FIBO:N
TAIDETESTAAJAT
OPETTAJAN OPAS

TERVETULOA FIBO:N
TAIDETESTAAJAKSI!
Tervetuloa Suomalaisen barokkiorkesterin Taidetestaajat-opetusmateriaalin pariin!
Tämän etko- ja jatkomateriaalipaketin tarkoituksena on johdattaa
Taidetestaajinamme toimivat oppilaat ja opettajat barokin ja barokkiorkesterin
ihmeelliseen maailmaan yhdessä FiBO:n kanssa. Materiaalit sisältävät niin
syventävää ja tarkentavaa tietoa barokin ajasta ja musiikista kuin erilaisia tehtäviä
konserttikokemukseen valmistautumista ja sen jälkipuintia varten.
Barokin ajan musiikilla on paljon yhtymäkohtia eri musiikinlajien ja eri aikakausien
musiikin kanssa ja siitä usein puhutaankin tietynlaisena ”musiikin kielioppina”:
barokin aikana syntyivät mm. monet länsimaisen musiikin perusrakenteet, joita
edelleen kuulemme esimerkiksi populaarimusiikissa päivittäin. Osittain tämän takia
ja mm. monien barokin aikana eläneiden suurten säveltäjien ja heidän työnsä
ansiosta barokin ajan musiikki onkin edelleen hyvin suosittua. Kuitenkin
barokkimusiikki, kuten klassinen musiikki yleisestikin, on nykyisin vähemmän
tunnettua lasten ja nuorten keskuudessa, minkä takia Suomalainen barokkiorkesteri
haluaa tehdä barokkimusiikkia tutuksi myös nuoremmille kuulijoille
erityisosaamisensa avulla. Toivommekin, että Taidetestaajat-konserteissa
kasiluokkalaiset saavat elämyksen, jonka avulla tutustuminen klassiseen musiikkiin
on jatkossa helpompaa heillekin, joille sen maailma ei välttämättä ole vielä
avautunut.
Barokkimusiikki kuuluu osana länsimaisen taidemusiikin historiaa tiiviisti peruskoulun
opetussuunnitelmaan ja monista saatavilla olevista musiikin oppimateriaaleista
löytyykin usein hyvin perustietoja historiasta, ajan tyylistä ja tärkeimmistä
säveltäjistä. Tämän materiaalipaketin tavoitteena on antaa näitä materiaaleja
syventäviä ja tarkentavia näkökulmia barokin ajan musiikkkiin ja sen esittämiseen
liittyviin seikkoihin sekä esitellä Taidetestaajat-konsertin sisältö.
Materiaalin tarkoituksena on syventää oppilaiden konsertista saamaa
kuuntelukokemusta, tehdä konsertissa esitettävää ohjelmistoa heille tutuksi oman
musiikillisen tekemisen kautta ja tätä kautta herättää oppilaiden kiinnostus sekä
konserttikokemusta, barokkimusiikkia että barokkimusiikin esittämiskäytäntöjä
kohtaan. Opetusmateriaalin avulla barokkimusiikkia on helppo käsitellä erilaisin
keinoin koulujen eri oppiaineiden tunneilla ja tuoda näin barokkimusiikkia
lähemmäksi nuorten omaa maailmaa.
Etko- ja jatkomateriaalipaketin harjoituksia ei ole koottu valmiiksi tuntisuunnitelmiksi,
vaan olemme jättäneet jokaiselle opettajalle mahdollisuuden koota materiaaleista
oman kiinnostuksensa ja resurssiensa puitteissa haluamansa monipuolisen
kokonaisuuden sekä ennen että jälkeen konserttikäynnin.
Nähdään konsertissa!
terveisin Suomalainen barokkiorkesteri FiBO
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ETKOT
1. MIKÄ BAROKKI?
•
•

FIBO-sarjakuva s. 1-3 (LIITE 1)
Barokki-perustietotehtävä (LIITE 2, oppilaan ja opettajan
tehtäväpohjat)

Tehtävän tarkoituksena on tutustua pääpiirteittäin barokin tyylikauteen ja
muutamiin barokkimusiikin peruskäsitteisiin.
Tutustukaa oppilaiden kanssa joko itsenäisesti, ryhmissä tai yhteisesti sarjakuvan
sivuihin 1-3 (Mikä barokki?, Barokkimusiikki, Barokkisäveltäjiä, Barokkiliikkeen synty) .
Käyttäkää sarjakuvan tietoja apuna Barokki-perustietotehtävän tyhjien
tekstilaatikoiden täyttämiseen (vastaukset löytyvät opettajan pohjasta).
Keskustelkaa yhdessä barokin aikakaudesta ja sen tunnusmerkeistä sekä
sarjakuvan ja tehtävän mahdollisesti herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä.
Tehtävän tekemisen tukena voi käyttää sarjakuvan lisäksi myös muita lähteitä,
voitte etsiä tarvittaessa lisätietoa esim. internetistä.

•

Säveltäjien pikapotretit

Tehkää pari- tai ryhmätyönä pienoisesitelmät eli säveltäjäpotretit. Aikaa potretin
teolle on max 25 minuuttia.
• Valitkaa jokaiselle ryhmälle oma barokin ajan säveltäjä.
• Etsikää eri lähteitä (esim. FiBO-sarjakuva, internet, oppikirjat) käyttäen
6-8 tärkeää ja/tai hauskaa faktatietoa säveltäjästä
• Etsikää säveltäjän kuva, jonka voi näyttää muulle luokalle (esim.
puhelimella, padilla tai tietokoneella)
• Etsikää lyhyt kuunteluesimerkki (voi olla katkelma) säveltäjän musiikista
esim. netistä tai koulun levyhyllystä
• Muotoilkaa faktat haastattelumuotoon: yksi ryhmästä on säveltäjä,
jota muut haastattelevat 6-8 kysymyksellä
• Esitelkää potrettinne muulle luokalle: kuva, ”säveltäjä”haastattelu ja
kuuntelunäyte, esityksen kesto maksimissaan noin 4 minuuttia

•

Barokin tyyliä
o Tyylikavalkadi-kuvaesitys (LIITE 3)

Tyylikavalkadi-kuvaesitykseen on koottu 1600–1700-lukujen maalauksia ja piirroksia,
jotka kuvaavat barokin ajan ylhäisön miesten ja naisten pukeutumis- ja
kampaustyylejä. Kuvaesitys on tarkoitettu taustamateriaaliksi ja keskustelun
pohjaksi barokin tyylikauteen tutustumista varten.
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Keskustelkaa oppilaiden kanssa kuvista ja ajan tyyleistä:
Mitä ajatuksia kuvat herättävät? Miltä olisi tuntunut elää barokin aikana ja
pukeutua kuten kuvissa? Mitä jos nykyisinkin käytettäisiin peruukkeja kuten barokin
aikana? Millaista oli elämä barokin ajan hoveissa?
o Tuunaa oma barokkiperuukki
Tehtävän tarkoituksena on tutustua barokin tyylikauteen tyyliyksityiskohtien ja oman
taiteellisen tekemisen kautta. Tehtävä voidaan integroida kuvataiteen
opetukseen, jolloin sitä voidaan laajentaa eri tavoin ja käyttää monenlaisia
tekniikoita, mutta sen toteutus onnistuu hyvin myös muilla tunneilla seuraavilla
yksinkertaisilla ohjeilla.
Ottakaa ensin jokaisesta oppilaasta samankokoinen kasvokuva ja tulostakaa
jokainen kuva erilliselle paperille. Tämän jälkeen tutustukaa Tyylikavalkadikuvaesityksessä (LIITE 3) esiteltyihin barokin ajan miesten ja naisten peruukkeihin.
Myös muita lähteitä voi käyttää inspiraationa.
Peruukkeihin tutustumisen jälkeen jokainen oppilas saa suunnitella itselleen oman
peruukin mallien pohjalta. Suunnitelkaa peruukit erilliselle paperille/pahville,
värittäkää ja koristelkaa ne mielikuvitusta käyttäen ja liimatkaa lopuksi jokaisen
peruukki oman kasvokuvan päälle. Koristelussa voi käyttää erilaisia materiaaleja ja
pikkuesineitä. Voitte myös ennen liimaamista kokeilla erilaisia peruukkeja eri kuviin,
jolloin jokainen saa monta eri ilmettä.
Työskentelyn taustalla voi vaikkapa kuunnella barokin ajan musiikkia, niin työn
tekeminen sujuu mukavammin barokkitunnelmissa. Suomalaisen barokkiorkesterin
esittämää musiikkia löytyy esim. YouTubesta:
https://www.youtube.com/user/Fibo6thfloor
Jos haluatte, voitte lähettää kuvia barokkiperuukkituunauksistanne myös meille
Instagramissa tai Facebookissa. Muistakaa laittaa kuviin mukaan hashtagit
#fibontaidetestaajat, #fibo, #suomalainenbarokkiorkesteri, #fibocollegium,
#taidetestaajat, #auf, #finnishbaroquerorchestra

•

Barokkilaulu

Seuraavaa barokkilaulua voi käyttää helppona orientoivana materiaalina barokin
aikaan ja barokkimusiikkiin tutustuessa, lisätehtävänä tai hauskana välipalana
muun opetuksen lomassa, affektiharjoituksissa (ks. Tunnetta lauluun -tehtävä s. 11)
taikka haastavampana musiikillisena harjoitteena moniäänistä laulua ja kaanonia
harjoitellessa.

