominaissointi on saatu aikaan soittimen
muodon avulla. Vaskisoitin muodostuu pitkästä sylinterimäisestä tai kartiomaisesta metalliputkesta, joka päättyy avautuvaan kellomaiseen
osaan eli kaikusuppiloon. Putken alkupäähän
liitetään kuppimainen tai suppilomainen suukappale, johon soittaja puhaltaa. Ääni eli ilmapatsaan liike saadaan aikaan soittajan huulien
avulla, kun ne puhallettaessa värähtelevät suukappaletta vasten. Sävelkorkeutta säädellään
huulia jännittämällä ja putken pituutta säätelemällä. Putken pituutta voi muuttaa joko venttiilien tai toistensa sisällä liukuvien teleskooppimaisten putkien avulla. Sinfoniaorkesterissa
käytetyt vaskisoittimet ovat käyrätorvi, trumpetti,

pasuuna ja tuuba. Puupuhaltimien tapaan myös
jokaista vaskisoitinta on useaa eri kokoa.
Käyrätorvi on tavallaan kaksiosainen. Siinä on
lyhyempi putki ja venttiilillä avattava pitempi
putki. Lyhyemmällä osalla saadaan tuotettua
terävämpiä ja korkeampia sävyjä ja pitemmällä tummia ja lämpimiä. Käyrätorvessa ei käytetä sordiinoa vaan soittaja kontrolloi viritystä ja
äänenväriä liikuttamalla vasenta kättään kaikusuppilossa. Näin ääni voi olla kirkas ja selkeä tai
pehmeän kaukainen. Kauniin äänensä ansiosta
käyrätorvelle on muista vaskista poiketen kirjoitettu myös solistiosuuksia. Trumpetti on joustava
soitin, jolla saadaan aikaan kirkas ja täyteläinen
ääni laajalta äänialueelta. Äänen sävyä voidaan
muuttaa sordiinoilla, jotka asetetaan kaikusuppiloon. Suora suppilomainen sordiino muuttaa
äänen läpitunkevaksi ja synkäksi kun taas sankomainen kaikusuppilon reunoihin kiinnitettävä
sordiino pehmeäksi. Trumpetilla on orkesterin
soittimista suurin äänivalikoima, josta sinfoniaorkesterissa käytetään vain pieni osa. Pasuunan
ääni on voimakas, tumma ja täyteläinen. Pasuuna
on ainut vaskisoitin, jossa ei ole venttiilejä. Sen
äänen korkeutta säädellään teleskooppimaisella
luistilla. Putken portaaton liike mahdollistaa liukumisen äänestä toiseen eli glissandon, joka on
pasuunalle ominainen. Pasuunassa käytetään samanlaisia sordiinoja kuin trumpetissakin. Tuuba
on vaskisektion bassosoitin. Se on kooltaan muita huomattavasti suurempi ja sen kaikusuppilo
aukeaa ylöspäin. Sen ääni on pullean muheva ja
joskus meluisakin. (liitteet 13-16)
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Lyömäsoittimet
Lyömäsoittimiin kuuluu orkesterin soitinryhmistä eniten erilaisia soittimia. Ne jaetaan karkeasti
kahteen ryhmään, kalvosoittimiin, joista ääni lähtee lyömällä tiukaksi viritettyä kalvoa ja idiofoneihin, joissa lyödään resonoivasta materiaalista
valmistettua kappaletta. Lyömäsoittimet voivat
olla tiettyyn korkeuteen viritettyjä tai korkeudeltaan epämääräisiä. Erilaisten lyömäsoittimien
avulla luodaan orkesterin sointiin rytmiä, erilaisia
efektejä, värisävyjä ja tunnelmia. Niiden aikaan
saamiseksi voidaan perinteisten lyömäsoittimien
lisäksi käyttää melkein mitä vaan, kuten kirjoituskonetta, polkupyörän soittokelloa, alasinta tai
leikkiauton torvea. Usein säveltäjät keksivätkin
teoksen tunnelmaan sopivia rytmisoittimia itse.
Sinfoniaorkesterin lyömäsoittimista tärkein on
patarumpu eli timpani. Patarumpu on iso metallinen puolipallo, jonka päälle on pingotettu
nahka, jota puinen rengas pitää paikallaan. Patarumpuja käytetään 2-5 soittimen ryhmissä ja ne
viritetään eri korkeuksille kiristämällä rumpukalvoa ruuvista tai pedaalilla. Patarumpua soitetaan
suuripäisillä huovalla päällystetyillä puunuijilla.
Patarummuilla luodaan orkesterin sointiin korostuksia ja väriä. Muita sinfoniaorkesterissa käytettäviä rumpuja on monen kokoisia.
Rumpujen lisäksi sinfoniaorkesterin yleisimpiin
lyömäsoittimiin kuuluvat erilaiset lyötävät ja
ravistettavat soittimet esimerkiksi lautaset eli
symbaalit, gongi eli tam-tam, tamburiini, triangeli, marakassit ja kastanjetit. Yksi lyömäsoitinryhmä on melodiset idiofonit, joihin on viritetty
sävelasteikko, kuten putkikellot, kellopeli, ksylofoni ja marimba. (liite 17)

