Inspiroivia kokoelmia pianonsoittoon
Hanna Elomaa - Päivi Kantanen:

Yhdessä pianolla
Innostavaa materiaalia pikku pianistien ryhmäopetukseen. Oppilaan kirja sisältää neli- ja kuusikätisiä
pianokappaleita alkeet hallitseville oppilaille.
Mukana on myös monipuolista lisämateriaalia,
joka tutustuttaa hauskalla tavalla vapaan säestyksen,
improvisoinnin ja säveltämisen alkupoluille. Oppilaan
kirja sisältää rytmi-, sävel- ja melodiakortit, tunnetaitokortit sekä motivoivia tehtäviä harjoittelun
ja esiintymisen tueksi.
Opettajan opas kattaa kirjan sisällön ja antaa lisätietoa
mm. draamakasvatuksesta, esiintymisjännityksen
käsittelystä ja tarinasäveltämisestä. Mukana myös
kortit.
Raikas, nykyaaikainen kuvitus!
Kirjalla on myös oma YouTube -kanava, ja kirjan
kappaleisiin merkityillä QR-koodeilla pääsee kuuntelemaan soivia versioita kätevästi.

Tessa Virta (sov.):

Joulujazzia pianolle
Monipuolinen muusikko Tessa Virta on sovittanut
tähän nuottikokoelmaan suosituimpia joululauluja
vastustamattomalla ja kevyellä otteella.
Mukana on yhteensä 15 kappaletta, joista viimeinen
on iloisten joululaulujen potpuri. Kokoelmassa on
myös laulujen sanat sekä sointumerkit. YouTubesta
löytyy Tessan tekemä esittelyvideo.

Heikki Sarmanto: Impressions de Paris

Nämä 20 Pariisin inspiroimaa kappaletta ovat Sarmannon pianomusiikkia parhaimmillaan. Ihanat, nostalgiset
melodiat jäävät soimaan mieleen ja tarjoavat tunnelmallista soitettavaa.

Heino Kaski: Pianoteoksia

Kasken rakastetuimmat pianokappaleet Yö meren rannalla ja Pankakoski saavat tässä kokoelmassa seurakseen
lukuisia muita aarteita, joita mm. Janne Mertanen on
levyttänyt. Kokoelmassa on yhteensä 32 kappaletta.

Sami Juntunen: Maailman ympäri
30 biisissä

Hyppää mukaan maailmanympärimatkalle ja laajenna
piano-ohjelmistoasi etnosävyjen kautta. Tuoreita, hauskoja
kappaleita niin perustasolle kuin syventäviin opintoihinkin. Ne kaikki löytyvät Sami Juntusen esittäminä
YouTubesta.

Sami Juntunen: Gettin’ into Groove

Rytmimusiikin etydejä: 154-sivuinen svengaavien kappaleiden kokoelma edistyneemmille pianisteille . Tämä
on on todellinen aarre niille, jotka haluavat upottaa sormensa afroamerikkalaiseen musiikkiin. Kappaleet löytyvät
YouTubesta haulla Rytmimusiikin etydejä.

Jukka Nykänen: Ihanuuksien ihmemaa

Kotimaisia kansanlauluja ja muita rakastettuja sävelmiä
Nykäsen pianosovituksina. ”Todella ihania! Jukka on saanut
kansanlaulut kuulostamaan upeilta. Sopiva vaikeusaste.”
Näin innostuneesti soittajat kuvailevat kappaleita.

Kalevi Aho: 19 Preludia pianolle

Ahon nuoruudenteos tarjoaa lyhyitä, erityylisiä ja kiehtovia kappaleita, jotka sopivat erinomaisesti pedagogiseen
käyttöön.

Mirka Vähtäri: Pianopäivä

24 koukuttavaa kappaletta pianolle. Kokoelmasta on tullut suosittu pedagogien parissa. Mukana on takuuvarmoja hittibiisejä ja mm. ensimmäisten
soittotuntien vetävä kappale Kissanpolkan haastajaksi.

Harri Vuori: Aikakone

Pedagogiseen käyttöön suunniteltuja, ihastusta herättäneitä pikkukappaleita, jotka on otettu innostuneesti vastaan musiikkiopistoissa.

Meri Louhos - Katarina Nummi:

Pianoetydejä 1-4

Kaikki neljä etydivihkon osaa jälleen saatavana uusintapainoksina.

Meri Louhos:

Pikku-Czerny
Ensimmäiset etydit

Louhoksen toimittamiin vihkoihin on
koottu kätevästi helppoja etydejä soittotaidon alkupoluille.

Suomalaista toiveohjelmistoa pianolle 1-3

Suomalaista toiveohjelmistoa -sarja on täydentynyt kahdella uudella osalla. Toisessa on romanttisen pianomusiikin suosikkeja, mm. Oskar Merikannon Romanssi, Sibeliuksen Valse triste ja Finlandia. Kolmas osa sisältää
kiehtovan valikoiman modernimpia helmiä, muutamia uusia tuttavuuksia sekä pianistien kestoklassikoita.

Jean Sibelius
Pianominiatyyrejä

24 Sibeliuksen suosituinta pientä pianokappaletta.
Mukana mm. Etydi, Kuusi ja Romanssi Des-duuri.
Opuksesta 34 mukaan on otettu raikas Valssi, murtosoinnuille rakentuva Harpunsoittaja ja repetitioita
esittelevä Reconnaissance. Opuksesta 40 on valittu
herkät pienoiskuvat Valsette ja Berceuse sekä Poloneesi.

Puusarja Op. 75
Kukkasarja Op. 85

Sibeliuksen soitetuimmat piano-opukset
kauniina kokoelmina.

Einari Marvia: Pianosonaatti op.16
Ilmari Hannikainen: Pianosonaatti op.1

Molemmat sonaatit ovat Urtext-ensijulkaisuja. Hannikaisen
teosta on kehuttu todelliseksi löydöksi, jossa on romanttista
loistoa. Kappaleet ovat mukana myös Risto-Matti Marinin
uutuuslevyllä.

Kalevi Aho: Pianosonaatti nro 2

‘Hommage a Beethoven’ on kunnianosoitus pianosonaattien jättiläiselle. Teoksen avaustahdit viittaavatkin Beethovenin Hammerklavier-sonaattiin.

Tuomas Turriago: Jitters & Somber

Turriagon kaksi kappaletta tarjoavat innostavaa, uutta
soitettavaa edistyneemmille pianisteille. Eloisasti etenevä Jitters oli Tampeeen pianokilpailussa palkittu teos.
Somberin sävy on elokuisen haikea.

Suosittuja pianokouluja
Lehtelä - Saari - Sarmanto-Neuvonen:

Suomalainen pianokoulu

Suosittu pianokoulu on ilmestynyt uudelleen Fennica Gehrmanin julkaisemana.
Sarjassa on kolme osaa ja ohjelmistovihko
Finale.
Suorsa-Rannanmäki :

COLOUR KEYS, e Piano ABC

Värikäs metodi pienimmille pianisteille
aina 4-vuotiaista lähtien. Saatavana osat
A ja B sekä opettajan opas.
Louhos - Juris - Liu-Tawaststjerna:

Pianon avain

Pianonsoiton kattava oppimateriaali
johdattaa aloittelevan pianistin kohti
kehittyvää taitoa ja ilmaisua. Aapisen
lisäksi sarjassa on kolme osaa sekä niihin
liittyvät ohjelmistokokoelmat.

www.fennicagehrman.