6
© Anni Elonen 2018

Barokkilaulu
Bachi ja Händel,
Vivaldi ja Corelli,
kantaatti, sonaatti,
oratorioita, oopperoita.
Barokki! Peruukki!
(sävel: Jaakko-kulta)
Säestys:

Barokkilauluun voi lisätä haasteita opetusryhmän tason
mukaisesti esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
a) lauletaan laulu yksiäänisesti
b) lisätään jalkoihin perussyke samanaikaisesti (puolinuotit)
c) lauletaan laulua kaanonissa (seuraava ryhmä aloittaa ensimmäisen
laulettua yksi tai kaksi riviä); mitä enemmän ja tiheämmin ryhmiä tulee
mukaan, sen vaativampaa laulun laulaminen on
d) lauletaan laulua yksiäänisesti urkupiste-basso continuon kanssa (jos
lauletaan esim. D-duurissa, basson ääni on d)
e) lauletaan laulua kaanonissa urkupiste-basso continuon kanssa
Hauska tapa kannustaa oppilaita laulamisen pariin on myös järjestää leikkimielinen
”kuorosota” -kilpailu, missä oppilaat esim. kahteen eri ryhmään jaettuna
harjoittelevat ja esittävät laulun koreografioineen toiselle ryhmälle. Opettaja voi
toimia tuomarina tai oppilaiden niin halutessa voidaan vaikkapa perustaa erillinen
tuomaripaneeli arvioimaan esityksiä. On kuitenkin hyvä muistaa pitää kilpailu
leikkimielisenä ja sopia esim. reiluista arviointisäännöistä etukäteen.
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•

Puhuva musiikki
o kuuntelutehtävä (LIITE 4, oppilaan
tehtäväpohja)

Tehtävän tarkoituksena on aktiivisen musiikinkuuntelun harjoitteleminen ja
barokkimusiikille tyypilliseen tunteikkuuteen eli affekteihin tutustuminen. Barokin
aikana musiikilla pyrittiin useimmiten kertomaan jotakin ja eri tunteiden
välittäminen musiikkia esitettäessä oli tärkeää.
Barokin ajan musiikkia kutsutaan usein ”puhuvaksi musiikiksi”, jolla on paljon
yhteistä kielen sekä puheen ja puhumisen eli retoriikan kanssa: artikulaation
tärkeys, ajatuksen selkeys, johdonmukaisuus, mielenkiinnon ylläpitäminen,
tunteiden välittäminen äänenväreillä ja painotuksilla, erilaiset toistot ja
vakuuttaminen ovat keinoja, joilla pyritään rakentamaan vaikuttava,
mieleenpainuva kokonaisuus myös barokkimusiikissa.
Tehtävän tarkoituksena on ohjata oppilasta kuuntelemaan ja kuvailemaan musiikin
tunnelmaa ja sen kehittymistä sekä ohjata häntä kiinnittämään huomiota musiikin
kuvailevuuteen ja tapoihin, joilla se syntyy.
Tehtävässä käytettävät musiikkinäytteet ja linkit (kaikki näytteet löytyvät FiBO:n
YouTube-kanavalta):
•

Georg Philipp Telemann (1681–1767): Alkusoitto e-molli, osa Rigaudon
https://youtu.be/MH5swCAUC9k

•

Giuseppe Sammartini (1695–1750): Konsertto sopraanonokkahuilulle Fduuri, osa II Siciliana
(Huom! kohdassa 3:45-7:35)
https://youtu.be/c9c-_HLQB6w

•

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Kantaatti ”Ich habe genug”, osa 1
https://youtu.be/NpYVDRUpM5w

•

Georg Philipp Telemann (1681–1767): Burlesque Don Quixote, osa Son
attaque des Moulens a Vent
https://youtu.be/rwWyCmVyUf4

Kuunnelkaa ja tehkää tehtävä ensin pelkästään kuuntelemalla rauhassa musiikkia.
Lopuksi voitte katsoa myös videot. Kaikki näytteet ovat live-taltiointeja FiBO:n
konserteista. Tehtävän lopuksi voitte keskustella yhdessä tai esim. pienryhmissä
musiikin herättämistä ajatuksista:
Herättivätkö musiikkinäytteet eri kuulijoissa samankaltaisia tunteita tai mielikuvia?
Millaisia tunteita tai ajatuksia sinulla heräsi eri kappaleista? Mitä tunteita tai
ajatuksia arvelet säveltäjien halunneen välittää musiikin keinoin teoksissaan?
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•

Tunteella! – draama- ja musiikkiliikuntatehtäviä
o Tunnelmakävelyllä

Alustus: 1600-luvulla ei ollut autoja, moottoripyöriä, junia tai lentokoneita. Vain
paremmin toimeentulevilla oli varaa hevosiin tai hevoskyyteihin ja yleensä paikasta
toiseen liikuttiinkin kävellen. Kuvitellaan, että olemme myöhäisellä iltakävelyllä
1600-luvun hämärällä torilla, jossa liikkuu erilaisia ihmisiä.
Oppilaat lähtevät kävelemään tilassa sikin sokin, toisiin törmäilemättä ja eri reittejä
käyttäen. Pyritään välttämään ringissä liikkumista ja puhumista, jokaisella on oma
reitti. Kävellään tilassa uteliaina ja valppaina sekä hiljaa, koska hämärässä ei tiedä,
ketä torilla liikkuu.
Kokeillaan ensin kävelyä eri nopeuksilla. Opettajan antamasta merkistä kävely on
joko hidastettua, normaalia tai nopeaa. Otetaan mukaan myös jähmettyminen:
merkistä kaikki jähmettyvät äänettömäksi patsaaksi, toisesta merkistä kävely
jatkuu.
Seuraavaksi kävellään erilaisissa mielentiloissa. Opettajan ohjeiden mukaan
kävellään esim. iloisesti, surullisesti, vihaisesti, hajamielisesti, pelokkaasti yms.,
edelleen puhumatta ja ääntelemättä. Harjoituksen yhteydessä tai sen jälkeen
voidaan yhdessä miettiä, miten mitäkin mielentilaa voi kävelytyylillä ja
kehonkielellä kuvata. Jähmetytään jälleen merkistä äänettömiksi patsaiksi
kuvaamaan kulloinkin kyseessä olevaa tunnetta.
Yhdistetään mielentilakävelyyn musiikki. Opettaja soittaa pätkiä eritunnelmaisista
barokkikappaleista (tehtävässä voi käyttää esimerkiksi samoja kappaleita, kuin
Puhuva musiikki -tehtävässä, s. 8 . Oppilaat miettivät, mitä tunnetilaa musiikki
heidän mielestään kuvaa ja kävelevät sen mukaisesti. Affekti voidaan aluksi sopia
myös yhdessä keskustelemalla musiikin tunnelmasta ennen kävelemään lähtöä.
Keskustelkaa harjoituksen lopuksi yhdessä, mitä tunnetilaa musiikki kenenkin
mielestä kuvasi, oikeita tai vääriä vastauksia ei ole.
Ryhmä- ja pariharjoituksia:
•