Harppu
Harppu on eräs maailman vanhimmista soittimista ja ainut sinfoniaorkesterin vakituinen
näppäiltävä kielisoitin. Nykyaikaisessa orkesteriharpussa on 47 kieltä, jotka on kiinnitetty
kaikupohjaan ja kaulaan sekä seitsemän jaloilla painettavaa pedaalia, joilla muutetaan kielten sävelkorkeutta. Harpun ääni on herkkä ja
eteerinen ja sitä käytetään täyteläistämään orkesterisointia. Sointujen näppäilemisen lisäksi
harpisti voi luoda erilaisia efektejä, esimerkiksi
glissandon, liu’uttamalla sormia kielten yli tai
soittamalla yläsäveliä. Harppua käytettiin jonkin verran romantiikan ajan musiikissa ja se oli
erityisesti impressionistien kuten Debussyn ja
Ravelin mieleen. (liite 18)

Lähteet:
Musiikkikirja. Interbook, 1980.
John Burrows. Klassinen musiikki. WSOY, 2006.
Alexander Waugh. Klassinen musiikki. Uusi tapa kuunnella. Karisto, 1996.
Sixten Nordström. Kaikki musiikista. WSOY, 1997.
Sven Kruckenberg. Sinfoniaorkesteri ja sen soittimet. WSOY, 1996.
Sävelten maailma 2 ja 3. WSOY, 1991 ja 1992.
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Johannes Brahms (1833-1897):

Johann Strauss II (1825-1899):

Unkarilainen tanssi n:o 5 g-molli (1868)

Pizzicatopolkka op. 449 (1892)

Johannes Brahms oli saksalainen säveltäjä, joka
aloitti uransa köyhänä kapakkapianistina. Beethovenia ihaillut ja klassismin muotoihin mieltynyt Brahms oli viehättynyt myös kansansävelmien mutkattomuudesta ja mustalaismusiikin
tulisuudesta. Vierailtuaan Wienissä hän ihastui kaupunkiin ja sen tunnelmaan, mistä ovat
osoituksena mm. 21 Unkarilaista tanssia ja monet valssit ja mustalaislaulut. Myöhemmin hän
muutti lopullisesti Hampurista Wieniin. Hän lukeutui uusiin wieniläisiin mestareihin, ja hänelle oli tyypillistä romanttisen ilmaisun yhdistäminen klassismin ankaraan akateemisuuteen.

Johann Strauss nuorempi oli itävaltalainen säveltäjä ja kapellimestari. Hän johti omaa tanssiorkesteria ja sävelsi sille maailman kuuluisimmat valssit sekä muita tansseja ja marsseja.
Strauss oli tuottelias myös operettisäveltäjänä.
Pizzicatopolkka sai nimensä siitä, että se soitetaan jousisoittimilla ilman jousta sormella näppäillen eli pizzicato.

TEHTÄVIÄ:
1. Tutustutaan partituuriin (liite 3). Missä järjestyksessä soittimien stemmat siihen merkitään.
Käykää läpi soittimien englanninkieliset lyhenteet. Partituurista kapellimestarin on helppo
seurata, mitä orkesterissa milloinkin tapahtuu.

TEHTÄVIÄ:
1. Kuunnellaan polkka useamman kerran niin,
että muoto tulee tutuksi:
ABA CCDD ABA Coda
2. Jakaudutaan 2-4 oppilaan ryhmiin. Suunnitellaan lyhyt draamallinen pantomiimiesitys
musiikin tahtiin. Aiheen saa valita vapaasti
musiikin tuomien mielikuvien mukaan. Muut
arvaavat, mistä esityksessä on kysymys.

