
kossa 16.4. ja Kiuruveden 
kirkossa 17.4.

Solisteina ovat Toni Tim-
lin (evankelista), Pekka 
Kaurala (Jeesus), Anna-
Leena Koldits (sopraano), 
Sirpa Kurra (altto), Veli-
Matti Rautakoski (tenori/
miespalvelija), Joose Vähä-
söyrinki (basso), Vuokko 
Komulainen (palvelijatar) 
ja Ari Honkanen (Pietari/
Pilatus). Uruissa on Hannu 
Virpi.

Teoksen tekemiseen on 
osallistunut muusikoita ja 
laulajia yli kunta- ja alue-
rajojen Kiuruvedeltä, Haa-
pavedeltä, Haapajärveltä, 
Iisalmesta, Kuopiosta, Py-
häjärveltä, Vieremältä ja 
Sonkajärveltä.

Hannula toteaa, että Jo-
hannes-passio synnyttää 

omat vireensä ja värinän-
sä ja tämä erittäin vaikutta-
va kokoillan oopperan mit-
tainen teos pistää mykäksi. 
Pääsiäisen viitekehys lisää 
entisestään teoksen vaikut-
tavuutta.

– Musiikki rikkoo rajoja. 
Mahdottoman mukavaa on 
ollut tehdä yhteistyötä.

Hannulalla on työn alla toi-
nenkin suurteos, ensi kesä-
nä Nivalan oopperassa kuul-
tava Jukka Linkolan Rock-
land-ooppera. Haapavedeltä 
kotoisin oleva Hannula on 
johtanut Nivalan oopperas-
sa kolme oopperaa.

Johannes-passiota voi 
Hannulan mukaan luonneh-
tia kirkko-oopperaksi. 

– Siinä on erittäin paljon 
kerrontaa ja hienoja solisti-
aarioita. 

Kuorolla on keskeinen osuus 
teoksessa, sillä muun muas-
sa väkijoukkoa esittäessään 
se kommentoi tapahtumia 
raivokkaasti ja kiihkeästi. 
Vastakohtana dramatiikalle 
ovat kuoron koraalit.

Kiuruveden kanttori Toni 
Timlin saa Hannulalta kii-
tosta siitä, että on ottanut 
vastaan näin hurjan haas-
teen.

– Tätä rahallisestikin vaa-
tivaa. Teosta on harjoiteltu 
vuosi. Tämä on Ylä-Savossa 
pioneerityötä. Aikaisemmin 
ei ole täällä tehty vastaavaa, 
Timlin toteaa.

Tenori Toni Timlin laulaa 
Johannes-passiossa evanke-
listan eli kertojan osan. Hän 
on laulanut solistina useissa 
Bachin teoksissa. Hän tote-
aa, että evankelistan kerto-

mus on musiikillista proo-
saa, vapaata puhelaulua.

– Johannes-passio on teos, 
joka ei päästä kuulijaa hel-
polla. Tämä on huikea koke-
mus myös laulajille, ja kuoro 
on noussut koko ajan, Tim-
lin sanoo.

Johannes-passio koostuu 
kuorolaulusta, resitatiiveis-
ta (puhelaulu), koraaleista, 
aarioista ja ariosoista.

Konserttimestari Pet-
ri Mattson täsmentää, et-
tä Iisalmessa ja Kiuruvedel-
lä kuultava Johannes-passio 
on yhteenveto Bachin 1. ja 4. 
versiosta. Ensimmäisen ver-
sion ensiesitys kuultiin pit-
känäperjantaina 1724 Leipzi-
gin Nikolain kirkossa. Näin 
upeasti tänä vuonna sata 
vuotta täyttävä Kiuruveden 
kirkkokuoro siis juhlii.

anitta oertel

KIURUVESI  – Johannes-
passio on valtava teosjärkä-
le. Harva pieni paikkakunta 
selviää tällaisen tekemises-
tä yksin, sanoo kapellimes-
tari Timo Hannula.

Johann Sebastian Bach-
in (1685–1750) säveltämä Jo-
hannes-passio kuullaan Ti-
mo Hannulan johtamana 
ja Kiuruveden Kirkkokuo-
ron ja Haapaveden kamari-
orkesterin esittämänä Iisal-
messa Kustaa Aadolfin kir-

Johannes-passiossa on draamaa
Bachin teos-
järkäle kuullaan 
Iisalmessa ja 
Kiuruvedellä.

