
5/31/10 10:51 PMKaunista ja harmonista

Page 1 of 4http://www.karjalainen.fi/Karjalainen/Uutiset_maakunta/kaunista_ja_harmonista_6213158.html

Maanantai 31. toukokuuta 2010 | Päätoimittaja Pasi Koivumaa

ETUSIVU UUTISET URHEILU NETTI-TV MIELIPITEET VIRTUAL JOENSUU ARVIOT KYLÄT ROKIT KILPAILUT HAKU NÄKÖISLEHTI BLOGIT

| Maakunta | Kotimaa | Talous | Ulkomaat | Kulttuuri |

TAKAISIN

MAAKUNTA | 20.5.2010 | 15:29 | PÄIVITETTY 20.5.2010 | 16:13

Kaunista ja harmonista

Happoradion ja Joensuun kaupunginorkestin yhteissävelet

soivat akustisesti.
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Joensuu

Karita Hentunen

Joensuun kaupunginorkesteri ja Happoradio esiintyvät yhdessä huomenna

perjantaina sekä lauantaina Carelia-salissa. Konsertin johtaa kapellimestari

Krzysztof Dobosiewicz — sama mies, joka on tätä ennen tehnyt jo kolme eri

bändien ja kaupunginorkesterin yhteiskonserttia. Hän on myös sovittanut

Happoradion kappaleet orkesteriversioiksi.

– Happoradio on nappivalinta paitsi musiikkinsa vuoksi, myös paikallisen

taustansa takia. Tämä näkyy myös siinä, että lippuja konsertteihin on enää

varsin vähän jäljellä, Dobosiewicz toteaa.

Tällä kertaa orkesteri pääsee soittamaan bändin kanssa kauniita ja harmonisia

säveliä. Konsertin luonne on hyvin akustinen.

– Tuntuu hyvältä, kun omista vanhoistakin kappaleista on löytynyt jotakin uutta,

Happoradion Aki Tykki luonnehtii.

– Kaupunginorkesterin kanssa soittaminen on ollut haaveeni siitä saakka, kun

olin kaupunginorkesterin ja Neljän Ruusun yhteiskonsertissa muistaakseni

vuonna 1993, Tykki paljastaa.

Lisää konsertista oheisessa videossa.
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