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Vilma Wirén från Karleby
är med i Accordeonparaden
I dag, söndag, inleds Karleby
Vinteraccordeon med en
konsert som går under namnet Accordeonparad. I den
medverkar bland andra
Vilma Wirén från Karleby.
Karleby. Under den första delen av
konserten uppträder Gyllene harmonikan-vinnarna Pilvi Huhta och
Janina Suihkola i varitéstil. Den
andra delen av konserten är vigd åt
finländska spelmansmästare.
Finländska mästerspelmän har
korats i snart 50 år. Den första tävlingen hölls i Ikalis 1972 och i serien
för under 16-åringar vann då Kimmo Mattila, som numera är ord
förande för Finlands dragspelsförbund och även konferencier under
dagens konsert.
Tävlingen arrangeras än i dag år
ligen i samband med Sata Häme Soievenemanget i Ikalis.
– Vi delar årligen ut 13 mästartitlar.
Man tävlar i serier för 1–2-radiga
dragspel och 5-radiga dragspel och
i skilda serier för under 9, 12, 15 och
18 år. Dessutom har vi den öppna
serien och veteranserien för över 50
år fyllda och en serie i världmusik,
kallad folk-serien, säger dragspelsförbundets viceordförande Seppo
Lankinen i ett pressmeddelande.

En amerikansk
dröm på två pianon
Jakobstad. Amerika är temat
för den konsert som två östeuro
peiska pianister ger i Schaumansalen i Jakobstad.
Valeria Lapsin påbörjade sina
pianostudier i Moldavien och
fortsatte med dem i Rumänien,
där hon tog både kandidat- och
masterexamen. I dag studerar
hon i Tyskland.
På Schaumansalens scen får
hon sällskap av Drago Andrei
Cantea. Också han växte upp i
Rumänien, där han genomförde
sina kandidatstudier. Sedan 2017
studerar han vid Norges Musikhögskola i Oslo.
Tillsammans ger de konserten
”American Dream on Two Pianos” på måndag. På programmet
står musik av Leonard Bernstein
och Percy Grainger. ÖT

I Vinteraccordeonsammanhang
är han bland annat känd för att
vara konferencier under evenemanget på Kallestorg.
Seppo Lankinen har länge funderat
på hur tråkigt det är att de som vinner mästerspelmänutmärkelser sist
och slutligen får rätt lite uppmärksamhet.
– De får blombuketter, diplom och
pokaler. Och där stannar det. Jag vill
att man också delar ut ett musikaliskt pris som ger möjlighet till konserter.
Nu erbjuder dragspelsförbundet
en konsertserie runtom i Finland
där spelmansmästarna uppträder.
Det är den som kommer till Mellersta Österbottens Konservatorium i
dag, den 9 februari.
Då uppträder bland andra Karlebybon Vilma Wirén som i fjol kammade
hem segern i serien under 15 år, Jari
Saarenpää från Himango som vunnit flera gånger samt dragspelsduon
Simo Hietala och Toni Hohental.

Petra Mede ger ut
självbiografisk bok
Komikern och tv-profilen Petra
Mede debuterar som författare. I augusti ger hon ut den självbiografiska uppväxtskildringen
”Skam och högmod i Sävedalen”.
Titeln syftar på Petra Medes
egen uppväxt i Sävedalen i Göteborg. I boken berättar hon om
sina minnen från 1970- och
1980-talet. Vid sidan av barndomsskildringen får läsaren också följa en dag i den vuxna Petra
Medes tillvaro. TT
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Vilma Wirén medverkar i Vinter
accordeons söndagskonsert.
Foto: Anne Yrjänä

PROVKÖR
även nya
Volvo XC40 T5
laddhybrid!

VOLVO V60 T8 AWD
LADDHYBRID.
MED VOLVO PAKETET
599 €/MÅN.* (61 081 €)

VOLVO V60 T8 LADDHYBRID MED FYRHJULSDRIFT.
I laddhybriden Volvo V60 T8 AWD fungerar el- och förbränningsmotorn tillsammans och ger stor effekt (390 hk), fyrhjulsdrift,
mycket liten bränsleförbrukning och möjlighet att köra med ren
eldrift cirka 50 km.
De nyaste säkerhetsinnovationerna är standard och bilens köregenskaper är av toppklass. Volvo V60 vann Tekniikan Maailmas vinterjämförelse 2019 och var den enda femstjärniga bilen i testet.
Välkommen att uppleva körglädje – och sinnesro.

I VOLVO PAKETETS FASTA MÅNADSAVGIFT INGÅR:

• Volvo V60 T8 Twin Engine AWD
Business Inscription aut.
• 36 mån./45 000 km
• handpenning 5 000 €
• regelbunden service och
regelbundna reparationer,
också kostnader till följd av slitage

• inre och yttre rengöring i samband
med regelbunden service
• ersättningsbil under servicen
• vinterdäck med fälgar
• kontroll av däckens kondition,
byte till sommar- eller vinterdäck
samt förvaring

Din Volvo-försäljare ger dig gärna mer information. Läs mer på adressen volvocars.fi

Volvo V60 T8 Twin Engine AWD Business Inscription aut. från: bilskattefritt pris 58 400 €, bilskatt 2 110,80 €, vinterdäck 2 000 €, rabatt -2 030 €, leveranskostnader 600 €, totalpris 61 080,80 €.
EU-komb. 2,0 l/100 km, CO2 45 g/km. Bilen på bilden är tilläggsutrustad.
*Volvo Paketet exempelkalkyl Volvo V60 T8 Twin Engine AWD Business Inscription aut: pris med leveranskostnader 61 080,80 €, handpenning 5 000 €, avtalstid 36 mån., antal körkilometer 45 000 km, kreditränta 1,9 %, månadsbetalning 599,77 €, sista betalning 41 394,96 €, uppläggningsavgift 190 €, expeditionskostnad 9 €/mån., effektiv ränta 2,3 %, kreditkostnader totalt 3 299,39 €, andel som ska finansieras
tot. 56 270,80 €, kreditpris 64 380,19 €. Max. körkilometer i finansieringsexemplet 45 000 km. Avtalet omfattar regelbunden service och reparationer. Dessutom däckhotell, byte till sommar- eller vinterdäck,
ersättningsbil under servicen samt tvätt av in- och utsidan i samband med regelbunden service. Vid avtalstidens slut kan bilen återlämnas till Santander i enlighet med avtalsvillkoren. Förutsätter ett godkänt kreditbeslut och kaskoförsäkring. Tjänsten produceras av Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytis väg 33, 00570 Helsingfors.
Från bilens försäljningspris maximalt 500 euros bonus.
För däck, service samt reservdelar fås fullständig bonus.

VAGNKARLSGATAN 2, KARLEBY
MÅ-FRE 8–17, LÖ 10–14

VÅRA VOLVO FÖRSÄLJARE:
MATS FINELL 050 5587 149
KRISTOFFER HÄRTULL 050 4604 991

VOLVO PERSONLIG SERVICETEKNIKER:
NIKO HIEKKA 044 7814 685
JANIC LEVANDER 044 326 6406
HANNES HAASALA 044 7814 639
KIM BJÖRKGÅRD 020 780 7121
DAVID LEANDERSSON 050 505 7674
JAAKKO HUOPANA 020 780 7125