Timo Hannulan 
johtamaa Johan-
nes-passiota on 
harjoiteltu ahke-
rasti, myös vii-
me lauantaina 
Kiuruveden kir-
kossa.

Anitta Oertel

Timo Hannula luonnehtii 
Johannes-passiota valta-
vaksi teosjärkäleeksi.

juha seitz

Suonna Kononen: Suomen-
hevonen ja muita lauluja 
(Pilfink Records).* * * *

Joensuulainen muusikko 
ja toimittaja Suonna Ko-
nonen lukeutuu kotimai-
sen folkin ja countryn taita-
jiin. Hänen tuotantonsa on 
laaja, joten kokoelmalevyn 
julkaisu oli perusteltu.

Suomenhevonen ja muita 
lauluja perkaa sympaatti-
sella värinällä Konosen 
maanläheisiä sekä oival-

tavia sävellyksiä vuosien 
varrelta.

On perin hienoa, että Tu-
hatkaunon sävykäs Syvärin 
varrella Lotinapeltoa vasta-
päätä ja c-kasettimuodossa 
aiemmin julkaistut Suuren 
silmän melodiset helmet 
Nokivasara sekä Kuu valeh-
telee löysivät tiensä samalle 
estradille.

Albumin uusi kappale 
Muumipaitainen prinsessa 
kiteyttää koskettavasti lap-
sen ja vanhemman välisen 
kiintymyksen tasoja.

Jarkko Martikainen: Us-
ko (Sakara).* * * * *

Jarkko Martikaisen taso-

kas neljäs soololevy pohtii 
nimensä mukaisesti uskoa 
hengellisestä sekä muista 
näkökulmista. Pilkettä pus-
kevien syväanalyysien so-
vituksissa kimmeltää sä-
vyjä niin folkista, jazzista 
kuin kansanmusiikista, mi-
kä virkkaa kokonaisuudes-
ta mielenkiintoisen.

Jouset sekä puhaltimet 
soivat tasapainossa Mar-
tikaisen akustisen kita-
ran ja tarinoinnin rinnal-
la. Virnuileva kerronta on 
olemukseltaan herkullisen 
runsas.

Toivoa sopii, ettei levy 
jää ainoastaan kulttiklassi-

koksi.
Uhkakuva: Salainen ik-

kuna (Propaganda).* * *
Uhkakuva tuottaa 

1980-luvulta tuoksuvaa 
suomirockia enkelikuvas-
toineen. Tamperelaisen 
viisikon toinen pitkäsoit-
to käyskentelee tasaisesti, 
tuntien omat vahvuutensa. 
Paikoin tunnelma on kuin 
taipaleensa alussa kipuil-
leen Yön melodramaatti-
silla tilityksillä.

Rebecka Törnqvist: Scor-
pions (Warner).* * * *

Tuottaja Jari Haapalai-
sen suojatti Rebecka Törn-
qvist tulkitsee vaihtoeh-

toista poppiaan virkeästi. 
Tukholmassa äänitetty Scor-
pions tihkuu melodisuut-
ta vakuuttavin käännöksin, 
joiden optimistisuus ja pu-
huttelevuus pyyhkivät tyl-
semmällä rospuuttomusii-
killa lattioita.

Alexander: Alexander 
(Playground).* * *

Edward Sharpe and The 
Magnetic Zerosin laulaja 
Alexander Ebert uskal-
tautui vihdoin soolouralle. 
Miehen debyyttiteos kokei-
lee estottomasti vaihtoeh-
toisen folkin, rockin ja popin 
eri sävyillä, joihin Ebert saa 
ujutettua vilkasta persoo-

nallisuuttaan. Vaikka kiek-
ko osin haahuilee, sen dy-
namiikka toimii.

Rumer: Seasons of My 
Soul (Warner).* * * * *

Laulaja ja lauluntekijä Sa-
rah Joyce eli Rumer val-
loitti syystä levylistoja Brit-
tein saarilla. Hiukan karen-
carpentermaisella äänellä 
operoivan leidin soulfolk-
ilmaisu tuo mieleen edes-
menneen Laura Nyron ta-
van ilmaista elämisen re-
paleisuuksia. Seasons of 
My Soul flirttailee 1960- ja 
1970-lukulaisten elementti-
en kanssa, mikä istuu Rume-
rin tyyliin.

Konosen uraa monipuolisesti
LEVYT
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