Korsossa juhlittiin jo syntymäpäivän aattona
- Korson Mieslaulajat ja Antero Raimo & Ovet yhteiskonsertissa Lumossa
Lumon aulaan alkoi syntyä lippujono vaikkei
lippuja ilmaisesitykseen myytykään. Illan
ohjelmalehtisessä oli kaupunkijuhlien tunnus
taustalla. Tunnus kirvoitti esille erilaisia
mielleyhtymiä kuten meritähtiä, leijat Koson yllä,
vauhdikasta meininkiä, hiljaa virtaa Vantaa sekä
ylipäätään iloista ja positiivista.
Aulassa liikuskeli myös komeita eri-ikäisiä
miehiä tummissa puvuissaaan; Korson
Mieslaulajia, joista joka toisella komeili
vasemmassa rintapielessä sininen rusetti.
Sellaisen saa kuulemma 15 vuoden lauluharrastuksesta.
Tauno ja Kaarina Uuttala
Pariskunta on vanhoja korsolaisia. He ovat
käyneet aktiivisesti Korson Mieslaulajien
konserteissa jo monien vuosien ajan.
Lumoon he tiesivät tulla koska tutut laulajat
mainostivat konserttia ennakkoon. - Mutta
Hesarista varmistettiin sitten vielä kellonaika,
sanoo Tauno.
- Tämä toinen yhteisesityksen orkesteri Antero
Raimo & Ovet eivät ole meille tuttuja ennestään,
kertoo Kaarina.
Krista Arola ja Noora Kiviniemi
- Me tulimme kuuntelemaan Antero Raimo & Ovet -yhtyettä.
Muusikot ovat meidän entisen koulun opettajia ja olemme kuulleet
heitä aiemminkin, sanovat tytöt.
Korson Mieslaulajat ovat uusi tuttavuus, jota ei ennen ole nähty ei
kuultu.
Tiedon yhteiskonsertista tytöt
löysivät kotiin jaetusta
Kaupunkijuhla -lehdestä.
- Ohjelmaa on paljon, vaikea
sanoa mitä puuttuisi. Tällaiset
kaupunkijuhlat ovat tervetulleita
ja tarpeellisia, Krista ja Noora
toteavat.

Raili Ojalehto Hiekkaharju
- Pidän Antero Raimo & Ovet musiikista; se on reipasta ja
mukaansatempaavaa. Aiemmin en ole ollut heidän konsertissaan mutta
olen kuunnellut heitä levyltä ja eräissä pihajuhlissa.
- Tykästyin musiikkiin heti, sanoo Raili ja vieressä seisova mies
säestää, että mieleen jäi erityisesti Korson kansallislaulu.
Kaupunkijuhlat ovat Railin mielestä erittäin tarpeelliset, mm.
yhteenkuuluvuus lisääntyy. On hienoa, että erilaiset järjestöt pääsevät
esittämään osaamistaan. Erityisen mukavaa on, että ihmiset kerääntyvät
nimenomaan kulttuurin tiimoilla yhteen.
- Sain tiedon tästä yhteisesiintymisestä tanssikaverilta, joka on toinen illan yllätysesiintyjistä.

Korson Mieslaulajat
Tommi Valtonen ja Reijo Keskitalo
Korson Mieslaulajat ry on perustettu vuonna
1962. Tänään paikalla on parikymmentä laulajaa.
- Emme ole aiemmin esiintyneet yhdessä Antero
Raimo & Ovet -yhtyeen kanssa, sanoo Tommi
Valtonen.
- Mutta tästä alkaa yhteistyö. Tavoitteenamme on
päästä Ankkarokkiin päälavalle esiintymään
heidän kanssaan joko tänä vuonna tai ensi
vuonna. Olemme esiintyneet Ankkarokissa 12
vuotta sitten, niin että terveisiä vaan järjestäjille,
nauraa Tommi.
Esiintyjäkonkareita ei kohta alkava esitys jännitä sillä hauskanpidosta on kyse.
- Tänä iltana on tarjolla hyväntuulinen ohjelmisto ja Korsouhoa!

Yhteiskonsertti
Mieslaulajien komea kaarti marssi ensin lavalle
ja lauloi mm. Auringon lapset, Nuoruustangon
ja Suvisia suruja -laulut. Kaikki soivat kauniisti.
Seuraava Lauri Hannikaisen sanoittama
Löylyloitsu oli hauska. Hauskuus jatkui
Nassulan saunavuoron merkeissä yhdessä
Antero Raimo & Ovet yhtyeen kanssa.

