ATELJEE musiikkituotanto
on vuonna 1992 perustettu yritys, jonka erikoisalaan kuuluvat
- asiakastilaisuuksien, henkilökuntajuhlien ja tapahtumien musiikkituotanto
erikoisalueenamme klassisen musiikin esiintyjät ja esiintyjäryhmät
- klassisen musiikin tapahtumien tuotantokonsultointi
- asiantuntijapalvelut
Toimintamme aikana olemme olleet toteuttamassa mm.
- 'Oopperan helmiä' -oopperaristeilyt 1997 ja 1998 Silja Europalla
yhteistyössä Silja Linen ja Suomen filharmonisen kuoron kanssa
- Partek Oyj:n ja Suomen filharmonisen kuoron markkinointiyhteistyö 1997-2001
- SATUAvaiTOTTA-musiikkifestivaalin tuotanto Nilsiässä 1999-2003
- Opera Cava -festivaalin tuotanto Nilsiässä 2004-07
- Järvenpään Sibelius-viikkojen tuotanto 2002
- Tuusulanjärven kamarimusiikin tuotantojärjestelyt 2003
- Ravintola Seurahuoneen keskiviikkoillan elävän musiikin illat 2006-07

Kauttamme mm. seuraavat esiintyjät ja ryhmät
KUOROT
Cantores Minores -poikakuoro
Vuonna 1952 perustettu Suomen vanhin ja kuuluisin poikakuoro muuntautuu
tilanteen mukaan eri kokoisiin ryhmiin.
Tilauskonsertit ja -esiintymiset 20-100 laulajan kuorokokoonpanoilla. Lisäksi
mm. CM Vokaaliyhtye (parinkymmenen laulajan SATB-yhtye) ja CM Tiernapojat.
Kuoromusiikkia aina keskiajalta nykypäivään.

PIENRYHMÄT JA ESIINTYJÄT
Basso-Bambit

Vuonna 1997 perustettu ja syksyllä 1999 menestyksekkään showkonsertin Savoy-teatterissa
pitänyt alemman miesäänen (basso) laulajista koostuva 7 henkinen esiintyjäjoukko, jonka
jäsenet ovat rautaisia kuorolaulun harrastajia. Bambien tunnuslause 'Oopperasta poppiin…
Puccinista ZZ Toppiin' kertoo oikeastaan kaiken heidän musiikillisesta kirjosta. Vakavamman
musiikin puolella on mm. joukko komeimpia suomalaisia lied-lauluja (mm. Merikannon
Laatokka ja Myrskylintu) sekä eri äänialojen tunnetuksi tekemiä ooppera-aarioita (mm.
Puccinin Nessun dorma oopperasta Turandot ja Verdin Ystävyysduetto oopperasta Don
Carlo). Kevyen musiikin osasto sisältää Bambien omien sävellysten lisäksi mm. sellaiset
kestohitit kuin Ricky Martinin Corazon, Bryan Ferryn Let's stick together sekä yli
kymmenminuuttisen Robbie Williams-potpurin.
Ammattitaitoinen säestys ja äänentoisto takaavat esiintymisten korkean tason.
Myös yritystilaisuudet ovat Bambeille tuttuja. Heidän tulkinnoistaan ovat päässeet nauttimaan
jo mm. KELAn, Partekin, Opetusministeriön, Teollisuussijoituksen, Asianajotoimisto Hannu
Krogeruksen, Pankkiiriliike Evlin ja ArtPrintin asiakkaat.
Basso-Bambit esiintyvät tällä hetkellä vain erikoistilauksesta.

CM Swing

Vuonna 2002 perustettu nykyisistä ja entisistä Cantores Minores-kuoron laulajista koostuva
7-jäseninen miesääninen lauluyhtye, joka tunnetaan myös nimellä 'Svengaavat pikkukanttorit'.
CM Swingin ohjelmisto sisältää myös perinteisempiä mieskuorolauluja, mutta ohjelmisto
painottuu itse sovitettuihin pop-sävelmiin.

