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VASA.  Det här är den typen av musik 
som folk gillar. 

Det säger maestro Jorma Panu-
la om varför stadsorkestern spelat 
in verk av kompositörer som Nils- 
Erik Fougstedt, Selim Palmgren och 
Oskar Merikanto. Toivo Kuula inte 
att förglömma – hans tonsättningar 
�nns på fem av de 23 spåren på  Vasa 
stadsorkesters nya cd.

Jorma Panula har varit spin-
deln i nätet när skivan ”Finsk 
 lyrik och  romantik” kom till. Han 
 leder  orkestern, han har arrange-
rat  musiken och dessutom ingår 
ett par av hans egna kompositio-
ner:  ”Fiulifallsi” och ”Koraali Etelä- 
Pohjanmaalta”.

Det är även Panula som valde 
 tenoren Tom Nyman som solist. 
Han visste att Nymans röst och tyd-
liga textning lämpar sig mycket bra 
för de sånger som skulle spelas in. 
Att  Nyman har sina rötter i Vasa var 
också ett plus.

Den andra solisten är stadsorkes-
terns egen konsertmästare Maa-
no Männi. Violinisten Määni spelar 
solot i sitt arrangemang av Kuulas 
”Notturno”.

STÖRSTA DELEN AV MUSIKEN  på 
den nya skivan skrevs under de 
 första decennierna på 1900-talet. 
Men ett modernt verk �nns också 
med.  Vasakompositören Petri Judins 
 ”Legenda” är från 2006.

Skivinspelningen gjordes i �ol 
 höstas i Ylistaro kyrka. Tra�kbuller 
gör att det inte är möjligt att använda 
festsalen i Vasa stadshus som studio. 
Ursprungligen var det meningen att 

cd:n skulle ha varit klar i början av 
det här året, men problem med  ljud-
tekniken under inspelningen krävde 
mer efterarbete än planerat.

– Dessutom tar det sin rundliga tid 
att lyssna på drygt sju timmar in-
spelat material och välja ut de bäs-
ta tagningarna. Skivan är drygt en 

timme lång, säger producenten  
Teodor Nicolau.

Det har gått elva år sedan Vasa 
stadsorkester senast gav ut en cd, 
då med verk Toivo Kuula. Enligt 
 intendenten Merja Tyynelä är en ski-
va ett viktigt visitkort för en  orkester 
visa upp.

– Vi hoppas att vi ska kunna 
 sam arbeta med Jorma Panula på 
ytterligare en skiva, säger hon.

Lisbeth Rosenback

06-7848 290

Nu är nya skivan klar
•  sretsekrosdats  asaV

 rellåh enni aviks aksräf
inhemsk romantisk 
musik.

Jorma Panula, främst, leder musikerna och tenoren Tom Nyman är solist 
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Fjärde cd:n

• Vasa stadsorkesters nya skiva 
heter ”Finsk lyrik och romantik”. 
Den har bekostats i sin helhet av 

• Orkestern har gett ut tre skivor 
tidigare.
• Den första med julsånger kom 
för 20 år sedan. Tenoren Tom 
Nyman var solist.
• Skiva nummer två, ”Greek Con-
cert”, med Georgina Lindfors som 
sångsolist, spelades in 1997.
• ”På resa”, med musik av Toivo 
Kuula, gavs ut 2003. Hannu Norja-
nen var dirigent.

En trios episka helhet
MUSIK 

Never mind the Squirrel (BO001)
Benny Ojala trio 
CD

Det instrumentala trioformatet är 
en utmanande sättning. Det stäl-
ler extremt stora krav på musi-
kerna som inte kan åka snålskjuts 
utan ska ta sig fram på egen hand, 
dock i symbiotiskt samspel med de 
andra två musikerna. Gitarristen 
och multiinstrumentalisten Benny 
Ojala har antagit utmaningen till-
sammans med musikerkolleger-
na Karl-Johan Hultgren och Patrik 
Björni.

Resultatet är en mycket välgjord 
cd vid namn ”Never mind the 
 Squirrel” (BO001). Alla sex spår 
är signerade av Benny Ojala när 
det  gäller såväl komposition som 
 arrangemang. 

DET ÄR EN EPISK HELHET  där  alla 
 låtar är mycket genomarbetade 
och  ställer stora krav på musikerna. 
Tack  vare musikernas mångsidig-
het och  instrumentkombinationer 
skapas en variationsrik klang-
värld där Benny sällan upprepar 
sig. 

Formspråket är rapsodiskt där 
 låtarna är indelade i avsnitt med 

olika karaktär, vilket samtidigt ger 
musiken ett stort djup och en levan-
de dynamisk variation.

Skivan inleds med ”Puls”, som 
 består av minimalistiskt repetativa 
fraser i de olika instrumenten. ”Rag 
Shree” består av två temata som 
bygger upp en intressant spänning. 
”Walz for Pekka” är tillägnad den 
för tidigt bortgångne basisten/kom-
positören Pekka Pohjola, som helt 
säkert varit en viktig impuls. Så 
mycket vals är det nu inte, eftersom 
Benny  Ojala gärna leker med rytmi-
ken.  

I ”11th Viennise School” rör vi oss i 
en virtuos värld med allt från snab-
ba polkor till progressiv metal à la 
 Dream Theater. Skivan avslutas med 
en femsatsig ”Orava s uite”, där en del 
av tematiken från skivans tidigar e 
spår kommer igen och slute r cirkeln.

BENNY OJALA är en driven gitar-
rist med lineära solon och stöds 
av  Carl-Johan Hultgrens mustiga 
 kontrabassound. Patrik Björni är en 
aktiv trumslagare som har ett snyggt 
cymbalspel men också gärna piskar 
dammwet ur trumskinnen.

