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Elina Kantelinen

Ilman ennakko-odotuk-
sia päädyin lauantaina 
8.10. Suolahtisaliin katso-
maan Kamarikuoro Sono-
ren 20-vuotisjuhlakonsert-
tia Barokista poppiin. Yllä-
tys oli suuri: pieni paikalli-
nen harrastajakuoro osoit-
tautui erittäin ammattitai-
toiseksi ja sain kokea kor-
keatasoisen musiikkielä-
myksen.

Konsertin ohjelmisto oli 
monipuolinen. Musiikkia 
oli kerätty eri aikakausil-
ta ja ennakkoluulottomas-
ti eri tyylisuunnista. Oh-
jelmistossa oli niin eng-
lannin- kuin italiankielisiä 
kappaleita, lauluja Hände-
lin barokkiajan ja Mozar-
tin klassisen ajan sävellyk-
sistä suomalaisiin humo-
ristisiin kansansävelmiin 

ja koskettavasti tulkitusta 
Suojelusenkelistä Sting-ar-
tistin Fields of gold -kappa-
leeseen.

Tulkinta vetosi kuulijaan 
helposti ja konsertti imai-
si mukaansa. Humoristiset 
kappaleet koreografi oineen 

saivat nauramaan tahatto-
mastikin, toisaalta joiden-
kin laulujen aikana joutui 
kaivamaan nenäliinaa kä-
silaukusta. Vaikka konsertti 
kesti väliaikoineen yli kak-
si tuntia, ei kuorolaisten 
esitys kärsinyt tästä. Hie-

man toisen puoliajan kes-
kivaiheilla joutui kuitenkin 
itse kelloon vilkuilemaan, 
joskin viimeiset kappaleet 
saivat vielä toivomaan li-
sää.

Sonore-kuoron kohdalla 
huomasi, että kuoronjoh-

taja Malla Kärkkäinen on 
kiinnittänyt huomiota ää-
nenmuodostukseen ja kuo-
rolaisia on koulutettu asi-
an tiimoilta. Eri stemmat 
soivat yhteen huolitellusti, 
vain joissain kappaleissa 
kuului sopraanoääni hie-

man liian korostetusti. Vir-
heitä ei kuitenkaan maal-
likkokuulija havainnut. Tal-
koovoimin tehdyt asut so-
pivat erityisesti ohjelmis-
ton suomalaisiin kansan-
lauluihin, moderneimpiin 
kappaleisiin ne olivat hie-
man vanhahtavan tyyliset. 
Kuoron kokonaisilme oli 
hyvin huoliteltu ja paikko-
jen vaihdot kappaleiden vä-
lillä sujuivat huomaamatto-
masti.

Tästä kuorosta kuullaan 
vielä. Ulkomailla on käyty 
Saksaa myöten ja jatkossa 
matka kuulemani mukaan 
suuntautuu myös isomman 
meren taakse. Kuorokilpai-
lutkaan eivät ole ilmeisesti 
poissuljettu vaihtoehto. Ja 
mikä ettei tämä kuoro voisi 
niissä pärjätä. Päällimmäi-
senä tunteena konsertin 
jälkeen oli yllättyneisyys: 
en ole ollut tietoinen, kuin-
ka tasokas ja monipuoli-
nen kuoro näillä leveyksil-
lä harjoittelee. Suosittelen 
kokemusta muillekin.

Seuraava tilaisuus kon-
serttiin on Äänekosken kau-
pungintalon valtuustosalis-
sa sunnuntaina 27.11. kel-
lo 13. Tulette yllättymään!

Sonore oli mukana Suolahden Höyrytapahtumassaviime kesänä.

Kamarikuoro Sonoren juhlakonsertti viihdytti
Huoliteltu 
kokonaisuus 
houkutteli 
kuulijan 
mukaansa.

Konserttiarvio »

Lehden saajan nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puh.

Sähköposti

Lasku nimellä (ellei ole sama kuin lehden saaja)

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puh.

Sähköposti

Tilaa viereisellä  kupongilla tai 
puh. 014 348 9512
sähköposti: tilaus@sisasuomenlehti.fi
netissä: www.sisasuomenlehti.fi

Hyvän tuulen kampanja-arvonta

 31.12.2011: Matkalahjakortti 500 euroa. 

Arvontaan osallistuvat kaikki  Keskisuomalainen Oyj:n paikallis-

lehtien tilaajat.  Voittajalle ilmoitamme henkilökohtaisesti. 

Antamiasi yhteystietoja voidaan käyttää 

Keskisuomalainen Oyj:n markkinointiin. 

Kiitos, tilaan 
Sisä-Suomen 
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Kiitos tilaan
Tilaus

3 kk 32,-

4 kk 40,-

Keskisuomalainen Oyj:n markk

Hyvän tuulen 

lehtitarjous:

Olet jo matkalla!
“Tärkein matka jonka 
elämässään voi tehdä, 
on mennä puolitiehen 
vastaan muita ihmisiä.”
                                 Tuntematon

– Tälle matkalle sinut 
kuljettaa paikallislehti!

Tilaa! Voit 
voittaa 500 ¤
matkalahjan!

Tilaa itselle tai lahjaksi!

 MÄÄRÄAIKAINEN TILAUS
 3 kk  32,00 ¤

4 kk  40,00 ¤

 KESTOTILAUS 94,00 ¤ 
+ 2 kk lehdet kaupan päälle =  
Maksan erissä    1 x 94,00 ¤  
    2 x 47,00 ¤ 

  3 x 31,33 ¤ 
    4 x 23,50 ¤ 
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