Antero Raimo & Ovet yhtye esitti omia kappaleitaan; sävellykset Jari Rönkön ja sanoitukset
Raimo Laineen.
- Tämä puku ei ole sotilasasu vaikka siltä näyttääkin vaan vienamilaisen rautatieläisen puku.
Yhtyeen muidenkin jäsenten vaatetus on kokoisin mikä mistäkin Aasian maasta; paitsi rumpalin,
jonka asu on aina korsolainen, kertoi laulusolisti Raimo.

Yhteisesitykset mieslaulajien kanssa olivat kutkuttavia. Raimo lauloi: rasvat pois, juustot pois ja
mieskuoro toisti: eikä maksamakkara, kevyitä levikkeitä.
Yllätysesityskin nähtiin. Kaksi sorjaa tanssijatarta (Riitta Ilvonen ja Helena Kukkonen) ilmestyivät
kahteen otteeseen tulkitsemaan Jari Rönkön sävellyksiä.

Korson kansallislaulun yhteisesitys "Korsoon" sai yleisön lämpenemään entistä enemmän. Korso on
Suomen metropoliii....
Manna Torvinen Rekolasta
- Loistava kaupunkijuhlien avaus. Antero Raimoa olen kuullut ennenkin ja laulajan eläytyminen oli
omaa luokkaansa. Korson Mieslaulajat on myös upea ja yhteisesitys sai
suorastaan herkitsymään.
- Tällaiset kaupunkijuhlat, jossa on ohjelmaa eri puolilla Vantaata ovat
paikallaan, ihmisillä on matalampi kynnys lähteä. Ulkotilaisuuksien
yleisömäärään vaikuttaa riskitekijänä sää, siksi on parempi kun on paljon
tapahtumia ja eri paikoissa.
- Katselin kotiin jaetusta juhlalehdestä, että kaupunkijuhlissa on
mielettömästi ohjelmaa. Tulee paineita mihin ehtii osallistua. Itse aion käydä
katsomassa ainakin kotinurkilla esitettäviä kiinnostaiva elokuvia.

Vantaan tanssioipiston esitys
Lumossa oli toinenkin kaupunkijuhlaan liittyvä tilaisuus sillä alakerran jumppasalissa esiintyivät
Vantaan Tanssiopiston eri ikäiset lapset ja nuoret. Ensimmäinen 16 hengen tyttöryhmä Anna-Maija
Terävän johdolla oli Tanssioipiston nuorinta polvea 7-8- vuotiaita. Tytöt kieppuivat hauskasti
reippaan musiikin tahdissa salin laidasta laitaan välillä lattialla kuperkeikkoja tehden. Notkeaa
väkeä.
Seuraava ikäpolvi tanssihaluisia näyttää olevan tulossa päätellen yleisön joukossa tanssahdelleista
pikkutytöistä.

Merja Mikonen Leppäkorpi
- Hienoja koreografioita, lasten tanssi on vapaata ja elävää. Tosiaan hyvä kokonaisuus
Tanssioipistolta. Ihailin varsinkin nuorten poikien esitystä, heillä oli
hyvät otteet. On erittäin hyvä että murrosikäiset pojat saadaan mukaan
hyvään tanssiharrastukseen, sanoo Merja painokkaasi.
- Oli viime vuonnakin katsomassa kaupunkijuhlien esityksiä Lumossa.
Nyt katsoin netistä mitä tänä vuonna löytyy. Kun sain kaupunkilehden
kotiin niin siitä varmistui ajat ja paikat. Eli juhlien aattona Lumoon
katsomaan Vantaan Tanssiopiston, Korson Mieslaulajien ja Antero
Raimo & Ovet esityksiä, Marja listaa.
Korson Mieslaulajien konserteissa Merja on käynyt aiemminkin mutta
Antero Raimo & Ovet oli ennestään tuntematon. Heidän musiikkinsa oli
letkeän tunnelmallista ja yhteiskonsettiin nämä sopivat mainiosti.
Marja on erityisen tyytyväinen Korson omaan monitoimitaloon Lumoon, jossa nykyään tarjotaan
vaikka mitä.
- Aiemmin esim. kaupunkijuhlien painopiste on ollut enemmän Tikkurilassa ja Länsi-Vantaalla
mutta nyt ei tarvitse lähteä Korsosta mihinkään, Marja nauraa.
Hilkka Blom
15.5.2009

