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Suomen big band -yhdistyksen projekti big bang 2010 tuo musiikkikentälle uut-
ta soitettavaa; helppoa ja mielekästä suomalaista big band -musiikkia! Säveltäjinä 
ovat toimineet kokeneet big band -musiikin ammattilaiset Ralf Nyqvist, Markus 
Ketola ja Antti Rissanen, jotka ovat kukin tehneet kolme uutta big band -kappalet-
ta, vaikeustasoilla C, B ja A.

Kappaleet ovat kaikki erilaisia ja eri tyylilajeissa. Ne jakautuvat vaikeustasoltaan 
seuraavasti:

C-taso: !"#$" !%&' (Nyqvist), !%((’# !%&' (Rissanen), 
 !)*)#+ )#$% $,- *".# (Ketola)
B-taso: /-)//%0-# ("$$"!) (Nyqvist), $!"#- 0$"$)%# (Rissanen), +% +% (Ketola)
A-taso: 1"&'0%# 123/ (Nyqvist), #-. (%4- (Rissanen), 5%35" (Ketola)

Sovitukset on laadittu niin, että ne ovat soitettavissa minimikokoonpanolla 2 alt-
tosaksofonia, 1 tenorisaksofoni, 2 trumpettia, 1 pasuuna, piano, basso ja rummut.

Kappaleet on kuitenkin sovitettu niin, että ne voi esittää myös täydellä big ban-
dilla tai hieman vajaalla puhallinorkesterilla. Mukana ovat seuraavat stemmat: 2 
alttosaksofonia, 2 tenorisaksofonia, 1 baritonisaksofoni, 4 trumpettia, 4 pasuunaa, 
kitara, piano, basso, rummut ja perkussiot sekä lisäsoittimina vielä 1 – 2 huilua, 1 – 2 
klarinettia, 1 – 2 käyrätorvea, baritonitorvi ja tuuba.

Projekti tuotetaan nettiversiona. Kappaleiden mp3-tiedostot ja partituurit voi 
ladata big band -yhdistyksen kotisivulta www.sbby.com. Kappaleiden stemmoista 
yhdistys laskuttaa 10 6 / kappale, mutta paketteina niin, että sovitukset myydään 
kolmen sovituksen paketteina, joista jokainen sisältää A-tason, B-tason tai C-tason. 
Yksi paketti maksaa 30 6 .

Yhtyeenä sovituksien demo-äänitteellä toimii vuonna 2000 perustettu Suomen 
Junior All Star Big Band. JAS big band on big band -yhdistyksen luotsaama juni-
or big band, jossa soittaa pääsykokein valittu joukko musiikinopiskel7oita ympäri 
Suomea. Orkesteria johtaa Antti Rissanen. Äänitteen on äänittänyt ja miksannut 
Markku Ve7onsuo / Varistoteles-studiot.

Big Bang 2010 Markus Ketola (s. 1968)

Ralf Nyqvist (s. 1966)

Antti Rissanen (s. 1975)

Rumpali-säveltäjä Markus Ketola aloitti vakituisena rumpalina Umossa 1993. Sitä on seuran-
nut vuosien kiireinen työtahti erilaisien yhtyeiden parissa sekä säveltäjänä mitä monimuo-
toisimmissa tuotannoissa. Hänelle myönnettiin Jazz-Emma -palkinto vuonna 1998 oman Tila 
-ensemblen esikoislevystä. Vuonna 2003 hän julkaisi DVD -tuotantona teoksensa Jatkumo, 
jota hän on siitä lähtien myös ahkerasti esittänyt Umon kanssa. Musiikin tohtoriksi hän val-
mistui Sibelius-Akatemian jazz-musiikin osastolta vuonna 2007.

Ralf Nyqvist on opiskellut sävellystä ja jazz-pianoa Tukholman musiikkikorkeakoulussa ja 
Sibelius-Akatemian jazz-musiikin osastolla. Hän asuu Vaasassa, missä työskentelee kapelli-
mestarina ja muusikkona Wasa Teaterissa sekä toimii freelancersäveltäjänä ja -sovittajana. 
Big band -musiikki on lähellä hänen sydäntään, mutta monet teatteriproduktiot ja yhteistyö 
eri orkestereiden kanssa sovittajana, säveltäjänä ja kapellimestarina on laajentanut hänen 
työkenttäänsä klassisiin viihdekonsertteihin, kansanmusiikkiin ja moneen muuhun suuntaan. 
Suomenruotsalaisen länsirannikon kasvatin läheinen suhde mereen ja saaristoon on selkeästi 
läsnä hänen tuotannossaan.

Pasunisti-säveltäjä-kapellimestari Antti Rissanen on työskennellyt pasunistina lukuisissa 
maamme eturivin yhtyeissä ja ympäri Eurooppaa useiden ammattilais-big bandien kanssa. 
Säveltämisen hän aloitti jo 6-vuotiaana ja siitä asti on tähän mennessä syntynyt noin 200 
teosta. Hän johtaa säännöllisesti 60 – 70 konserttia vuodessa, lähinnä big band -musiikkia, 
mutta myös puhallinorkestereita ja sinfoniaorkestereita. Hän on Lieksan vaskiviikkojen vuo-
den vaskisoittaja 2002. Vuonna 2001 hän voitti kansainvälisen ”Rich Matteson” jazz-kilpailun 
ja vuonna 1998 kansainvälisen ”Frank Rosolino” jazzpasuuna-kilpailun. Tätä nykyä hän toimii 
mm. Sibelius-Akatemian jazz-osaston lehtorina, Imatra Big Band Festivaalin big band -kesä-
kurssin johtajana sekä Suomen big band -yhdistyksen puheenjohtajana.
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