Konzert von Finngips in Halle am 1.5.2013

Sopivasti Vappuamme sulostuttamaan saapui 1.5. Finngips-yhtye Suomesta. Eeva
Oksalan ja Sami Varvion muodostama duo on erikoistunut unkarilaisen csárdásmusiikin sekä mustalaismusiikin esittämiseen. Eeva loihti viulullaan ja Sami
harmonikallaan erittäin taidokkaasti myös suomalaisia tangoja yleisönsä kuultavaksi.

Hallen Kaffeeschuppen-ravintola, jonka kanssa DFG on jo useita vuosia tehnyt
yhteistyöprojekteja, oli viimeistä paikkaa myöten täynnä ja tunnelma oli katossa jo
ensimmäisten tahtien kaikuessa. Mukaansatempaavat esitykset pysäyttivät
ohikulkijatkin, jotka jäivät kuuntelemaan musiikkia ravintolan ikkunoiden taakse. Sää
kun oli suomalaisen viileä ja konsertti pidettiin sisällä. DFG:n kutsumana paikalla oli
hallelaisia tanssinharrastajia joista muutamat uskaltautuivat parketillekin.

Hallen konsertti oli Finngips-yhtyeen Saksan kiertueen viimeinen. Kiertue oli erittäin
menestyksekäs, mutta myös raskas, sillä yhtye soitti muutaman viikon oleskelunsa
aikana 15 konserttia. Finngipsin esikoislevy julkaistiin vuonna 2010. Saksan
kiertueen menestyksestä kertoo, että muusikot olivat myyneet kaikki levynsä loppuun
jo kiertueen alkupäivinä. Harmi!

Muusikot olivat mutkattomia ja mukavia ihmisiä, jotka juttelivat yleisönsä kanssa sekä
ennen konserttia että soittotauoillaan. Eeva Oksala juonsi konsertin suvereenisti
englanniksi. Hän tekee parhaillaan taiteellista tohtorintutkintoaan SibeliusAkatemiassa, opettaa viulunsoittoa sekä keikkailee pääkaupunkiseudun
orkestereissa. Sami Varvio opettaa harmonikan soittoa Tampereen alueella. Hän
myös säveltää ja sovittaa musiikkia duolle. He esittivätkin yhden Samin sävellyksistä
Vappu-konsertissamme.

Riikka Rahivaara-Tarkka

Das Konzert in Halle war das letzte von „Finngips“ auf ihrer Deutschlandtour. Eeva
Oksala auf ihrer Violine und Sami Varvio mit seinem Akkordeon verzauberten die
Zuhörer auch im Restaurant Kaffeeschuppen. Durch die wunderschöne Musik

blieben sogar die Passanten vor den Fenstern stehen! Die gesamte Tour von
„Finngips“ war sehr erfolgreich, was daran zu erkennen war, dass ihre CD´s nach
den ersten Konzerten bereits ausverkauft waren. Für uns blieb also nichts übrigSchade!

Eeva Oksala und Sami Varvio unterrichten beide in Finnland. Zusätzlich arbeitet
Eeva zur Zeit an ihrer künstlerischen Doktorarbeit und Sami bearbeitet und
komponiert Musik für das Duo. Unter http://www.finngips.com können Sie mehr über
Finngips erfahren und einige Kostproben zu dem Können dieser fantastischen
Musiker anhören.

Herzlichen Dank an das Kulturreferat der DFG, das so tolle Musiker nach
Deutschland eingeladen hat!

(Christian Freytag)