•

•

Toinen parista kävelee musiikin affektin mukaisesti ja jähmettyy
merkistä äänettömäksi patsaaksi. Toisen tehtävänä on arvata musiikin
ja parin kehonkielen perusteella, mikä tunnetila on kyseessä.
Jaetaan oppilaat kahteen ryhmään. Toinen ryhmä kävelee salaisesti
sopimansa tunnetilan mukaisesti ja jähmettyy merkistä äänettömiksi
patsaiksi. Toinen ryhmä yrittää arvata, mistä tunnetilasta on kysymys.
Jaetaan oppilaat kahteen ryhmään. Opettaja soittaa pätkän
barokkimusiikkia, jonka mukaan toinen ryhmä sanoo toiselle
esitettävän affektin. Esittävä ryhmä ilmaisee affektin äänettömänä
patsasnäyttelynä, jota muut voivat käydä tutkimassa.
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Tunnelmakävelyllä-harjoitusten reflektiokysymyksiä
harjoitusten jälkeen:
Oliko eri tunnetiloihin helppo eläytyä kävelemällä? Oliko jotakin tunnetilaa erityisen
helppoa tai vaikeaa ilmaista? Miltä affektien äänettömästi ilmaiseminen tuntui?
Oliko musiikista helppo löytää joku tunne, jota ilmaista? Oliko toisten äänettömästi
ilmaisemia tunnetiloja helppo vai vaikea arvata? Miksi?
o Affektimestarit
Alustus: Barokin ajan musiikissa erilaiset tunteet eli affektit ja niiden ilmaiseminen
olivat tärkeitä sekä säveltäjille että musiikin esittäjille, sillä musiikin oli tarkoitus
puhutella kuulijaansa aivan kuten sanojen, lauseiden, runojen ja kertomustenkin.
Orkesterissa ei aina 1600-luvulla ollut kapellimestaria, mutta jos oli, hänen
tehtävänään silloin niin kuin näinäkin päivinä oli tuoda musiikista kädenliikkeillään
esille ne affektit, jotka soittajien hänen mielestään tuli soitollaan ilmaista. Miten sinä
tulkitset musiikkia ja miten soittajat sinua seuraavat? Kokeile!
Ryhmäpeili: Valitaan yksi ryhmästä kapellimestariksi, ”affektimestariksi”. Aluksi
johtaja voi olla opettaja, jotta harjoituksen idea tulee oppilaille selville. Sen jälkeen
johtajaksi valitaan joku oppilaista. Johtajan tulee seisoa kasvot muihin päin
paikalla, josta kaikki näkevät hänet, esim. hieman korkeammalla kuin muut.
Opettajan soittaessa barokkimusiikkia johtaja kuvastaa musiikin tunnelmaa käsien
liikkeillä, joita ryhmä samanaikaisesti ”peilinä” matkii. Johtajaa vaihdettaessa
vaihdetaan myös musiikkia ja tunnelmaa. Opettajan kannattaa korostaa
oppilaille, että harjoituksessa harjoitellaan nimenomaan musiikin tunnelman
kuuntelemista ja sen mukaan liikkumista, eli kuuntelemisella on tehtävässä suuri
merkitys. Tärkeää on myös pyrkiä saamaan liikkeistä mahdollisimman
samanaikaisia johtajan kanssa, jotta peiliefekti onnistuisi.
Huom! Johtajan tulee liikkua tarpeeksi hitaasti tai ennalta arvattavasti, jotta muut
pystyvät seuraamaan liikkeitä! Opettaja voi aluksi demonstroida liian nopeaa, liian
hidasta ja sopivaa johtamisvauhtia oppilaille.
Sovelluksia ryhmäpeiliharjoitukseen:
• Johtaja seisoo kasvot poispäin ryhmästä, jolloin ryhmä matkii häntä
samanaikaisesti ”varjona”.
• Johtaja käyttää käsien lisäksi myös muuta kehoaan liikkeiden
tekemiseen.
• Johtaja tekee pienen liikesarjan, jonka ryhmä toistaa kaikuna. Tämä
toimii parhaiten musiikin kanssa, jossa tunnelma pysyy pitkään samana
tai jossa musiikki kertautuu.
Paripeili: Paripeiliharjoituksessa pari istuu tai seisoo vastatusten. Toinen parista on
johtaja ja toinen matkii musiikin mukaan tehtävää liikettä samanaikaisesti, kuten
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ryhmäpeili -harjoituksessa. Vaihdetaan johtajaa
opettajan merkistä. Opettaja voi käyttää tässäkin
harjoituksessa eritunnelmaisia kappaleita, jolloin harjoituksen luonne muuttuu.
Sovelluksia paripeiliharjoitukseen:
• Pari istuu tai seisoo peräkkäin. Johtaja tekee liikkeet, joita toinen
parista pyrkii seuraamaan samanaikaisesti ”varjona”. Voidaan samalla
liikkua tilassa peräkkäin.
• Johtaja käyttää käsien lisäksi myös muuta kehoaan liikkeiden
tekemiseen.
• Johtaja tekee pienen liikesarjan, jonka pari toistaa kaikuna. Tämä
toimii parhaiten musiikin kanssa, jossa tunnelma pysyy pitkään samana
tai jossa musiikki kertautuu.
Ryhmävarjo: Muodostetaan oppilaista neljän hengen ryhmiä. Ryhmät asettuvat
lattialle istumaan tai seisomaan salmiakinmuotoiseen kuvioon kasvot samaan
suuntaan. Johtaja on se, joka on salmiakin kärjessä. Johtaja kuvastaa musiikin
tunnelmaa käsien liikkeillä, joita ryhmä samanaikaisesti ”varjona” matkii. Opettajan
merkistä kaikki kääntyvät 90 astetta oikealle, jolloin johtajaksi muuttuu nyt salmiakin
kärjessä oleva oppilas. Harjoituksessa voidaan käyttää yhtä tai useampaa
musiikkia.
Sovelluksia ryhmävarjoharjoitukseen:
• Johtaja käyttää käsien lisäksi myös muuta kehoaan liikkeiden
tekemiseen. Voidaan samalla liikkua tilassa peräkkäin, ryhmän
muodon on kuitenkin säilyttävä koko ajan.
• Johtaja tekee pienen liikesarjan, jonka muut toistavat kaikuna. Tämä
toimii parhaiten musiikin kanssa, jossa tunnelma pysyy pitkään samana
tai jossa musiikki kertautuu.
Affektimestarit-harjoitusten reflektiokysymyksiä harjoitusten jälkeen:
Mitkä asiat tekivät johtajan seuraamisen helpoksi/ vaikeaksi? Miltä tuntui olla itse
johtajana? Minkälaista oli kuunnella musiikkia ja tehdä siitä liikettä yhtä aikaa?
Miten tunnelmaltaan erilaiset kappaleet vaikuttivat tehtävän tekemiseen?
o Tunnetta lauluun
Tässä tehtävässä harjoitellaan edelleen barokkimusiikille olennaisten affektien eli
tunnetilojen tunnistamista ja niiden tuottamista musiikissa itse. Tehtävän pohjana
käytetään Barokkilaulua (ks. s. 7).
Aluksi opetellaan/muistellaan laulu yhdessä niin, että kaikki osaavat sen varmasti
ulkoa. Laulun opettelu voidaan yhdistää Tunnelmakävelyllä- harjoitukseen (ks. s. 9)
niin, että lähdetään kävelemään sikin sokin tilassa laulua laulaen. Jokainen
© Anni Elonen 2018
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keskittyy omaan reittiinsä ja laulun opetteluun, vältetään
puhumista ja muun kontaktin ottamista muihin, jotta
tunnelma pysyy keskittyneenä. Laulua toistetaan niin kauan, että kaikki varmasti
osaavat sen. Jos halutaan, voidaan kävely muuttaa myös rytmiseksi ottamalla
jalkoihin kappaleen puolinuottipulssi.
Seuraavaksi kokeillaan laulaa laulua eri tunnetiloissa edelleen tilassa kävellen.
Opettajan ohjeiden mukaan lauletaan esim. vihaisesti, iloisesti, haikeasti, katkerasti
jne.
Kävelyn sijaan voidaan mukaan ottaa jotakin muuta toimintaa, mikä tekee
harjoituksesta haastavamman. Opettaja antaa oppilaille sekä toiminnan että
tunnetilan, jonka mukaan laulua lauletaan, esimerkiksi iloisesti hiihtäen tai surullisesti
tiskaten. Harjoituksen tehtävänä on yhdistää sekä liike, laulu että tunnetila.
Tunnetta lauluun -harjoitusten reflektiokysymyksiä harjoitusten jälkeen:
Miltä tuntui laulaa? Kuinka tunnetilan lisääminen lauluun vaikutti? Oliko helpompaa
vai vaikeampaa laulaa ja kävellä samalla rytmisesti? Millä keinoilla pystyit
ilmaisemaan laululla tavoiteltua tunnetilaa? Miltä tuntui yhdistää laulu tunnetilaan
ja liikkeeseen?
o Musiikki kertoo tarinaa (LIITE 5, oppilaan tehtäväpohja)
Tämä harjoitus vaatii opettajalta musiikkinäytteiden etukäteistä suunnittelua ja
valintaa riippuen opetusryhmän koosta. Tehtävän tarkoituksena on kehitellä
musiikin inspiroimana tarina, jonka oppilaat itse dramatisoivat ja esittävät.
Tehtävää helpottaa, jos musiikkinäytteet ovat keskenään mahdollisimman erilaisia
ja opetusta on mahdollista eriyttää eri tiloihin, joissa ryhmät voivat rauhassa
työskennellä. Tehtävän apuna voi käyttää Musiikki kertoo tarinaa -tehtäväpohjaa
(ks. LIITE 5) ja osana musiikkinäytteistä voi käyttää esim. Puhuva musiikki -tehtävässä
käytettäviä kappaleita (ks. s. 8).
Jaetaan oppilaat 3-4 hengen ryhmiin. Aloitetaan kuuntelemalla kaikki tehtävään
liittyvät lyhyet barokin ajan musiikkinäytteet, joissa on erilaisia tunnelmia ja
affekteja. Jokainen ryhmä kirjaa jokaisesta näytteestä ylös asioita ja tunnetiloja,
joita musiikki tuo heille mieleen.
Kun kaikki näytteet on kuunneltu, opettaja antaa jokaiselle ryhmälle yhden
musiikkinäytteistä tehtävän pohjaksi. Tarvittaessa voidaan kuunnella näytteet
uudelleen. Nyt jokainen ryhmä keskittyy muistiinpanoihinsa kyseisestä
musiikkinäytteestä ja luo ja harjoittelee niiden pohjalta lyhyen kuuden repliikin
draamakohtauksen, joka esitetään lopuksi koko ryhmälle.
Oppilaiden on keksittävä musiikin ja muistiinpanojensa pohjalta esitykseensä alla
olevat asiat. Opettajan on hyvä muistuttaa, että lähtökohtana tulee pitää
musiikissa kuultua tunnelmaa, tunnetiloja ja niistä mieleen tulleita asioita. Myös
musiikin muoto, rytmi tms. voi antaa kohtaukselle idean.
© Anni Elonen 2018
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•
•

