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Karleby. Aulis Sallinen hör till de 
internationellt mest erkända fin
ländska kompositörerna. Nu har 
han skrivit ett verk för två dragspel, 
stråkorkester och slagverkare, vilket 
kommer att uruppföras under Kar
leby Vinteraccordeon.

Initiativet till att beställa komposi
tionen togs av stadens kulturdirek
tör Sampo Purontaus och förverk
ligades av honom, Mellersta Öster
bottens Kammarorkester och Karle
by Vinteraccordeon.

– Att Sampo gjorde det möjligt att 
beställa det här verket av Aulis var 
en kulturgärning, säger Marjukka 
Puutio som är kammarorkesterns 
intendent.

aulis sallinen har valt att för ankra 
sin komposition i det österbottniska  
landskapet genom att använda en 
lokal spelmansmelodi i dess andra 
sats.

Verket kommer att framföras  
under konserten ”Vänskap och 
grannskap” i kväll. Kompositören är 
själv på plats i Karleby och var när
varande under gårdagens repetition.

– Det är roligt att höra sin egen 
komposition och fråga sig om man 
bör stanna i branschen eller lämna 
den, säger Aulis Sallinen.

I branschen har han varit sedan 
1950talet. Främst har han skrivit 
operor, men han också bland annat 
åtta betydande symfonier.

Han vet berätta att dragspelet  
inte alltid har varit välkommet i kon
sertsalar, men något obekant instru
ment är det inte för honom. Han spe
lade dansmusik på dragspel som 
ung.

Nu, i Mellersta Österbottens Kon
servatoriums sal, är det Janne  
Valkeajoki och Sonja Vertainen som 
kommer att traktera varsitt drag
spel.

– Kompositionen är mycket bra. 
Den är rolig att öva på, både ensam 
och tillsammans. Jag tycker om hur 
harmonierna växlar, säger ackordeo
nisten Janne Valkeajoki.

– Det är en fräsch komposition. Den 

påminner inte särskilt mycket om 
någon annan, säger ackordeonisten 
Sonja Vertainen.

De känner varandra sedan tidiga
re, men det här blir första gången de 
uppträder som duo.

– När jag skrev den här komposi
tionen intresserade jag mig för öm
sesidighet och stereofoni. Här finns 
inte ett första dragspel och ett andra 
dragspel, säger Aulis Sallinen.

I stället befinner sig instrumenten 
hela tiden i ett jämbördigt samtal.

Att AnnaMaria Helsing har anli
tats som dirigent är Aulis Sallinen 
väldigt nöjd med. 

För tillfället reser hon mycket i sitt 

arbete, men trots att det har inverkat 
negativt på sömnen trivs hon med 
att ha mycket att göra.

– Det är världens bästa arbete och 
världens bästa konstform, säger hon.

Aulis Sallinen är inne på samma 
linje vad gäller musiken.

– Musik är den högsta konstfor
men. Den är aldrig för något eller 
emot något. Hur skulle du kunna 
positionera dig emot något med en 
pianosonat? 

I enlighet med temat vänner och 
grannar rymmer kvällens konsert 
också musik av Anton Arenski, Dag 
Wirén och Jean Sibelius.

Jessica Poikkijoki
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Anna-Maria Helsing dirigerar MÖK under torsdagens repetition i konservatoriets sal. foto: kevin Åkerlund

Aulis Sallinen på plats:  
Roligt höra verket uppföras 
• en musikstad som karleby förtjänar en större  
konsertsal. det säger kompositören aulis Sallinen när 
han hör att kvällens konsert är så gott som slutsåld.

Kompositören Aulis Sallinen följer noga med vad som händer under repe-
titionen inför konserten ”Vänskap och grannskap”. foto: kevin Åkerlund

Sonja Vertainen inledde sina  
ackordeonstudier som femåring 
vid Mellersta Österbottens Konser-
vatorium i Karleby. Nu är hon till-
baka för att medverka i konserten 
”Vänskap och grannskap”.  
foto: kevin Åkerlund
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”ett apokalyptiskt avsked” 
löd rubriken då The ark 
spelade i Vasa på avskeds-
turnén 2011. Tio är senare  
återuppstår det svenska 
bandet.

The Ark är tillbaka. Två decen
nier efter att debutalbumet ”We 
are The Ark” släpptes ska glam
rockbandet, som splittrades 2011, 
ställa sig på scen igen.

– Vi har fått indikationer de se
naste åren på att musiken fort
farande är gångbar och uppskat
tad, säger sånga ren Ola Salo.

September 2011. The Ark kliver 
av Gröna Lunds scen efter att ha 
sagt farväl till alla ”vackra idioter” 
som följt bandet genom åren. Be
slutet att gå skilda vägar är fattat 
sedan länge.

Klipp till våren 2019. Ola Salos 
krogshow ”It takes a fool to re
main sane” drar fulla hus. Publi
ken sjunger med i hitlåtarna från 
The Arks katalog. 

Bandet är inte bortglömt, musi
ken finns kvar i folks medvetan
den, något Salos forna bandkol
legor blir varse när de själva går 
och tittar.

– Det man inser är vilka bra lå
tar det faktiskt är. Att få uppleva 
det gör också att man får ett sug 
att vilja göra det här ett varv till, 
säger gitarristen Martin Axén.

Återföreningen och den stun
dande turnén är goda nyheter 
för alla gamla (och nya) The Ark
fans. Men på beskedet följer en 
oundviklig fråga: Innebär det här 
att det också kommer ny musik?

Svaret är ett resolut nej.
– Det finns ingen som helst plan 

på att komponera, spela in och ge 
ut ny musik tillsammans. Det är 
den här sommaren som gäller, sä
ger trummisen Sylvester Schle
gel.

The Ark spelar på Ruisrock i 
Åbo den 4 juli. Bandet uppträder  
också i Umeå den 20 augusti.  
TT-öT

The Ark står 
på scenen  
i sommar

spelar i Åbo den 4 juli

• Här spelar The Ark: 28.6 
Stockholm, 2.7 Göteborg, 3.7 
Oskarshamn, 4.7 Åbo, 7.7 Fårö, 
10.7 Gävle, 11.7 Höga kusten, 
17.7 Linköping, 18.7 Borgholm, 
25.7 Sundsvall, 29.7 Halmstad, 
30.7 Arvika, 31.7 Karlskrona, 1.8 
Östersund, 7.8 Helsingborg, 8.8 
Rättvik, 20.8 Umeå, 21.8 Hus-
kvarna, 22.8 Örebro.


