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Karleby. Det är dragspelsfestivalens 
konstnärlige ledare Raimo Vertai
nen som beskriver ”Unga virtuoser 
släpper loss” som Karleby Vinter
accordeons viktigaste konsert.

– Därför att det på den finns med 
unga som nyss har börjat spela, 
sådana som redan har spelat ett 
tag och vuxna. Där spelar Active 
 Accordion Orchestra, K30orkes
tern och Juniori harmonikat, och 
några spelar  i kvartetter, några spe
lar ensamma, säger Raimo Vertai
nen.

– Varje år blir det det nya överrask
ningar. Det finns alltid variation och 
nya som spelar.

Tolvårige karlebybon Onni Isojärvi 
hör till dem som har varit med förr.

Han har tagit dragspelslektioner 
vid Mellersta Österbottens Konser
vatorium de senaste 4–5 åren och 
varje år har han medverkat i den 
årligen återkommande dragspels
festivalen.

Han ser fram emot konserten 
”Unga virtuoser släpper loss” som 
går av stapeln i konservatoriets sal 
måndagen den 10 februari.

– Det ska bli roligt, säger Onni Iso
järvi.

– För första gången har vi inga 
gäster  under Unga virtuoser
konserten.  Nu firar vi Karleby, säger  
Raimo Vertainen.

Staden fyller 400 år och det vill 
man fira genom att lyfta upp lokala  
förmågor.

– Det finns fyra solister på lör

dagens ”Den stora underhållnings
konserten, Karleby 400 år” med 
Guardia Nueva och de kommer inte  
från Helsingfors eller New York, 

 utan från Karleby. Marja Autio är 
från Karleby, Virva Puumala från 
Ullava, Jiri Tammilehto från Loch
teå och Matti Korkiala från Kelviå.

För honom var det viktigt att på 
man på Snellmanssalens scen  skulle 
föra samman solister från olika 
kommun delar. Detta för att fram
häva och stärka känslan av sam
hörighet i Karleby.

– Under konserten hör vi också 
 melodier från Karlebyregionen.

Vilka de är vill han inte avslöja än. 
Men man kommer också att fram
föra schlagers, tangon och ever
greens.

Festivalen pågår inte bara i Snell
manssalen och på konservatoriet.  
Det dansas i Kallestorg, sjungs 
vinter karaoke vid Rossos hörn och 
spelas argentinsk tango på Sokos 
 Hotel Kaarle.

Vid Pettersborg och Emelie
hemmet spelar och sjunger drag
spela ren Julia Hansson för senio
rerna. Hon gästar också stadens 

svenska  lågstadieskolor tillsammans 
med de svenska musikerna Jörgen 
Sundeqvist och Päivi Mettälä.

– Man måste alltid ha gäster. I år 
kommer de från våra grannländer, 
säger Raimo Vertainen.

Tiit Kalluste och Villu Veski, som 
ger en konsert i konservatoriets sal, 
reser upp till Karleby från Estland.

– I 20 år har de samlat melodier  
från Östersjöns skärgård. Dem 
spelar  de nu som duo.

I konservatoriet uppträder också 
den finländske accordeonisten och 
trollkarlen Veli Kujala tillsammans 
med pianisten Jarkko Riihimäki. Det 
blir urpremiär för deras show ”The 
Music Wizards” tisdag 11 februari.

Allt som allt rymmer årets 
 Vinteraccordeon 41 programpunk
ter. Festivalen gästar även Jakob
stad.

Jessica Poikkijoki
jessica.poikkijoki@ot.fi
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Tolvårige Onni Isojärvi uppträder med Junioriharmonikat på Vinteraccordeon. Foto: kevin Åkerlund

Onni, 12 år, spelar dragspel på 
festival: Det ska bli roligt

Plock ur programmet under Karleby Vinteraccordeon 2020

Söndagen den 9 februari   
klockan 15: inleds dragspels-
festivalen med programpunkten 
accordeonparad i Mellersta öster-
bottens konservatorium. det spelas 
musik som ingår i mästerspelmäns 
repertoar från gångna år. vinnarna i 
tävlingen ”den gyllene harmonikan”  
Pilvi Huhta och janina Suihkola 

medverkar liksom kokkolan seudun 
Harmonikka kerho.
Måndagen den 10 februari: blir 
det pop-up-framträdanden runt 
omkring i karleby med anledning 
av att staden i år firar sitt 400-års-
jubileum.
Torsdagen den 13 februari 
 klockan 16: framträder  guardia 

 nueva, utan solist, under öpp-
ningen av det nyrenoverade 
stadshuset.
Torsdagen den 13 februari 
 klockan 21: gästar festivalen 
 jazzoos torsdagsjazz vid Black 
Sheep Pub & terrace i jakobstad. 
Spelar gör jazzacc 4tet med 
antti Purola på dragspel, Martin 

Söderbacka på gitarr, eevalotta 
Matikainen på kontrabas och valter 
Söderbacka på trummor.
Fredagen den 14 februari klockan 
19: uruppförs aulis Salli nens verk 
”duo Concertante” under Mellersta  
österbottens kammarorkesters 
konsert i konservatoriets sal. 
 Solister är Sonja vertainen och 

janne valkeajoki på dragspel. 
 dirigent är anna-Maria Helsing.
Lördagen den 15 februari 
klockan 21: spelar tango Coloriage  
dansanta  tangon, valser och 
milonga  på Sokos Hotel kaarle. 
antti Heerman på violin, Henrik 
Sandås på bandoneon och Petri 
Mäkiharju på kontrabas.

Raimo Vertainen är redo för festi-
val. Som sig bör leder han Guardia 
Nuevas stora underhållningskon-
sert, som i år gästas av fyra solis-
ter. Foto: kevin Åkerlund

”Under   
konserten hör  
vi också  melodier 
från Karleby
regionen.”
Raimo VeRtainen
om den stora underhållnings-
konserten, karleby 400 år
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• Med stor koncentra-
tion låter onni  iso järvi 
fingrarna löpa över 
dragspelets knap-
par och tangenter. 
Snart ska han spela 
på vinter accordeons 
viktigaste  konsert.