Hannu Hanhet
Vuonna 1990 toimintansa aloittanut olut- ja kulttuuriseura Hannu Hanhet on lukuisten
muusikkojäsentensä voimin ideoinut maailman suurimman (ei tieteellisesti todistettu)
livejukeboxin, joka tunnetaan paremmin nimellä BIERLITZER. Tämän ihmeellisen soivan
pömpelin huumaa ovat saaneet ihailla jo monet erilaisten yritysjuhlien asiakkaat. Noin 9
neliömetrin kopperoon on sullottu livebändi, jossa soittajien lisäksi on joukko kultivoituneita
laulajia. Yli 50 kevyen musiikin laulun soittolista sisältää musiikkia laulelmista ja ralleista aina
tangoon ja valssiin. Erikoistapauksissa Hannu Hanhet esiintyvät myös ns. kitarapartiona
laulattaen ja laulellen.

Mieskvartetit

Kauttamme on lisäksi saatavilla ATELJEE-tason mieskvartetteja erilaisiin juhlatilaisuuksiin.

Solistit ja pienyhtyeet

Silloin kun haluatte tilaisuuksiinne klassista musiikkia laulettuna tai soitettuna, niin kääntykää
puoleemme. Huipputason oopperalaulajat ja soitinsolistit/-yhtyeet takaavat onnistuneen
juhlatilaisuuden. On kyseessä sitten häät, muistotilaisuudet tai avajaiset ovat ATELJEE-tason
esiintyjät varma valinta.
Olemme hoitaneet ammattitaidolla mm. uuden Holiday Inn -hotellin avajaiset, jossa kaksi
viulu-sello -duoa esiintyi juhlistaen avajaistilaisuutta, sekä Helsingin Ravintola Seurahuoneen
elävän musiikin keskiviikkoillat klassista ja jazzia soittaneen trion (klarinetti-saksofoni-basso)
voimin.

Kulttuuritapahtumien tuotantokonsultointi
Olemme olleet mukana toteuttamassa mm. seuraavia suomalaisia huipputason
kulttuurifestivaaleja
SATUAvaiTOTTA -musiikkifestivaali, Nilsiä
- vuosina 1999-2003 on festivaalin tuotantopäällikön tehtävässä konsultoinut
Jukka-Pekka Mäki-Luopa päätehtävänä Joonas Kokkosen Viimeiset kiusaukset -oopperan
toteutus Nilsiässä Paavo Ruotsalaisen kotisaarella Aholansaaressa
OPERA CAVA -festivaali, Nilsiä
- vuosina 2004-07 festivaalin tuotanto- ja henkilöstöpäällikön tehtävissä konsultoinut JukkaPekka Mäki-Luopa päätehtävänään W.A. Mozartin Taikahuilu -oopperan toteutus vuosina
2004-05, Paholaisen palkka-ampuja -oopperan toteutus vuonna 2006 sekä Viimeiset
kiusaukset -oopperan tuotanto vuonna 2007 vuonna 2004 rakennetulla Nilsiän
Louhosareenalla
JÄRVENPÄÄN SIBELIUS-VIIKOT, Järvenpää
- vuoden 2002 Sibelius-viikkojen tuotantopäällikön tehtävässä konsultoinut Jukka-Pekka MäkiLuopa päätehtävänään vuoden 2002 festivaalin toteuttaminen
(www.jarvenpaa.fi/tapahtumat)
TUUSULANJÄRVEN KAMARIMUSIIKKI, Tuusulanjärven alue
- vuoden 2003 Tuusulanjärven kamarimusiikin tuotantopäällikön tehtävässä konsultoinut
Jukka-Pekka Mäki-Luopa päätehtävänään vuoden 2003 festivaalin tuotannon aloittaminen
(www.jarvenpaa.fi/tapahtumat)
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