
SUUR-GÖTEBORG
Ruotsinsuomalaisten riippumaton 
aikakaus- ja ilmaisjakelulehti 
Göteborgissa.

Tarjoamme ilmoitustilaa Suur-Göteborg 
-lehteen edullisella hinnalla.

Suur-Göteborg nro 1/2016  
ilmestyy viikolla 17.

TIDNINGEN

SUUR-GÖTEBORG
Sverigefinländarnas  
fristående tidning  
i Stor-Göteborg.

Vi erbjuder annonsplats  
i tidningen till Suur-Göteborg  
till förmånliga priser.

Suur-Göteborg nr 1/2016  
utkommer vecka 17.

LastenlaulukonserttiDa Capo-kuoro on taas tehnyt uuden aluevalta-uksen tarjoamalla göte-borgilaisille lapsille ja lapsenmielisille musii-kinystäville konsertin ni-meltään Lapsettaa. Puo-litoista tuntia kestäneen konsertin aikana ylei-sö sai tavata kymmeniä satuhahmoja ja nauttia suurella ilolla esitetystä suomenkielisestä lasten-musiikista.

Suomalaisen Helluntaikirkon avara sali toimi viime lau-antaina Da Capo -kuoron konserttihuoneistona kuo-ron esittäessä lastenmu-siikkia Göteborgissa. Lau-antai-iltapäivällä pidetyn konsertin aikana kuoro eh-ti esittää yli kaksikymmen-tä lastenlaulua, joista suu-rin osa oli yleisölle tuttuja. Bergsjön kaupungin-osassa vuonna 1977 perus-tettu Da Capo -kuoro on historiansa aikana esittä-nyt monenlaista musiikkia, klassisesta ja hengellises-tä kupletteihin. Göteborgi-laiset ovat vuosien varrel-la tottuneet siihen, että ai-na kun tarvitaan tasokasta musiikkia juhlatilaisuuk-siin, kuoro nousee lavalle ja tarjoaa yleisölle musiik-kielämyksiä. Helluntaikir-kossa järjestetyssä konser-tissa kohderyhmänä olivat lapset ja lapsenmieliset. 

Kuoron ohjaajana vuosia toiminut muusikko Kim-mo Tuomaala sanoo idean lastenmusiikkikonsertista muhineen jo noin viiden vuoden ajan. Yksi kiinnos-tuksen syy oli hänen omat pienet lapsensa. Myös kuo-rolaiset olivat ehdottaneet lastenlaulujen esittämis-tä. Tuomaala tunnustaa 

hänen oman kynnyksen-sä asiaan kuitenkin olleen verrattain korkean. Hän on itse tehnyt omat sovituk-sensa lastenkonsertissa esi-tettyihin kappaleisiin. 
Konsertissa esitetyt kap-paleet Tuomaala on valin-nut yhdessä kuoron jäsen-ten kanssa. He kokeilivat useita eri kappaleita, jois-ta sitten valittiin ne, jotka parhaiten sopivat konsert-tiin. Hänen mukaan ohjel-mistossa ei ole mitään eri-tyistä juonta, vaan ne kap-paleet otettiin mukaan, joissa oli määrätty ener-gia, eli fi ilis, kuten Tuo-maala asian ilmaisee. Hän mainitsee viimelauantai-sen konsertin olleen niin sanottu pilottiesitys ja ko-keilu siitä, kuinka lasten-musiikki otetaan vastaan. Tuomaalan mukaan oli ki-va esittää se juuri kotiylei-

sölle. Vaikka hän ohjaaja-na on tehnyt paljon kon-sertin onnistumisen eteen, hän haluaa myös muistut-taa tällaisen tilaisuuden 

järjestämisen aina olevan tiimityötä. 
– Haluan tähdentää, et-tä kuoron jäsenten osuus on ollut ratkaiseva kon-

sertin onnistumiseksi. He ovat todellakin olleet mu-kana suunnitteluissa koko sydämellään esimerkiksi rekvisiitan hankkimisessa. 

Toinen tärkeä pelinappula on ollut yhteistyökumppa-nini Monika Fors Kontio, jonka käsialaa olivat muun muassa videomediat, joita näimme, ja joka sen lisäk-si on valmisteluprosessin aikana pitänyt paljon huol-ta käytännön asioista ja sil-lä tavalla helpottanut mi-nun työtäni huomattavasti, Kimmo Tuomaala kertoo.

