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Gioocchino Rossini, Pesoro sso syntynyt itolioloinen
söveltöiö, koomisen oopperon vorouksello lunnustetfu

suuruus, ionka tuotonnosso huomoltovo osuus o/i

kuitenkin nyös vokovillo teoksillo.
Rossrnrn ensimmöinen suuri meneslys oli l810

Venelsiosso esitetly oöppero'Lo cambiole di
mohimonio". Tömön iölkeen meneslys iatkui: Milonon
lo Sco/osso "Lo pietro del poragone" 1812, Nopolisso

'Elisobelto, regino d'lnghilterro' l8l5 io Roomosso "l/
borbiere di Siviglia' lSevillon parturil 1 8 1 6.
' Vuonno 1823 sövellelly "Semiromide" oli

Rossinin viimeinen ooppera itolioloisille nöytlömöille.

Kokonoon hön lopetti oopperoiden sövellömisen 37-
vuotiaono, viimeinen sövellys oli Guilloume (Wilhelm)

Telll829.
Vuosien 1836-55 oikono Rossinin sövellys-

työssö oli touko, mufto polottuoon Englonnisto Poriisiin

Rossini o/koi toos säveltöä. Tölle koudelle siioiftuu nyös
hönen nestorillinen leoftsenso "Petite messe

solennelle". Muita Rossinin söveltäniö messuio ovot

mm. uilesso di glorio" I820 io "Stobot moter" 1832.

Pieni iuhlollinen messu on nimestöön huolimotto

töynnö suurio ulotluvuuksio töydennettynö Rossinil/e

onin oi sello leikilli syydellö. Teo s ki rioiteftiin olunperin

1864 neliölle solistille, kuorolle, kohdelle pionolle io
hormonille. Myöhenmin, vuonno 1867 Rossrni sovitfi

teoksen hiemon muunneltuno Wdelle orkesterille. Tössö

muodosso mes su esiteltiin ensinnöisen kerron yleisölle

Thiåtre ltalienisiso sunnuntoi-iltono 28. helnikuuto
| 869.

Oopperoiden io messuien l,söksi Ross,ni on

säveltönyt useito kontoofteio, hynneiä, oarioito ,

romonsseio io louluio.
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Rossini 1864-67
"Pieni iuhlollinen messu" o
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Anno{(ristiino Kooppolo oloitti musiik-
kiopintonso Tom pereen konservolorios.
so loulunopinnoillo vuonno -82 io iot-
koi opintoioon SibeliusÅkotemiosso.

Koudello -93-94 Kooppolo oli kiinni-
tettynö Suomen Konsollisoopperon oop
perostudioon. Mooliskuusso -95 vol-
mistui louludiplomi.
Anno-Kristiino Kooppolon ohlelmisto on
monipuolisto. Klossisen musiikin lisöksi

Sqaqo hön on esittöny' uudempoo vokoolimu-
fino-Ktffi*to siikkio. Hön on esiintyny' useiden kuo
KoWla roien io orkesterien solistino yhteistyös-

,. '"' sö mm. Leif Segerstomin, Okko Komun,

, ii Eii. Klosin, Hons Grofin io Jukko-Pekko Sorosteen konsso."' .i Vuodesto -91 Anno-Krisliino Kooppolo on toiminutvokituise-
,,, .nö vieroiliiono Tollinnon Estonio-teotterisso. Kesöllö -92 hön

Lilli Psosikivi on suoriltonul louluopintonso Tukholmon musiikki-
korkeokoulusso io Lonfoon Royol College of Musicisso. Diplomin-

,so hön suoritti professori Solwig Grippen iohdollo Tukholmon
musiikkikorkeokoulusso -92. RCM:n oopperokoulusto Lontoosto
hön volmistui -94.

Lilli Poosikivi nimettiin -92 lohden kou-
punginorkesterin Vuoden nuoreksi solisfik
si. Hön konsertoi mm. Osmo Vönskön, Roy

Goodmonin io Peter Schreierin iohdollo.
Hön on myös esiintyny' ohkerosti orkesteri-

io orotoriosolistino Ruotsisso, Englonnisso
io Skotlonnisso mm. Okko Komun io Sir
bovid Willcoxin iohdollo sekö tehnytRbM:n
konsertiiturneen Belgioon io ltolioon.

Lilli Poosikivi on myös osollistunut useisiin
levytyksiin.

Ooppe'rodebyyttinsö Lilli Poosikivi teki
Nonlonds Operosso -93 Ottonen roolisso.
Töllö nöy'öntökoudello höntö kuulloon Suo
men Konsollisoopperosso Figoron höiden Morcellinono, Oulun
oopperosso holioloinen Algeriosso lsobellono sekö Tompereen
oopperosso vongin öitinö Dollopiccolon ll Prigioniero oopperse
so.

Honnu Forsberg oloitti louluopintonso'Jo-
ensuun konservotoriosso jo iotkoi niitö Si-

belius-Akotemiosso vuosino €9-94. Hön
voitti l. polkinnon Loppeenronnon loulukil-
poilusso -92. Suoinen Konsollisoopperon
oopperosludiosso Forsberg opiskeli -93-
94.

Honnu Forsberg on tehnyt useito rooleio
Suomen Konsollisoopperosso io monien
oopperoyhdistysten produktioisso. Koudello
-92-93 hön vieroili Soksosso Erfurtin ooa

-nqiunroery oältio"rorron 
ohello Honnu Forsberg on

esiintynyt lied-konserteisso sekö monien suomoloisien kuoroien io
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Kyrie - Chrisfe: solistit io kuoro

Glorio - Loudomus: so/rsfit io !;uoro,,
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Penlti Hietonen on opiskellut louluo Tompereen konservotorios-
6o:..seL tkr'Oisesti mm. Nikoloi Geddon io Juri Stotkinin'" 
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iohdollo.
Pentti Hielosen törkeimpiö iooleio ovot

olleel Aidon Rodomes, Veitsioopperon
Runoiliio, Eugen Oneginin lenski, HeL
menkolostoion Nodir, Cormenin Don

Jos6 sekö nimiroolit oopperoisso WerF
her, Foust io Jöököri Stöhl.

Pentli Hietosella on lukuisio tvesiinty-
misiö io konsertteio myös operetti-, kirk-
ko-, iozz io rockmusiikin ololto. Porhoil-
loon hön tekee Tonyn roolio Helsingin
Koupunginteolterin West Side Storysso.
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Tom-pereloinen Komorikuoro Comåno on perustettu I929. Kuoroo iohtoo bulgorio-
lois+yntyih'en lvelino Petrovo-Kinnunen, ioko on volmistunut kuoroniohioioksi Sofion
Musiikkiokotemioslo.
Kuoro on iulkoissut -91 .öönilevyn "Kesöllö kello viisi", ionko perusteello se soi
Yleisrodion horrostemusiikin kunniopunnuksen vuodelto -92. Tuorein levy '!umolon
tulet" iulkoistiin syyskuusso -94. Kuoro on esiinlynyl kotimoon lisöksi Ruotsisso,

Norjosso, Soksosso, Ronskosso, ltövollosso io Unkorisso. Se on soonul vuosino -83

io -9 I kultoleimon Tompere in Chorus -kuorokotselmuksesso io tullut kolmonneksi -86
86lo Bort6k -kilpoilusso, -91 Comåno oli mukono Klemetti -komorikuorokilpoilun
finoolisso.
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