•

•
•
•

Tapahtumapaikka
Henkilöt: nimi ja ammatti, mikä on henkilöiden suhde toisiinsa? Henkilöt
voivat olla myös olentoja, eläimiä tms. (esim. tuuli, luonnonilmiö, saa
muut palelemaan)
Tunnetilat joka henkilölle: kuka on vihainen, kuka pelokas, kuka
onnellinen jne. Miten henkilön tunnetila vaikuttaa hänen
puheeseensa, liikkeisiinsä tms.? Tunnetilojen tulisi nousta
mahdollisimman paljon musiikista.
Ristiriita: mikä on tarinan ongelma?
Loppuratkaisu/ käännekohta: miten kohtaus päättyy?
Kuusi repliikkiä: jokaisella on oltava vähintään yksi repliikki, enempää
kuin kuusi repliikkiä ei saa olla. Kuudessa repliikissä on tultava ilmi
jokaisen henkilön tunnetila, tarinan ongelma ja jonkinnäköinen
loppuratkaisu/ käännekohta. Muistakaa, että liikettä ja sanatonta
ilmaisua voi käyttää kuinka paljon vaan, kunhan repliikkien määrä
pysyy maksimissaan kuudessa.

Kun oppilaat ovat saaneet harjoiteltua kohtaukset, ne esitetään muulle ryhmälle.
Jokainen kohtaus loppuu näyttelijöiden jähmettymiseen hahmonsa sen hetkisen
tunnetilan mukaisiksi äänettömiksi patsaiksi. Opettaja soittaa kohtaukseen liittyvän
musiikin, joka kuunnellaan osana esitystä. Lopuksi keskustellaan koko ryhmän
kanssa siitä, miten esittäjät olivat tulkinneet musiikkia esityksensä pohjana ja miten
heidän esittämiensä hahmojen tunnetilat tulivat ilmi itse esityksessä ja siihen
liittyvässä musiikissa.
Sovelluksia Musiikki kertoo tarinaa -harjoitukseen:
• Repliikit voidaan myös laulaa tunnetilojen mukaisesti, jolloin saadaan
aikaan monta pienoisoopperaa. Jos tehtävää halutaan työstää
oppilaiden kanssa pidempään tai ryhmä on innostunut, voi
laulurepliikkejä kehitellä ensin yhtä säveltä käyttämällä, sitten pieniä
melodiakulkuja ja barokkimaisia koristelukiekuroita puheen lomaan
vokaaleille lisäämällä. Halutessa voidaan käydä läpi barokkioopperan
laulutavat resitatiivi (”puhelaulu”) sekä aaria ja käyttää näitä tyylejä
repliikeissä. Tunnetilan yhdistämistä lauluun voidaan etsiä laulamalla
yhtä repliikkiä monilla eri tunnetiloilla (esim. iloisesti, surullisesti jne.)
Musiikki kertoo tarinaa -harjoituksen reflektiokysymyksiä harjoituksen jälkeen:
Oliko musiikista helppoa löytää ideoita kohtauksen suunnittelun pohjaksi? Mikä oli
helppoa ja mikä haastavaa kohtauksen suunnittelussa ja harjoittelussa? Miten
ryhmäsi onnistui esityksessä? Millaista oli ryhmäsi työskentely tehtävässä? Sopiko
ryhmänne musiikki lopulliseen kohtaukseen? (Miltä tuntui laulaa oma repliikki? Oliko
laulamalla helppoa eläytyä tunnetilaan?)
13
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2. MIKÄ FIBO?
•
•
•

FiBO-sarjakuva s. 5-6 (LIITE 1)
FiBO:n esittely
Barokkiorkesteri-tehtävä (LIITE 6)

Tehtävän tarkoituksena on tutustua Suomalaiseen barokkiorkesteriin sekä
barokkiorkesteriin yleisesti eri lähteitä tutkimalla.
Tutustukaa oppilaiden kanssa joko itsenäisesti, ryhmissä tai yhteisesti FiBOsarjakuvan sivuihin 5-6 (Tuulet jo viestin tuovat, Korpitaival, Kasvun vuodet, Nykyisin
FiBO:n toiminta kukoistaa), Suomalaisen barokkiorkesterin esittelytekstiin (ks. s. 15)
sekä Suomalaisen barokkiorkesterin nettisivuihin, Facebook-sivuun, Instagram-,
Twitter- ja YouTube-sivuun. Voitte käyttää myös muita lähteitä halutessanne.
Tehkää Barokkiorkesteri-tehtävä ja pohtikaa yhdessä vastauksia sekä niistä
mahdollisesti nousevia ajatuksia ja kysymyksiä.
Suomalaisen barokkiorkesterin internetsivut:
www.fibo.fi
Facebook:
Finnish Baroque Orchestra
Instagram:
finnish_baroque_orchestra
Twitter:
Finnish Baroque Orchestra
YouTube:
FiBO – Finnish Baroque Orchestra

14
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Lampaansuolista tehtyjä soittimen kieliä, musisointia liikkuvassa
metrossa, 500 eri-ikäisen soittajan jättiorkesteri, seniorit soittamassa
barokkia kuvionuoteista, mutta myös taiturillisia konsertteja Suomen
hulppeimmassa konserttitilassa, kehuttuja ohjelmistoja, rohkeita
hyppäyksiä
uuteen
musiikkiin
ja
kiertueita
pitkin
poikin
Suomenmaata ja ulkomailla – tätä kaikkea on Suomalainen
barokkiorkesteri.
Vuonna 1989 perustettu, vanhan musiikin freelanceammattilaisista
koostuva Suomalainen barokkiorkesteri (FiBO) on alati liikkeessä; se
kehittyy, uudistuu ja vastaa ajan haasteisiin ketterällä ja
omaperäisellä
otteella.
Nimensä
mukaisesti
Suomalainen
barokkiorkesteri soittaa ennen kaikkea barokkimusiikkia, mutta
tarttuu usein myös muiden aikakausien teoksiin varhaisbarokista
aina varhaisromantiikkaan asti. FiBO soittaa myös barokkiorkesterille
sävellettyä uutta musiikkia ja on esittänyt useita tilaamiaan teoksia.
FiBO soittaa niin kutsutuilla periodisoittimilla. Musiikki puhuttelee
syvemmin, kun kunkin tyylikauden musiikillinen kielioppi kuuluu
tulkinnoissa ja soittimiston äänenväri kielten ja trimmausten osalta
vastaa aikaa, jolloin teokset on sävelletty. Ääni-ihannetta etsitään
näin ollen myös FIBO:ssa nykypäiviin asti säilyneistä vanhoista
soittimista, vanhojen mallien mukaan rakennetuista ja trimmatuista
soittimista sekä esimerkiksi jousisoitinten suolikielistä.
FiBOlla on oma konserttisarja Helsingin Ritarihuoneen juhlavassa
ympäristössä, mutta se kiertää lisäksi laajasti ympäri Suomea.
Orkesteri on esiintynyt useaan otteeseen kaikilla Suomen
merkittävimmillä festivaaleilla, kuten Helsingin juhlaviikoilla, Kuhmon
kamarimusiikissa ja Turun musiikkijuhlilla, ja FiBO on kutsuttu
esiintymään myös ulkomaille, erityisesti saksankielisiin maihin.
Orkesterin taidokkaat esitykset, luova ohjelmistosuunnittelu, rohkeat
kokeilut ja kekseliäät ideat, kuten satojen soittajien orkesterit ja
senioreille suunnatut soittotunnit, ovat herättäneet laajaa
kiinnostusta. Lisääntynyt taloudellinen tuki kotimaassa, suosion kasvu
ja huomionosoitukset, kuten Vuoden levy -palkinto, rohkaisevat
FiBOa kulkemaan entistäkin innokkaammin omaa polkuaan.