Lapsettaa-konsertissa esiintyi lähes 20 kuoron jäsentä yh-dessä ja erikseen. Monika Fors Kontio esiintyi myös konsertissa laulaen yhden kappaleen yksin ja osallis-tuen muutamiin kuoron lauluihin. Kuoronohjaaja Tuomaala säesti osan lau-luista pianolla. Da Capo oli tällä kertaa panostanut paljon esiintymisasuihin, sillä jokainen solisti oli pu-keutunut lauluun sopival-la tavalla. Lavalla nähtiin muun muassa Peppi Pit-kätossu, intiaaneita, musta kissa ja Vaahteramäen Ee-meli. Kuorolaiset eivät täl-lä kertaa laulaneet arvok-kaasti ryhmässä seisten vaan sekä tanssivat esiinty-mislavalle että hiipivät ylei-sön joukossa. 
Konsertissa oli väliaika, jolloin kuoro sai levähtää hieman ja yleisökin pää-si kahville. Helluntaikir-kon väki oli varannut pal-jon herkullista kahvileipää vieraille. Yleisön joukos-sa ei tällä kertaa ollut ko-vin paljon lapsia. Hugo, jo-ka on neljä ja puoli vuot-ta vanha oli kuitenkin saa-punut sinne vanhempi-ensa kanssa. Poika ei ol-lut talossa ensi kertaa, sil-lä hän tekee joskus ostok-sia kirkon käytetyn tava-ran myymälässä. Hugon mielestä Peppi Pitkätossu oli konsertin paras esitys. Vaikka Hugo ei puhu suo-mea, hän nautti kuitenkin tutusta musiikista. Kaik-kiin kappaleisiin oli tehty esiintymislavan yläpuolel-le heijastettu videoesitys, josta kävi ilmi laulun sano-jen sisältö. 

Kun kansa konsertin pää-tyttyä puki päällysvaattei-ta päälleen kuului heidän joukostaan hyvin positiivi-sia kommentteja Da Capo -kuoron konsertista. Hy-vin onnistunut, hyvä esitys ja piristävä kokemus olivat esimerkkejä kommenteista.
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Maestro Kimmo Tuomaalakin oli välillä lavalla kuoronsa kanssa. 

Kaija Laukkanen esitti Maija Mehi-läistä. Monika Fors Kontio lauloi oravasta jolla oli pesä kuusen oksalla. 

Teddykarhujen huviretkellä pikkukarhut väsyivät. Pekka Merinen oli solisti ja 
hellyttävä nallepuvussaan. 

Hugo söi kahvilassa keksejä ja sanoi pitäneensä Peppi-laulusta eniten. Hugon isän mielestä 
oli hienoa, että esityksessä oli kuvaesitys, josta ruotsinkielisetkin ymmärsivät kappaleiden sa-
nojen sisällön. 

KUVAT: ANITA SEPPÄLÄ

Ilmoitusmateriaali / Manus:
Viimeinen jättöpäivä / manusstopp:  
21.4.2016.

Ilmoitushinnat / Annonspriser:
1/4 -sida 3 sp (125 mm) x 179 mm 2.500 kr.

1/2 -sida 6 sp (254 mm) x 179 mm 5.000 kr.

1/2 -sida 3 sp (125 mm) x 363 mm 5.000 kr.

1/1 -sida 6 sp (254 mm) x 363 mm 10.000 kr.

Ystävällisin terveisin /  
Med vänlig hälsning

Eeva Kazemi Vala

Ilmoitusvastaava / Annonsansvarig 
Puh / tel. 086 45 35 58, 070-940 2826 
e-mail: sales.rs@telia.com

Postiosoite / Postadress: 
RS PRESS AB, Stensätravägen 2, 
127 30 SKÄRHOLMEN

SUUR-TUKHOLMA
Ruotsinsuomalaisten
riippumaton aikakaus-
ja ilmaisjakelulehti
Tukholmassa.
Tarjoamme ilmoitustilaa
Suur-Tukholma -lehteen
edullisella hinnalla.
Suur-Tukholma nro 3/2014
ilmestyy viikolla 39.

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

Ilmoitusmateriaali / Manus:
Viimeinen jättöpäivä / manusstopp: 18/9 2014.

Ystävällisin terveisin / Med vänlig hälsning

Leila Merkkiniemi
Ilmoitusvastaava / Annonsansvarig
Puh / tel. 08-549 001 87, 08-18 02 67
e-mail: leila.rspress@telia.com
Postiosoite / Postadress:
RS PRESS AB, Stensätravägen 2,
127 30 SKÄRHOLMEN

Ilmoitushinnat / Annonspriser:
1/4 -sida 3 sp (125 mm) x 179 mm 2.500 kr.
1/2 -sida 6 sp (254 mm) x 179 mm 5.000 kr.
1/2 -sida 3 sp (125 mm) x 363 mm 5.000 kr.
1/1 -sida 6 sp (254 mm) x 363 mm 10.000 kr.

SYYSNUMERO
– ilmestyy viikolla 39

HÖSTNUMMER
– utkommer vecka 39

1/1
254 x 363 mm

1/2
6 x 179 mm

1/2
3 x 363 mm

1/4
3 x 179 mm

Teemana

Koulut & Matkailu

Tema Resor &

Skolor & Utbildning


