SUUR-TUKHOLMA

Ruotsinsuomalaisten
riippumaton aikakausja ilmaisjakelulehti
Tukholmassa.
Tarjoamme
ilmoitustilaa
Ruotsinsuomalaisten
riippumaton
Suur-Tukholma
-lehteen
aikakaus- ja ilmaisjakelulehti
edullisella
hinnalla.
Göteborgissa.
Suur-Tukholma nro 3/2014
Tarjoammeviikolla
ilmoitustilaa
ilmestyy
39. Suur-Göteborg

SUUR-GÖTEBORG
-lehteen edullisella hinnalla.

TIDNINGEN
Suur-Göteborg nro 1/2016
ilmestyy viikolla 17.
SUUR-TUKHOLMA

Sverigefinländarnas
fristående tidning i
TIDNINGEN
Stor-Stockholm.
Vi erbjuder annonsplats
i tidningen till SuurTukholma till förmånliga
priser.
Suur-Tukholma
Sverigefinländarnas
nrfristående
3/2014 utkommer
tidning
vecka
39.
i Stor-Göteborg.

SuurGöteborg
RUO TSIN SUO MAL
AISE N LIITE • NRO
48 • TOR STAI 26.11 .2015

Lastenlaulukonsertti

Da Capo-kuoro on taas
tehnyt uuden aluevaltauksen tarjoamalla göteborgilaisille lapsille ja
lapsenmielisille musiikinystäville konsertin nimeltään Lapsettaa. Puolitoista tuntia kestäneen
konsertin aikana yleisö sai tavata kymmeniä
satuhahmoja ja nauttia
suurella ilolla esitetystä
suomenkielisestä lastenmusiikista.

KUVAT: ANITA

SEPPÄLÄ

Toinen tärkeä pelinapp
ula
on ollut yhteistyökumppa
nini Monika Fors Kontio,
jonka käsialaa olivat muun
muassa videomediat, joita
näimme, ja joka sen lisäksi on valmisteluproses
sin
aikana pitänyt paljon huolta käytännön asioista ja
sillä tavalla helpottanut minun työtäni huomattavasti,
Kimmo Tuomaala kertoo.
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Suomalaisen Helluntaikirkon