15
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•

Freelancermuusikoiden työelämää
o Terveisiä muusikolle! -tehtävä (LIITE 7)

Tässä tehtävässä tutustutaan tarkemmin FiBO:n muusikoihin sekä freelancerkäsitteeseen. Tutustukaa FiBO:n nettisivuilta löytyviin muusikkoesittelyihin
(http://fibo.fi/orkesteri/muusikot/) sekä FiBO Collegiumin Taidetestaajat-sivuilta
löytyviin freelancemuusikoiden työpäiviä ja -viikkoja esitteleviin YouTube-videoihin
(http://fibo.fi/collegium/taidetestaajat/). Tehkää materiaalien pohjalta Terveisiä
muusikolle! -tehtävä (LIITE 7) ja pohtikaa yhdessä vastauksia sekä niistä
mahdollisesti nousevia ajatuksia ja kysymyksiä. Voitte käyttää myös muita lähteitä
halutessanne.
Lähettäkää FiBO:n muusikoille kysymyksiä ja/tai terveisiä viestillä FiBO:n Facebooktai Instagram-sivun kautta (muistakaa laittaa mukaan hashtagit
#fibontaidetestaajat ja #fibofreelancer). Voitte osoittaa kysymyksiä jollekulle
yksittäiselle muusikolle, useammalle muusikolle tai yleisesti koko orkesterille. Osa
kysymyksistä vastauksineen pääsee osaksi FiBO:n Taidetestaajat -konserttia!

•

Barokkiorkesterin soittimet
o FiBO-sarjakuva s. 4 (LIITE 1)
o taustatietoa soittimista
o Barokkiorkesterin soittimia -ristikkotehtävä (LIITE 8)

Tämän tehtävän tavoitteena on tutustua lähemmin barokkiorkesterissa käytettäviin
soittimiin. Tutustukaa Tutustukaa oppilaiden kanssa joko itsenäisesti, ryhmissä tai
yhteisesti FiBO-sarjakuvan sivuun 4 (Barokkiorkesterin soittimia) ja tutkikaa
periodisoittimia etsimällä tietoa eri lähteistä (ks. esimerkkejä alla). Täyttäkää
tietojen avulla Barokkiorkesterin soittimia -ristikkotehtävä (LIITE 8).
•

jousi- ja puhallinsoitinesittelytekstejä FiBO:n nettisivuilla:
http://fibo.fi/collegium/projektit/opetusmateriaalit/soittimet/

•

huilujen, jousisoitinten ja cembalon esittelytekstejä Barokkimusiikin
matkaopas -materiaalissa, s. 14-16

https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Barokki_verkko-oppimateriaali.pdf

•

FiBO:n muusikoiden soitinesittelyvideoita Instagramissa (barokkiviulu,
cembalo, nokkahuilut, traverso, barokkioboe)
o Instagram: finnish_baroque_orchestra
o hashtagit #fibontaidetestaajat ja #fibonsoittimet

•

Basso continuon määritelmä Wikipediassa:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Basso_continuo

•

Englanninkielisiä soitinten esittelytekstejä:
http://www.baroque-music.com/index.html
16
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•

Orchestra of the Age of Enlightenment barokkiorkesterin englanninkielisiä
esittelyvideoita soittimista:
o barokkiviulu: https://youtu.be/H_SS0WLaUsI
o barokkialttoviulu https://youtu.be/doRUl1jfJDY
o barokkisello: https://youtu.be/ZO88Ydj-S9k
o barokkikontrabasso: https://youtu.be/KfBoVGIoobY
o barokkifagotti: https://youtu.be/ls-bij2qMT4
o barokkioboe: https://youtu.be/YnwDlLIac_A
o luonnontrumpetti: https://youtu.be/6XN_qgbM6Dc
o luonnontorvi: https://youtu.be/HEMeybr5Rdo
o cembalo: https://youtu.be/Z7jWYiQz1cA
o traverso: https://youtu.be/n6Ts2z9tXg8

3. BAROKKIA POHJOLAN HOVEISTA -KONSERTTI
•

Konsertin esittely

Taidetestaajissa kuultava Barokkia Pohjolan hoveista -konsertti esittelee
musiikkiaarteita barokin ajan Tukholmasta ja Kööpenhaminasta.
Pohjoismailla oli jo kauan sitten ikkunat auki Eurooppaan. 1600-luvulla Ruotsi ja
Tanska-Norja olivat voimakkaita monarkioita, joiden hovit houkuttelivat lahjakkaita
muusikoita ja pullistelivat tyylikästä musiikkielämää. 1600-luvun kuluessa Ruotsi nousi
suurvallaksi ja nappasi Itämeren hallintaansa päihittämällä Tanska-Norjan, Venäjän
ja Puola-Liettuan. Suur-Ruotsin alueet ulottuivat Pohjois-Saksasta Baltiaan ja
Suomen yli Laatokalle.
Ruotsin mahtiasema Itämeren herrana ei tietenkään miellyttänyt naapureita. Ne
liittoutuivat yhteen ja kukistivat Ruotsin Suuressa Pohjan sodassa vuosina 1700–1721.
Ruotsi kutistui ja heikkeni, muttei rappeutunut. Maa jatkoi kaupungistumistaan, ja
sivistyneistö otti innokkaasti osaa 1700-luvun
valistusliikkeeseen. Valistuksen ja
kaupunkikulttuurin 1700-luku oli myös musiikkiinstituutioiden kehittymisen aikaa, ja tässä
konsertissa kohdataan säveltäjiä, jotka tahoillaan
nostivat musiikkielämän uudelle tasolle
Tukholmassa ja Kööpenhaminassa.
Tanskan kuninkaallinen hovi eli kulta-aikaansa
1600-luvun alussa, kiitos kuningas Kristian IV:n. Hän
oli temperamenttinen mies ja aito
renessanssiruhtinas, joka heti valtaistuimelle
päästyään kasvatti hovimuusikkojoukkonsa yli 60henkiseksi ja nosti hovinsa Euroopan upeimpien
musiikkikeskusten joukkoon. Vuonna 1740
Kööpenhaminan hoviin päätyi saksalaissyntyinen
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Johann Adolf Scheibe
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Johann Adolf Scheibe (1708-1776). Siellä hänen uransa
lähti nousukiitoon, ja Scheibesta tuli kuninkaan
musiikinjohtaja sekä vaikutusvaltainen hahmo Kööpenhaminan musiikkielämässä.
Hänen aloitteestaan perustettiin esimerkiksi maan ensimmäinen musiikkiseura Det
Musikalske Societet, joka alkoi järjestää julkisia konsertteja.
Euroopan musiikkimaun mittatikkuna oli tuohon aikaan Italia. Scheibe ei
kuitenkaan lähtenyt valtavirran mukaan, vaan piti virtuoottista ja fantastista
italialaista tyyliä keinotekoisena. Hän peräänkuulutti luonnollisuutta ja selkeyttä –
ehkä Scheiben musiikkikäsitystä voikin pitää varhaisena esimerkkinä
pohjoismaisesta designista?
Johan Helmich Roman (1694-1758) on
pohjoismaisen barokin ihkaoma suurnimi ja
ylipäätään ensimmäinen huomattava
pohjoismainen säveltäjä. Suomikin voi röyhistellä
rintaansa, sillä Romanin isän suku oli asunut
Suomessa, ja Roman-nimen taustalla on
luultavasti nimi Raumannus.
Roman toimi 1700-luvun puoliväliin saakka
Tukholman hoviorkesterin johtajana ja loi
perustan ruotsalaiselle musiikkielämälle. Hän ei
ainoastaan kehittänyt hovin musiikillista tasoa
vaan alkoi myös vuodesta 1731 järjestää
Tukholmassa ensimmäisiä julkisia konsertteja.
Johan Helmich Roman
Vuosina 1715–21 nuori Roman pääsi
kuninkaallisella rahoituksella opintomatkalle kosmopoliittiseen Englantiin. Lontoossa
vaikuttivat mm. italialaissäveltäjät Bononcini ja Geminiani sekä tietysti Händel, ja
Roman tapasi heidät kaikki. Etenkin Händel teki ruotsalaiseen suuren vaikutuksen.
1730-luvulla Roman matkaili ahkerasti myös muualla Euroopassa imien vaikutteita
ja tuoden Tukholman hoviorkesterille tuoretta nuottimateriaalia.
“Ruotsin Händeliksi” kutsuttu Roman sävelsi kirkko- ja seremoniamusiikkia,
orkesterimusiikkia, sonaatteja ja konserttoja. Hovisäveltäjänä Roman luonnollisesti
tuotti paljon musiikkia hovin tilaisuuksiin, ja hänet muistetaankin etenkin
kuninkaalliseen hoviin säveltämistään seremoniallisista teoksista ja
orkesterimusiikista. Roman tutki uupumatta menneitä ja nykyisiä säveltäjiä, kopioi,
sovitti ja mukaili näiden teoksia ja otti sävelkieleensä vaikutteita etenkin Englannista
ja Italiasta samalla kuitenkin säilyttäen oman persoonallisen äänensä.
Lopputuloksena Romanin sävellykset olivat eurooppalaisessa etulinjassa, kun
barokkityyliä vietiin 1700-luvulla kohti varhaista klassismia.
Ruotsin hovi oli vilkas ja edistyksellinen kulttuuriareena, ja kytkökset etenkin
Ranskaan olivat tiiviitä; esimerkiksi Tukholman kuninkaanlinnaa koristelivat 1600luvun lopussa samat ranskalaiskäsityöläiset, jotka olivat olleet tekemässä
Versailles’n linnasta barokkiarkkitehtuurin huipputaidonnäytettä. Ranska oli
ruotsalaishienoston kieli ja ranskalaiset käytänteet muovasivat myös ruotsalaista
tapakulttuuria.
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Luonnollisesti Ranskasta kulkeutui Ruotsiin myös
musiikkia, ja Ruotsin kuninkaallisten ympärillä soivat
sävellykset kaikkialta Euroopasta. Barokkia Pohjolan
hoveista -konsertissa kuullaan teoksia Ranskan
Aurinkokuninkaan luottosäveltäjältä Jean-Baptiste
Lullylta (1632-1687), jonka ooppera-baletit levisivät
ripeästi ympäri barokin ajan Eurooppaa. Lullyn
näyttämömusiikkia on säilynyt Ruotsin Uppsalassa
säilytettävässä arvokkaassa Dübennuottikokoelmassa, joka kuvastaa Ruotsin hovin
musiikkikirjaston sisältöä suurvalta-ajalla 1600- ja
1700-luvuilla. Samalla se on merkittävä 1600-luvun
eurooppalaisen musiikin lähde. Kokoelma on
saanut nimensä Tukholman hoviorkesterissa
työskennelleeltä Düben-muusikkosuvulta, jonka
vesa Anders von Düben lahjoitti nuotit Uppsalan
yliopiston kirjastolle vuonna 1732.