2. Tutki Unkarilaisen tanssin n:o 5 partituurin
alusta, millaiselle kokoonpanolle Brahms on sen
kirjoittanut. Seuratkaa tanssin alku partituurista
(2 ensimmäistä sivua, liite 3). Onko seuraaminen
helppoa vai vaikeaa, miksi?
VINKKI! Pantomiimia Unkarilaisen tanssin tahtiin: YouTube, Chaplin parturina
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Pjotr Tšaikovski (1840-1893):
Pähkinänsärkijä-sarja op. 71a (1892)
IV osa Trepak
Pjotr Tšaikovski oli venäläinen säveltäjä. Hänet
luetaan maansa kansallisromanttisiin säveltäjiin. Tšaikovskin musiikille on ominaista melodisuus, taidokas soitinnus sekä selkeä ja värikkään
loistelias orkestrointi.
Tšaikovski käytti sävellyksissään paljon aineksia
oman maansa kansanmusiikista. Trepak (Ripaska) on venäläinen tanssi:
AA -jouset, puupuhaltimet ja käyrätorvi soittavat rytmikkäästi voimakkailla aksenteilla
AA -soittoon yhtyvät loput vaskisoittimet, patarumpu ja tamburiini
BB
-melodia siirtyy matalille jousille, joille
rytmisenä kaikuna vastaavat oboet ja klarinetit
C
-jousien ja puhaltimien lyhyt rytminen
vuoropuhelu
AA -koko orkesterin tuttina
Coda -tempo kiihtyy ja tanssi loppuu yhtä arvaamatta kuin on alkanutkin

2. Keksikää säestys rytmi- tai kehosoittimilla
tai ns. taskusoittimilla (”pocket-instruments”:
avainnippu, kynä, kolikkokukkaro, penaalin vetoketju tai neppari, silmälasikotelo…myös pöytä,
tuolinjalka, roskis jne. käy). Voitte myös soittaa
äsken tehdystä kuvakoreografiasta. Kapellimestari johtaa näyttäen kunkin soittimen tai soitinryhmän vuoron tai osoittaen soiton kulun kuvapartituurista (-koreografiasta).

TEHTÄVIÄ:

VII osa Kukkaisvalssi

3. Jaetaan isohko paperi kahteen osaan, toinen
puoli valssia ja toinen marssia varten. Maalaa
tai piirrä teosten herättämiä mielikuvia väreillä,
muodoilla ja/tai pensselin tai värikynän erilaisilla käyttötekniikoilla. Miten paperin puolet eroavat toisistaan?

Kukkaisvalssi alkaa harpun johdannolla, jonka
jälkeen käyrätorvien ja klarinettisoolon vuorottelu aloittaa varsinaisen valssin. Sitä seuraava
jousisoittimien valssiteema ja puupuhaltimien
kommentit antavat valssille vauhtia. Käyrätorvien teema palaa keskustelemaan huilun ja klarinetin kanssa vuorotellen jousisoittimien leveän
ja laulavan valssiteeman kanssa. Valssiteema
siirtyy oboelle ja huilulle, jota jouset myötäilevät soljuvilla juoksutuksillaan. Joukkoon yhtyy
kertauksessa myös triangeli. Valssi jatkuu alttoviulun ja sellon intensiivisellä soololla, jonka
jälkeen valssin vauhtia pitävät yllä viulut triangelin lyödessä tahtia. Käyrätorvien, puupuhaltimien ja viulujen teemojen kertauksien jälkeen
viulujen ja huilujen triolit nostattavat valssin
loppuhuipennukseen.

TEHTÄVIÄ:
1. Keksikää tanssi- tai liikekoreografia noudattaen teoksen muotoa. Ensin kuunnellaan musiikki
ja analysoidaan sen muoto. Jokaiseen jaksoon
keksitään oma liike/koreografia ja kuvataan se
graafisin muodoin esim. erivärisistä papereista
leikkaamalla tai värikynillä piirtämällä.
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1. Keskustelkaa mitkä ovat tasajakoisen ja kolmijakoisen rytmin erot ja miten ne vaikuttavat
tunnelmaan.
2. Johtakaa kapellimestarina musiikin mukaan
marssia ja valssia.

Jean Sibelius (1865-1957):
Karelia-sarja op. 11 osa 3: Alla marcia.
Moderato (1893)
Kolmeosainen Karelia-sarja on Sibeliuksen suosituimpia teoksia. Se on osa Sibeliukselta tilatusta Karjalan historiaa käsittelevästä seitsenosaisesta näyttämöllisen kuvaelmasarjan
musiikista, jonka ensiesityksen Sibelius johti
itse marraskuussa 1893. Myöhemmin Sibelius
kelpuutti kuvaelmamusiikista koottuun Kareliasarjaan vain sen kolme osaa Intermezzon, Balladin ja Alla marcian. Vaikka musiikki vetosi yleisöön nostattaen siinä voimakkaita isänmaallisia
tunteita, Sibelius ei itse osannut aluksi arvostaa
sävellystään. Olisiko syynä ollut se, että hän oli
säveltänyt sen rahapulassa 500 markasta, joilla
sai maksettua puolen vuoden vuokrat. Populaarileimasta huolimatta lyhennetyn version saama suuri suosio sai säveltäjänkin lopulta tunnustamaan teoksen arvon.

