Slaavilaista sielua konsertti

Ryhmä Ylöjärven senioreita ( 30 henkeä ) saapui talvisena sunnuntai-iltana ( 20.1.2019 )
lumiseen,satumaiseen maalaistalon pihaan Teiskon Kämmenniemeen. Bussi ajoi rappusten viereen
ja meidän tietämme valaisivat monet kynttilälyhdyt ympäri pihamaata. Taivaan rantaan oli
punaisena hehkuna laskeutumassa aurinko ja pakkanen enteili kiristymistä .
Astuimme maalaispirtin lämpöön ja meidät otti vastaan illan emäntä Lulu Tanhuanpää.
Asetuimme istumaan pirttiin, jonne oli rakennettu esiintymistila kynttilätelineineen .
Vieraita oli meidän lisäksi saman verran muitakin.
Illan emäntä Lulu Tanhuanpää aloitti ohjelman juonnon mukaansa tempaavalla esityksellä kertoen
tarinoita itse tekemistään esiintymisasuistaan, jotka olivat joskus olleet ikkunaverhoja.
Itse Lulu on erinomaisen taitava harmonikan soittaja sekä laulaja monilla eri kielillä. Hän
tulkkasi etukäteen venäläisten laulujen sanomaa.
Hän kertoi taustoja illan konsertille..Hän oli tavannut konsertin esiintyjät joskus 11 vuotta sitten
Äänisen risteilyllä ja siitä oli alkanut tämä tammikuinen perinne esiintymisille täällä Lulun kotona.
Eli hän tapasi huippuartistit Pietarista, laulaja Kristina Burichencon ja klassisen kitaristin Sergey
Adamyan . Lulu kertoi ,että Sergey on alkuaan koulutukseltaan fyysikko , mutta onneksi ymmärsi
ryhtyä kitaristiksi. Ensimmäisen kerran, kun artistit olivat tulleet Kämmenniemeen, olivat he
kauhistelleet, että mikä tämä paikka on, kun on vain metsää. Ymmärtää sen, kun Pietarista tulee.
Ilta alkoi Sergeyn esityksellä, kun hän tulkitsi Beethovenin kuutamosonaatin. Kerrassaan upeaa.
Saimme kuulla Kristinan tulkitsemana lukuisan määrän venäläisiä lauluja, jotka kuvaavat
slaavilaista sielua ilosta suruun , rakkauden hurmiosta sen kaikkineilevään tuskaan.Kristinan ääni
oli kaunis. Kristina lauloi myös suomeksi ja sai meidät kuulijat laulamaan mukana. Me suorastaan
villiinnyimme . Sergey säesti lauluja ja lauloi myös yhdessä Kristinan kanssa. Kaikki tämä
kokonaisuus oli kuulijoita koskettava kokonaisvaltainen elämys . Kaikki aistit aktivoituivat ja
tunnelma taltioitui läsnäolevien sieluun .
Saimme nauttia väli-aikakahvit ja porkkanakakkua. Koko tilaisuus kesti 2.5 tuntia,kaikki minuutit
tunnelmaa täynnä.
Lähtiessämme hyvästelimme poskisuudelmin ja talven luminen kauneus odotti meitä ulkona
kynttilälyhtyjen valossa. Meidän yhteinen toteamus oli : Tämä oli huippuhyvää. Jospa kokisimme
tämän joskus uudelleen.
Oheiset kuvat välittänevät jotain tunnelmasta.
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