•

Jean-Baptiste Lully

Konsertin ohjelma

Johann Adolf Scheibe: Sinfonia h-molli kuningatar Louisen hautajaiskantaatista
3. Poco presto
Kuuntelulinkki (Concerto Copenhagen & Andrew Manze, kohdassa 8:55):
https://youtu.be/qjPHruIk0Qw
Hallitsijan vaihtuessa Tanskan hovissa musiikinjohtajana toiminut ja italialaista
musiikkimakua vastaan änkyröinyt Scheibe sai lähteä hovin palveluksesta.
Kontaktit eivät kuitenkaan katkenneet, ja vaikka Scheibe muutti joksikin aikaa
Sønderborgiin, hän vieraili yhä Kööpenhaminan musiikkielämässä. Tältä ajalta,
vuodelta 1752 on peräisin vain 27-vuotiaana kuolleen kuningatar Louisen kunniaksi
sävelletty, Scheiben hienoimpiin teoksiin kuuluva hautajaiskantaatti, josta
konsertissa kuullaan alkusoittosinfonian kolmas osa. Louise Isobritannialainen oli
Kristian VI:n pojan Fredrik V:n puoliso, eloisa ja sosiaalinen kuningatar, josta tuli
kansansuosikki. Fredrik nousi valtaan vuonna 1746, ja vain viisi vuotta myöhemmin
Louise kuoli keskenmenon aiheuttamiin komplikaatioihin.
Johan Helmich Roman: Osia orkesterisarjasta Drottningholmsmusique
1. Allegro assai
5. Andante
7. Allegro
9. Allegro
14. Trio
15. Grave
16. Presto
23. Vivace
19
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Kuuntelulinkki (Drottningholms Barockensemble & Nils-Erik
Sparf, koko teos): https://youtu.be/k9rzix8BtJY
Romanin tunnetuin teos on myöhemmin Drottningholmsmusiquena tunnetuksi tullut
laaja orkesterikokonaisuus, joka syntyi vuonna 1744 kruununprinssi Aadolf Fredrikin
ja Loviisa Ulriikan, Preussin kuningas Fredrik Suuren siskon, hääjuhlallisuuksiin
Drottningholmin linnassa.
Musiikki kulki hääjuhlijoiden mukana useita päiviä kestäneissä juhlallisuuksissa, se
viihdytti, säesti seurustelua ja rytmitti tunnelmaa. Kyseessä ei ollut yhtenäinen teos,
vaan moniosaisesta kokonaisuudesta valittiin tilanteen mukaan sopivaa
soitettavaa. Mukana on majesteetillisia ja pirtsakoita sisääntulomusiikkeja,
ulkoilmahenkisiä fanfaareita, hempeitä tunnelmapaloja ja tietysti hienostuneita
tansseja. Drottningholmsmusique on mainio esimerkki 1700-luvun puolivälin
Euroopan muotimusiikista, galantista tyylistä, jota voi pitää vastineena visuaalisten
taiteiden ja muotoilun rokokoolle: galantti oli siron linjakasta ja sen tunnemaailma
intiimin tunteikasta ja sulokkaasti huokailevaa.
Johan Helmich Roman: Konsertto B-duuri oboelle, jousille ja continuolle
3. Allegro
Kuuntelulinkki (Anthony Robson & Orchestra of the Age
of Enlightenment):
https://youtu.be/sgHa-3yYqGI
Romanin isä työskenteli Tukholman hoviorkesterissa,
johon myös poika jo nuorena liittyi soittiminaan viulu ja
oboe. Myöhemmin Roman sävelsikin paljon
soolokonserttoja näille itselleen tutuille soittimille.
Konsertissa kuullaan kolmas osa oboekonsertosta Bduuri, jonka selkeissä muodoissa ja hillityssä
arvokkuudessa puhaltaa jo varhaisklassismin henki.
Puhdaslinjaiset rytmikuviot, orkesterin unisonot,
maltilliset tempot ja lempeä kauneus edustavat
pohjimmiltaan samoja tyyli-ihanteita, jotka 1760-luvulta
lähtien alkoivat vaikuttaa Ruotsin arkkitehtuurissa nk.
kustavilaisena tyylinä.
Orkesterin solistina konsertissa soittaa oboisti
Christopher Palameta.
https://ensemblenotturna.wordpress.com

Christopher Palameta
Kuva: Pierre-Etienne Bergeron
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Jean-Baptiste Lully: Tanssisarja Düben-kokoelmassa
säilyneistä oopperoista ja baleteista
Gavotte (Cadmus et Hermione)
Air (Cadmus et Hermione)
Air (Cadmus et Hermione)
Air des Echos (La grotte de Versailles)
Gavotte (Idylle sur la paix)
Loure (Idylle sur la paix)
Kuuntelulinkki / Gavotte (The London Oboe band):
https://open.spotify.com/track/64yIo6w4Y75Vt9OIYnAPnP?si=9pDiBJwsQU646MEH-UUYkQ

Kuuntelulinkki / Air (The London Oboe Band):
https://open.spotify.com/track/54yhTWg3LmSJNVAekkTuVx?si=RRaax459Ts2uptZ8ZDkbyA

Kuuntelulinkki / Air (The London Oboe Band, kohdassa 00:00-00:36):
https://open.spotify.com/track/5X5tlfDZfbZE4XG6mSwGqn?si=Vf39p6BKThivDaefHhDX8g

Kuuntelulinkki / Air des Echos (La Simphonie Du Marais & Hugo Reyne, kohdassa
00:00-1:30):
https://open.spotify.com/track/6SUqgQKYMfUplGpQ5sEWZJ?si=litggwI9R_WKX1LLyMOLiQ

Kuuntelulinkki / Gavotte (La Simphonie Du Marais & Hugo Reyne, kohdassa 1:322:06):
https://open.spotify.com/track/6ujlks1ERtyf3miBkSo4FO?si=KwzrXKiRRo-D42yG7Yo8MA

Kuuntelulinkki / Loure (La Simphonie Du Marais & Hugo Reyne, kohdassa 2:06-3:15):
https://open.spotify.com/track/1BVItLe1RBI6ZSGzbE3akR?si=YGyxrw9rR6aAEWtsBKRmgw

Italialaissyntyinen Jean-Baptiste Lully tuli teini-ikäisenä Ranskaan ja kohosi
Aurinkokuningas Ludvig XIV:n hovissa rakettimaisesti tanssijasta hovisäveltäjäksi ja
pian koko hovin musiikkielämän diktaattoriksi. Lullyn ansiota on, että
tanssillisuudesta tuli ranskalaisen barokkityylin tärkein raaka-aine. Hän alkoi
säveltää tansseilla ladattuja oopperoita, joiden hittinumerot kiersivät Euroopan
hoveja ja salonkeja ja tekivät Lullysta yhden Euroopan jäljitellyimmistä säveltäjistä.
Lullyn ooppera-baleteista tehdyt koosteet antoivat myös alun tanssisarjalle
itsenäisenä sävellysmuotona. Konsertissa kuullaan sarja eri oopperoista ja
baleteista koottuja tanssiosia, joiden nuotit ovat säilyneet osana Uppsalan
arvokasta Düben-nuottikokoelmaa.