Tunnelma rauhoittuu, kun huilut nappaavat
ensimmäisen teeman muiden puupuhaltimien säestyksellä. Hetken päästä mukaan yhtyvät
myös jouset menevällä laukkarytmillään. Teeman kertautuessa antavat puupuhaltimien ja
jousien kevyelle soinnille tukevuutta käyrätorvet
synkoopeillaan. Käyrätorvi ja pasuuna tuovat
toisen teeman takaisin jousien jatkaessa laukkarytmiään. Tunnelma tihenee trumpettien triolien ja lautasien myötä.
Kun jouset palaavat taas ensimmäiseen teemaan, laukkarytmi siirtyy oboeille ja klarineteille huilujen seuratessa viuluja kaanonissa.
Ensimmäisen teeman modulaation jälkeen klarinettien juoksutukset johtavat osan päättävään
koko orkesterin täyteläisenä soivaan loppunostatukseen.

Karelia-sarjan kolmas osa on Alla marcia. Sen
aloittaa 1. viulujen rytmiltään laukkaava ja
eteenpäin pyrkivä teema, joka on melodisesti
valoisa ja mieleenpainuva.
Toisen teeman esittelevät trumpetit ja klarinetit
triangelin ja patarumputremolon säestyksellä.
Teema siirtyy pasuunoille ja puupuhaltimille,
joiden kanssa trumpettien triolit käyvät kiihkeään vuoropuheluun lautasten kommentoidessa
harvakseltaan.
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TEHTÄVIÄ:
1. Kuunnellaan musiikki useamman kerran ja
keskustellaan sen herättämistä mielikuvista.
Mitä soittimia tunnistatte, minkälaisia mielikuvia niiden sointi tuo mieleen. Tunnistakaa pääja sivuteemat ja kuunnelkaa, montako kertaa ne
esiintyvät ja millä soittimella soitettuna. Minkälainen tunnelma musiikissa on, muuttuuko se
välillä joksikin toiseksi.
2. Kun musiikki on tuttu, maalataan sen tuomien
mielikuvien ja tunnelmien mukaan.

John Williams (1932-):
The Imperial March (Darth Vaderin teema)
(1980)
New Yorkissa syntynyt John Williams on säveltäjä, kapellimestari ja pianisti. Hän on yksi
merkittävimpiä, tunnetuimpia ja palkituimpia
elokuvasäveltäjiä. Hän sävelsi ensimmäisen elokuvamusiikkinsa vuonna 1960. Viimeiset vuodet
hän on tehnyt yhteistyötä lähinnä George Lucasin ja Steven Spielbergin kanssa.
John Williams sävelsi teoksen The Imperial
March elokuvaan Tähtien sota: Episodi V - Imperiumin vastaisku. Matala ja tummasävyinen
molliin sävelletty raskaan painostava marssi on
elokuvassa Darth Vaderin johtoteema ja edustaa
kerronnassa yleisemminkin pahuuden voimia.

TEHTÄVIÄ:
1. Mitä yhtäläisyyksiä on mielestäsi Sibeliuksen
Alla marciassa ja Williamsin The Imperial Marchessa? (rytmit: marssi, laukkarytmit; synkoopit; soitinnus: käytetty paljon vaskipuhaltimia,
triangeli, lautaset)
2. Kumpikin on alun perin sävelletty näytelmätai elokuvamusiikiksi mutta eri vuosisadoilla.
Miten musiikit eroavat tunnelmaltaan toisistaan? Miten ne kuvastavat omaa aikaansa?
3. The Imperial March on Star Wars -elokuvassa Darth Vaderin johtoteema. Keskustellaan ja/
tai piirrä minkälaisen hahmon johtoteemaksi
mielestäsi kävisi Sibeliuksen Alla marcia (hyvä,
paha, sankari, antisankari…)?
4. Esittäkää draaman keinoin kohtaus, jossa Sibeliuksen ja Williamsin musiikin luomat hahmot kohtaavat. Mitä silloin tapahtuu?
Kohtauksen voi piirtää myös sarjakuvana.

12

Liitteet
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LIITE 1 - kuopion kaupunginorkesteri
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LIITE 2 - kuopion musiikkikeskus
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LIITE 3 - Brahms: Unkarilainen tanssi n:o 5 alku
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LIITE 4 - Kapellimestari Sascha Goetzel
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LIITE 5 - viulu
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LIITE 6 - alttoviulu
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LIITE 7 - sello
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LIITE 8 - kontrabasso
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LIITE 9 - huilu
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LIITE 10 - oboe
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LIITE 11 - klarinetti
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LIITE 12 - fagotti
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LIITE 13 - käyrätorvi
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LIITE 14 - trumpetti
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LIITE 15 - pasuuna
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LIITE 16 - tuuba
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LIITE 17 - patarummut ja muita lyömäsoittimia
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LIITE 18 - harppu
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musiikkipolku