Skivan växer vid varje genom-
lysning. Hoppas att vi också får  höra 
materialet live.
Rolf  Nordman

CD
Ostrobothnian Tales
West Yard Jazz Quartet
Anders Vestergård, trummor, Mikael 
Jakobsson, piano, Niklas Winter, gitarr, 
Johnny Åman, kontrabas
dvrcd 002

Trumslagaren Anders Vestergård, 
med rötterna i Vallgrund, bildade en 
grupp, West Yard Jazz Quartet, för 
att genomföra ett skivprojekt. 

Han valde två andra österbott-
ningar, pianisten Mikael Jakobsson 
 (Vasa) och basisten Johnny Åman 
(Nykarleby) samt Åbogitarristen 
Niklas Winter. Projektet/skivan �ck 
titeln ”Ostrobothnian Tales”. Samt-
liga melodier är nyskrivna av tre 
av gruppens medlemmar och helt 
i tiden s anda.

Musikerna är drivna artister. 
 Vestergård uppvisar ett synner ligen 
varierat och spännande trumspel 
och hans kompositioner,  speciellt 
de inledande ”Hidden Frog” och 
”Struggle” är av gott märke. 

MIKAEL JAKOBSSON hör till landets 
elitpianister och jag imponeras av 
hans genomtänkta frasering och 
 artikulation. En av skivans bästa 
spår, ”Echoes”, bär hans namn. Här 
kan man också njuta av Åmans dri-
vande basspel. Bassolot i Winters 

vackra och långsamma komposi-
tion ”Something Like It” tål att lyss-
na på �era gånger.

SKIVAN ÄR ETT BEVIS på att 
 Österbotten har utsökt goda jazz-
musiker i förskingringen. Vester-
gård och Åman verkar i Skåne, 
 Jakobsson är ansedd pedagog in-
om jazz utbildningen vid yrkeshög-
skolan Stadia i Helsingfors.

Skivans titel, Ostrobothnian  Tales, 
är kanske inte helt rättvisande. Visst 
hade några folkvisebaserade spår 
skapat en ytterligare dimension. 
Men de fyra musikerna är ypper-
liga. För, vad jag förstår, musice-
rar de inte dagligen tillsammans. 
Det oaktat fungerar gruppen för-
vånansvärt bra.
Per-Håkan Jansson

ÅST ger 
 mo lakisum 

äktenskap
Den amerikanska musikalen 

 räimerp  råf ”sraeY 5 tsaL ehT”
på Åbo Svenska Teater nästa 
fredag. 

ÅBO.  Musikalen som skrivits och 
komponerats av Jason Robert 
Brown är en betraktelse av det 
 femåriga äktenskapet mellan  Cathy 
 (Anna-Maria Hallgarn) och Jamie 
(Alexander Lycke). Handlingen 
 löper i dubbla tidsaxlar där  båda två 
berättar om  sina upplevelser i form 
av monologer och solosånger.

Musikalen regisseras av Markus 
Virta, som säger att han förälskade 
sig i den redan då den var ny. ”The 
Last 5 Years” �ck sin urpremiär i 
Chicago 2001. I orkestern som leds 
av Ralf  Nyqvist ingår piano, g itarr, 
bas,  violin och cello. Lotta Nilsson 
står för scenogra� och dräkter. 
 Musikalen uppförs på svenska och 
textas på �nska och svenska. FNB 

Kaj Korkea-
aho skriver 

Kaj Korkea-aho och Monika 

författare som deltar i pjäs-
projektet Reko. Målet: ta fram 

Den första fasen i det �nlands -
 annym tu aks tetkejorpokeR aksnevs

i 14 nyskrivna pjäser. 
De som deltar är: författaren 

 Johanna Holmström, författaren 
Kaj Korkea-aho, författaren och lit-
teraturkritikern Mathias Rosen-

-mlif hco nerötkadersgalröf  ,dnul
kritikern Sara Ehnholm-Hielm, 
 idéhistorikern, författaren och 
 kolumnisten Linnea Tillema, kriti-
kern och författaren Johanna Kol-
jonen, journalisten och ledarskri-
benten Janne Strang, skådespela-
ren  Tobias Zilliacus, skådespelaren 
Fabian Silén, komikern och journa-
listen Stan Saanila, författaren och 
skådespelaren Harriet Abrahams-
son, författaren Monika Fagerholm, 
författaren Bosse Hellsten och kom-
munikationschefen Mikael Sjövall. 

De nya dramatikerna leds av ett 
textutvecklingsteam bestående av 
Anna Norman Kölén, Harri Virta-
nen, Marina Meinander och Arn-
Henrik Blomqvist. 

PJÄSERNA SKA VARA klara för 
 repetition i maj 2015. Teater Vii-
rus presenterar åtta av dem på sin 
 festival för nyskriven dramatik i 
november 2015, Teater 90° sätter 
upp en barnpjäs och två av texterna 
 spelas av Teater Mestola på Svenska 
teatern våren 2015 och 2016. 

Det fondsponsrade Rekoprojektet 
är treårigt och omfattar ytterligare 
två författarkullar. Den andra skri-
ver i huvudsak för Wasa Teater och 
kommer att jobba i Österbotten. Den 
inleder sitt arbete våren 2015. Den 
tredje och sista kullen påbörjar sitt 
arbete i Helsingfors hösten 2015. 

De medverkande dramatikerna 
har valts av teatrarna i samråd med 
projektledningen för Reko.
Nina Dahlbäck

”Det tar sin rund-
liga tid att lyssna på 
drygt sju timma r 
 inspelat materia l 
och välja ut de 
b ästa tagningarna.”
TEODOR NICOLAU
PRODUCENT