•

Minuuttimenuetti – musiikkiliikunnallinen keksintätehtävä

Tehtävän tarkoituksena on tutustua barokin ajan hovitanssiin, sen liikekieleen ja
musiikkiin sekä kehittää musiikin hahmottamisen ja kehollisen ilmaisun taitoja.
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Katsokaa yhdessä muutamia esimerkkivideoita erilaisista
barokin ajan hovitansseista:
Menuetti:
https://youtu.be/5j6ok5vWYSA
Mr. Beveridge's Maggot:
https://youtu.be/fbXUWNaDKyw
Gavotti:
https://youtu.be/V7O1JSHxGj8
Tanssikohtaus elokuvasta Marie Antoinette, menuetti:
https://youtu.be/ESUzbLWuzY8
Käykää yhteisesti keskustelemalla ja liikkeitä kokeilemalla läpi muutamia
havaitsemianne perusajatuksia hovitanssien liikkeistä ja asetelmista: minkä
tyyppisiä muodostelmia ja asentoja, käsiotteita ja -eleitä, kumarruksia ja niiauksia,
pyörähdyksiä, askeltyylejä yms. havaitsitte esimerkeistä?
Aloittakaa liikekeksintä yhteisellä lämmittelyharjoituksella:
Seiskää piirissä kasvot keskustaan päin. Jokainen keksii ja tekee vuorollaan jonkun
hovitanssien tyyliä mukailevan pienen liikkeen, jonka muut toistavat. Opettaja voi
aluksi tarvittaessa näyttää muutamia esimerkkejä. Huom! Liikkeiden ei tarvitse olla
ns. oikeita tanssiliikkeitä, vaan tärkeintä on tavoittaa barokkitanssien tunnelma
samantyyppisellä liikekielellä.
Variaatioita lämmittelyharjoitukseen:
• Vaikeusastetta voi lisätä niin, että jokaisen täytyy omalla vuorollaan
muistaa ja toistaa kaikki edellisten piirissä olijoiden keksimät liikkeet
ennen oman liikkeen näyttämistä.
• Liikkeeseen voidaan lisätä myös joku ääni tai sille voi antaa nimen.
• Harjoituksen voi tehdä myös pareittain: toinen keksii ja näyttää
liikkeen, jonka toinen toistaa.
• Harjoitus voidaan tehdä useampaan kertaan niin, että ensimmäisellä
kierroksella jokainen keksii esim. käsiliikkeen, toisella jalkaliikkeen,
kolmannella askelkuvion jne.
Keksikää lopuksi pareittain tai neljän hengen ryhmissä oma noin minuutin mittainen
hovitanssikoreografia Romanin musiikkiin (ks. kuuntelulinkki alla, kappale on
kolmijakoinen menuetti). Muistakaa, että liikkeet voivat olla myös hyvin
yksinkertaisia (esim. arvokasta kuviokävelyä/paikkojen vaihtoa, käsieleitä,
kumarruksia ja niiauksia) eikä niiden tarvitse olla ns. oikeita tanssiliikkeitä.
Kiinnittäkää huomiota musiikin muotoihin: missä vaiheessa musiikkia on luontevaa
vaihtaa liikkeestä toiseen? (AABB-muoto)
Kuuntelulinkki:
Johan Helmich Roman: Drottningholmsmusique, osa 7. Allegro
https://youtu.be/_1S9iCwowC8
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Opettaja voi soittaa kappaletta jatkuvalla toistolla ryhmätyöskentelyn aikana, tai
oppilaat voivat mahdollisuuksien mukaan jakaantua eri tiloihin omien
kuuntelulaitteidensa kanssa työskentelemään ja harjoittelemaan.
Lopuksi voitte halutessanne järjestää luokan omat hovitanssiaiset, joissa jokainen
ryhmä esittelee tanssinsa muille.
Minuuttimenuetti-harjoituksen reflektiokysymyksiä:
Mitä ajatuksia barokkitanssit ja niiden liikekieli sinussa herättivät? Oliko oman
liikkeen keksiminen helppoa vai haastavaa? Entä muiden keksimien liikkeiden
toistaminen? Miltä tuntui työskennellä ryhmässä ja keksiä yhdessä liikkeitä? Miltä
kokonaisen koreografian koostaminen ja harjoitteleminen tuntui? Miten tehtävään
valittu musiikki vaikutti liikekieleen ja koreografian tekemiseen? Oliko musiikin ja
liikkeiden yhdistäminen helppoa vai haastavaa, miksi? Miltä tuntui esittää oma
tanssi muille?

4. KONSERTTIKÄYNTIIN VALMISTAUTUMINEN
•

Taustatietoa: Ritarihuone

Suomalainen barokkiorkesteri FiBO
toimii Helsingin Ritarihuoneen
residenssiorkesterina, eli pitää
Ritarihuoneella omaa säännölistä
konserttisarjaansa. Aivan
Senaatintorin vieressä sijaitsevan
Ritarihuoneen historiallinen ja
loistelias miljöö sopii hienosti vanhan
musiikin esittämiseen, samoin kuin
Ritarihuonesalin mainio akustiikka.
Perinteikkään, vuonna 1862
valmistuneen ritari- ja aatelissukujen kokoontumispaikkana toimineen
Ritarihuoneen toimintaan kuuluu nykyisin konserttien ja muiden tapahtumien lisäksi
muun muassa sukututkimus, sukutaulujen ylläpito ja Suomen Aateliskalenterin
julkaiseminen. Ritarihuoneella sijaitsee myös tutkijoiden ja yleisön käytössä oleva
sukututkimuskirjasto.
Suuri osa Ritarihuoneen kalustuksesta on rakennuksen valmistumisajalta 1800-luvun
loppupuolelta, minkä takia talon kalusteet, koristeet, lattiat yms. ovat arvokkaita ja
suojelua tarvitsevia. Ritarihuoneelle tulijan onkin hyvä suhtautua ympäristöönsä sen
vaatimalla arvokkuudella ja kunnioituksella, mikä onkin helppo muistaa talon
upeita yksityiskohtia ihaillessa! Muun muassa terävät piikkikorot suositellaan
jätettäväksi kotiin, ellei kävijä halua sipsutella salissa sukkasillaan, sillä vanha
© Anni Elonen 2018
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parkettilattia ei valitettavasti enää kestä kaikista
terävimpien korkojen askellusta. Ulkovaatteet jätetään
Ritarihuoneella alakerran naulakoihin ja kengät on myös hyvä pyyhkiä pahimmista
kurista ja lioista, jotta hienot lattiat säilyttäisivät loistonsa seuraavillekin sukupolville.