Lapsettaa-konsertissa esiintyi
avara sali toimi viime laulähes 20 kuoron jäsentä
antaina Da Capo -kuoron
yhdessä ja erikseen. Monika
konserttihuoneistona kuoFors Kontio esiintyi myös
ron esittäessä lastenm
ukonsertissa laulaen yhden
siikkia Göteborgissa. Laukappaleen yksin ja osallisantai-iltapäivällä pidetyn
tuen muutamiin kuoron
konsertin aikana kuoro
ehlauluihin. Kuoronohjaaja
ti esittää yli kaksikymmenTuomaala säesti osan lautä lastenlaulua, joista suuluista pianolla. Da Capo
rin osa oli yleisölle tuttuja.
oli tällä kertaa panosta
Bergsjön
kaupunginnut
paljon esiintymisasuihin
osassa vuonna 1977 perus- Maestro Kimmo
,
Tuomaalakin oli välillä
sillä jokainen solisti oli pulavalla kuoronsa kanssa.
tettu Da Capo -kuoro
on
keutunut lauluun sopivalhistoriansa aikana esittä- hänen oman kynnyksensä asiaan kuitenkin olleen
la tavalla. Lavalla nähtiin
nyt monenlaista musiikk
ia, verrattain korkean
muun muassa Peppi Pit. Hän on
klassisesta ja hengellisesitse
tehnyt
omat
kätossu,
sovituktä kupletteihin. Götebor
intiaaneita, musta
gikissa ja Vaahteramäen
laiset ovat vuosien varrel- sensa lastenkonsertissa esiEetettyihin kappaleisiin.
meli. Kuorolaiset eivät
la tottuneet siihen, että
tälaiKonsertissa esitetyt kaplä kertaa laulaneet arvokna kun tarvitaan tasokast
a
kaasti ryhmässä seisten
musiikkia juhlatilaisuuk- paleet Tuomaala on valinnut
yhdessä
kuoron jäsenvaan sekä tanssivat esiintysiin, kuoro nousee lavalle
mislavalle että hiipivät yleija tarjoaa yleisölle musiik- ten kanssa. He kokeilivat
sön joukossa.
kielämyksiä. Helluntaikir- useita eri kappaleita, joisKonsertissa oli väliaika,
kossa järjestetyssä konser- ta sitten valittiin ne, jotka
jolloin kuoro sai levähtää
tissa kohderyhmänä olivat parhaiten sopivat konserttiin. Hänen mukaan ohjelhieman ja yleisökin päälapset ja lapsenmieliset.
mistossa ei ole mitään erisi kahville. Helluntaikirkon väki oli varannut palKuoron ohjaajana vuosia tyistä juonta, vaan ne kapjon herkullista kahvileipää
toiminut muusikko Kim- paleet otettiin mukaan,
vieraille. Yleisön joukosmo Tuomaala sanoo idean joissa oli määrätty energia, eli fiilis, kuten Tuosa ei tällä kertaa ollut
lastenmusiikkikonsertis
kota
vin paljon lapsia. Hugo,
muhineen jo noin viiden maala asian ilmaisee. Hän Hugo söi kahvilassa keksejä ja sanoi
jopitäneensä Peppi-laulusta
mainitse
oli
e
hienoa,
viimelau
ka
että
on neljä ja puoli vuoteniten. Hugon isän mielestä
esityksessä oli kuvaesity
antaivuoden ajan. Yksi kiinnoss, josta ruotsinkielisetkin
ymmärsivät kappaleiden
ta vanha oli kuitenkin saatuksen syy oli hänen omat sen konsertin olleen niin nojen sisällön.
sapunut sinne vanhem
pienet lapsensa. Myös kuo- sanottu pilottiesitys ja ko- sölle. Vaikka hän
piohjaajakeilu siitä, kuinka lastenensa kanssa. Poika ei
rolaiset olivat ehdottan
na on tehnyt paljon kon- järjestämisen aina olevan sertin onnistum
oleet musiikki otetaan
iseksi. He
tiimityötä.
vastaan. sertin onnistum
lastenlaulujen esittämi
ovat todellakin olleet mu- lut talossa ensi kertaa, silisen eteen,
s- Tuomaalan mukaan
– Haluan tähdentä
lä hän tekee joskus ostokoli kitä. Tuomaala tunnusta
a va esittää se juuri kotiylei- hän haluaa myös muistut- tä kuoron jäsenten ä, et- kana suunnitteluissa koko sia
kirkon käytetyn tavaosuus sydämellään
taa tällaisen tilaisuud
esimerk
en on ollut ratkaisev
a kon- rekvisiitan hankkim iksi ran myymälässä. Hugon
isessa. mielestä Peppi
Pitkätossu
oli konsertin paras esitys.
Vaikka Hugo ei puhu suomea, hän nautti kuitenki
n
tutusta musiikista. Kaikkiin kappaleisiin oli tehty
esiintymislavan yläpuole
lle heijastettu videoesitys,
josta kävi ilmi laulun sanojen sisältö.
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– ilmestyy viikolla 39
SUUR-GÖTEBORG
Teddykarhujen huviretke
llä
hellyttävä nallepuvussaan. pikkukarhut väsyivät. Pekka Merinen oli solisti
ja

Kun kansa konsertin
pää-

tyttyä puki päällysvaatteita päälleen kuului heidän
joukostaan hyvin positiivi
sia kommentteja Da Capo
-kuoron konsertista. Hyvin onnistunut, hyvä esitys
ja piristävä kokemus olivat
esimerkkejä kommenteista.

HÖSTNUMMER
Kaija Laukkanen esitti
Maija Mehiläistä.

Monika Fors Kontio lauloi
oravasta
jolla oli pesä kuusen oksalla.
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