
Bellm
an och balalajkan

U
rsvenska visor blir slaviska sånger för bas och balalajkaorkester.

H
elsingfors balalajkaorkester m

ed O
skari N

okso-Koivisto (bas) uppträder 
torsdagen 27 novem

ber klockan 18.30 i kulturcentret C
aisa (M

ikaelsgatan 
17C

). U
nder kvällen fram

förs nya arrangem
ang av kända och m

indre 
kända Bellm

anlåtar på finska.

Sam
tliga sånger är från sam

lingen Fredm
ans epistlar, som

 anses vara C
arl 

M
ikael Bellm

ans främ
sta verk. U

rm
akare Fredm

an är förälskad, m
en också 

rädd och ångerfull. N
aturens skönhet, kvinnor och m

usiken ger nöje och 
dessutom

 en god orsak att ta en sup!

Solisten O
skari N

okso-Koivisto utdim
itterades från  Sibeliusakadem

in år 
2012 m

edan H
elsingfors Balalajkaorkester, som

 består av om
kring 25 

m
usikanter, 

grundades 
redan 

år 
1910. 

D
e 

nya 
slaviskt 

inspirerade 
arrangem

angen är gjorda av Jevgeni A
ntonov.

Bellm
an har tidigare översatts till finska av bl.a. Liisa Ryöm

ä och Reino
H

irviseppä. Tuom
as Rosberg har ytterligare gjort några översättningar som

 
nu fram

förs för första gången. 

Bellm
an och balalajkan kom

m
er att vara en synnerligen intressant och 

givande upplevelse! http://bellm
anista.blogspot.fi/

Bellm
an and balalaika

C
oncert Bellm

an and balalaika on 
ursday 27th N

ovem
ber at 18:30 in C

aisa 
(M

ikonkatu 17C
/Vuorikatu 14, H

elsinki). H
elsinki Balalaika O

rchestra 
featuring O

skari N
okso-Koivisto (bass). M

elodical C
. M

. Bellm
an's songs in 

Finnish. 


e selected songs are m

ainly from
 Fredm

an's epistles, which is considered to 
be Bellm

an's m
ain work. Fredm

an, the clocksm
ith without a clock, is in love, 

frightened, or regretfull. 
e beauty of nature, wom

en and m
usic excite him

, 
and gives a good reason to have a toast. 

Soloist O
skari N

okso-Koivisto has studied in Sibelius A
cadem

y, graduating 
2012. 104 years old H

elsinki Balalaika O
rchestra has a unique sound in 

Finland. 
e conductor is G

ennady K
lykov. Slavic arrangem

ents are m
ade by 

Evgeny A
ntonov. 

Bellm
an's songs have been translated in Finnish by Liisa Ryöm

ä and Reino 
H

irviseppä am
ong others. Tuom

as Rosberg has m
ade som

e new translations 
which are now perform

ed for the first tim
e. 

Slavic arrangem
ents give these Swedish songs an all new tone. W

elcom
e! 

http://bellm
anista.blogspot.fi/

http://www.caisa.fi 
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