Ritarihuoneella konserttikävijän silmiä hivelevät upeiden portaikkojen ja
maalausten lisäksi esimerkiksi vanhoista aatelisloiston päivistä kertovat, suuren
Ritarisalin seiniä koristavat sadat aatelisvaakunat, joiden nimet ja yksityiskohdat
inspiroivat keksimään musiikin kuuntelun lomassa monia mielenkiintoisia tarinoita.
Tervetuloa konserttiin Ritarihuoneelle!
https://www.riddarhuset.fi/suomeksi/ritarihuone/
o Rakenna oma vaakuna (LIITE 9)
Tämän tehtävän tarkoituksena on orientoitua konserttipaikalle, Helsingin
Ritarihuoneelle saapumiseen ja tutustua etukäteen Ritarihuoneen sekä
aatelisvaakunoiden historiaan.
Tutustukaa yksin, pareittain, ryhmässä tai yhteisesti Ritarihuoneen ja Suomen
Heraldisen seuran internetsivuihin ja tutustukaa niiden avulla Suomen aatelisten
historiaan sekä vaakunoihin ja niiden laatimiseen liittyviin ohjeisiin ja esimerkkeihin.
Suunnitelkaa ja piirtäkää löytämänne tiedon pohjalta omat vaakunat Rakenna
oma vaakuna -tehtäväpohjaa käyttäen (LIITE 9). Vaakunan voi tehdä itselleen
omalla nimellä tai keksimällään aatelisnimellä tai sen voi tehdä kokonaan keksitylle
hahmolle.
Muistakaa myös värittää vaakunat ja jos haluatte, voitte lähettää kuvia
vaakunoista myös meille Instagramissa tai Facebookissa. Muistakaa laittaa kuviin
© Anni Elonen 2018
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mukaan hashtagit #fibontaidetestaajat, #fibo,
#suomalainenbarokkiorkesteri, #fibocollegium,
#taidetestaajat, #auf, #finnishbaroquerorchestra
Tietoa ja kuvia Suomen aatelistosta ja aatelisvaakunoista Ritarihuoneen sivuilla:
https://www.riddarhuset.fi/suomeksi/suomen_aatelisto/
Heraldiikan historiaa Suomen Heraldisen seuran sivuilla:
http://www.heraldica.fi/fi/heraldiikka/heraldiikan-historia/
Esimerkkivaakuna Suomen Heraldisen seuran sivuilla:
http://www.heraldica.fi/fi/vaakuna/esimerkkivaakuna/
Vaakunarekisteri (kuvia olemassa olevista vaakunoista) Suomen Heraldisen seuran
sivuilla:
http://www.heraldica.fi/fi/vaakunarekisteri/

•
•
•

FiBO-sarjakuva s. 7 (LIITE 1)
FiBO:n etko-jatko-sarjakuvatehtävä (LIITE 10)
o Ennen konserttia -osat
Konserttikävijän opas -tehtävä (LIITE 11)
o Etko-osa

Näiden tehtävien tarkoituksena on pohtia konserttietikettiin yms. liittyviä asioita
ennen konserttikokemusta. Tutustukaa orkesteriin ja barokkimusiikkiin yleisesti
tutustumisen jälkeen FiBO-sarjakuvan (LIITE 1) sivuun 7 (Konserttivinkit). Tehkää
yhdessä, ryhmissä, pareittain tai itsenäisesti materiaalien pohjalta FiBO:n etko-jatkosarjakuvatehtävän (LIITE 10) Ennen konserttia -osat sekä Konserttikävijän opas tehtävän (LIITE 11) etko-osa. Muistakaa laittaa tehtävät talteen konserttikäynnin
jälkeen tehtäviä jatko-osia varten!

JATKOT
5. PERUUKKISELFIE-SEINÄ (konserttipaikalla)
Tervetuloa konserttiin, arvon naiset ja herrat! FiBO:n Taidetestaajat-konsertissa voit
ottaa selfien tai kuvan kaverista barokin ajan tunnelmissa erilaisia barokkisia photo
booth -asusteita testaten. Lähetä kuvasi myös meille Instagramissa tai
Facebookissa hashtageilla #fibontaidetestaajat, #fibo,
#suomalainenbarokkiorkesteri, #fibocollegium, #taidetestaajat, #auf,
#finnishbaroquerorchestra
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6. KONSERTTIKOKEMUKSEN JÄLKEEN
•
•

FIBO:n etko-jatko-sarjakuvatehtävä (LIITE 10)
o Konsertin jälkeen -osa
Konserttikävijän opas -tehtävä (LIITE 11)
o jatko-osat 1 ja 2

Näiden tehtävien tarkoituksena on käydä läpi konserttikokemuksen herättämiä
ajatuksia ja tuntemuksia konsertissa käynnin jälkeen. Tehkää konsertin jälkeen
yhdessä, ryhmissä, pareittain tai itsenäisesti FiBO:n etko-jatko-sarjakuvatehtävän
(LIITE 11) Konsertin jälkeen -osa sekä Konserttikävijän opas -tehtävän (LIITE 11) jatkoosat 1 ja 2. Lähettäkää sarjakuvia, konserttikävijän oppaita ja muita terveisiänne
FIBO:lle Instagramissa tai Facebookissa hashtageilla #fibontaidetestaajat, #fibo,
#suomalainenbarokkiorkesteri, #fibocollegium, #taidetestaajat, #auf,
#finnishbaroquerorchestra

•

Luokan oma barokki-Kahoot!-visa

Tehkää luokan oma interaktiivinen barokkivisailu! Visaa varten tarvitaan netissä
olevia tietokoneita, älypuhelimia tai tabletteja sekä pelin ohjaajalle että jokaiselle
osallistujalle/osallistujaryhmälle. Pelin ohjaajan/ohjaajien laitteelta tulee olla
viedotykkiyhteys niiin, että visan saa näkymään kaikille yhteiseltä ruudulta.
1) Miettikää ryhmissä, pareittain tai itsenäisesti monivalintakysymyksiä liittyen
ennen ja jälkeen FiBO:n konsertin läpi käymäänne barokkimusiikin
materiaaliin sekä konserttikäynnillä esiin tulleisiin asioihin. Jokaiseen
kysymykseen tehdään neljä eri vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikea.
2) Visailua varten tarvitaan Kahoot! -tili, jonka joko opettaja tai joku/jotkut
ryhmän oppilaista voivat luoda osoitteessa

https://create.kahoot.it/register?_ga=2.118373769.1038618301.1538974691-1960461920.1538974691

Tilin luontia varten tarvitaan sähköpostiosoite, Google-tili tai Microsoft-tili.
3) Kun kysymykset ovat valmiita, opettaja tai joku/jotkut luokan oppilaista (pelin
ohjaaja/ohjaajat) kirjautuvat sisään ryhmän Kahoot!- tilille osoitteessa
https://create.kahoot.it/login ja luovat kysymyksistä yhteisen visailun
(halutessanne voitte myös tehdä monta visaa niin, että jokainen ryhmä
tekee omansa useammasta kysymyksestä):
o Uusi visa luodaan ”Create”-painikkeesta
o Vaihtoehdoksi valitaan ”Quiz”
o Visalle annetaan otsikko, kirjoitetaan lyhyt kuvaus sekä
valitaan näkyvyys (Everyone: julkinen/ Only me: yksityinen) ja
kieli
o Halutessa visalle voi lisätä myös kansikuvan tai videon
o Kun etusivu on täytetty, painetaan painiketta ”Ok, go”
o Tämän jälkeen voi aloittaa kysymyksien syötön visaan
valitsemalla ”Add question” -painikkeen ja siirtymällä aina
seuraavan kysymyksen syöttöön ”Next” -painikkeesta
© Anni Elonen 2018
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o Jokaiseen kysymykseen syötetään
itse kysymys, vastauksen antoon
annettava aika sekä vastausvaihtoehdot, joista oikea
vaihtoehto merkitään valitsemalla vaihtoehdon vieressä oleva
oikeinmerkki
o Halutessa kysymykseen voi myös lisätä kuvan tai YouTube-linkin
o Kun kaikki kysymykset on syötetty, visa tallennetaan ”Save” painikkeesta, jonka jälkeen visaa voi halutessaan muokata tai
esikatsella tai siirtyä pelaamaan
o Kun siirrytään pelaamaan visaa, voidaan valita vaihtoehdoksi
joko yksilövisa (Classic) tai ryhmävisa (Team mode)
o Halutessa tässä vaiheessa voi myös muokata pelin asetuksia
(Game options) esim. liittyen pisteytykseen ja kysymysten
järjestykseen
4) Kun visa on valmis, pelataan!
o Kun pelin muoto on valittu, pelin ohjaajan ruudulle ilmestyy
pelin pin-koodi. Pelaajien/pelaajaryhmien tulee kirjautua peliin
omilla laitteillaan pin-koodia käyttämällä joko osoitteessa
https://kahoot.it tai vaihtoehtoisesti älylaitteelle ladattavassa
Kahoot! -sovelluksessa
o Osallistuvien pelaajien/ryhmien nimet ilmestyvät
ohjausruudulle sitä mukaa, kun he kirjautuvat mukaan peliin
o Kun kaikki ovat kirjautuneet ja nimet näkyvät ruudulla, voidaan
visa aloittaa ”Start” -painikkeesta
o Kysymykset ja vastausvaihtoehdot näkyvät kaikille ohjaajan
ruudulla
o Pelaajien tulee valita jokaisessa kysymyksessä omalta
laitteeltaan mielestään oikean vaihtoehdon mukainen symboli
aikarajan puitteissa
o Peli näyttää oikeat vastauksen sekä pistetilanteen visan
aikana ja sen jälkeen
o Peliä voi pelata usemman kerran. Hauskaa barokkivisailua!
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