MikroFest Helsinki 2018
Mikrotonaalisen Musiikin Festivaali
Microtonal Music Festival
microtonalfinland.wordpress.com/mikrofest

Mikrotonaalisen musiikin festivaali Helsingin keskustassa 17.-19. lokakuuta. Kaksi konserttia, yhdeksän luentoa ja
paneelikeskustelu, joissa perehdytään tavallisesta poikkeaviin viritysjärjestelmiin ja niille sävellettyyn musiikkiin.
Microtonal music festival in central Helsinki in October 17-19. Two concerts, nine lectures and a panel discussion exploring new music in alternative tuning systems.

Ohjelma
Keskiviikko 17. lokakuuta
Seminaaripäivä 1 – VIRITTÄYTYMISIÄ (Musiikkitalon auditorio)
Avajaiskonsertti: Bag of tricks, cave of skills – Microtonality in improvisation (Vapaan Taiteen Tila)
Torstai 18. lokakuuta
Seminaaripäivä 2 – LISÄÄNTYVÄT SÄVELTASOT (Musiikkitalon auditorio)
Perjantai 19. lokakuuta
Päätöskonsertti: Resitaalikonsertti glissandohuilulle – Erik Drescher (Galleria Myymälä2)

Program
Wednesday October 17th
Seminar Day 1 – TUNING IN (Helsinki Music Centre - Auditorium)
Opening Concert: Bag of tricks, cave of skills – Microtonality in improvisation (Space for Free Arts)
Thursday October 18th
Seminar Day 2 – UP THE TONE LADDER (Helsinki Music Centre - Auditorium)
Friday October 19th
Final Concert: Glissando-flute Recital Concert – Erik Drescher (Gallery Myymälä2)
See English description on pages 4-5.
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Seminaaripäivä 1 – VIRITTÄYTYMISIÄ
Aika ja paikka: Keskiviikko 17. lokakuuta – Musiikkitalon auditorio
Vapaa pääsy
Keskiviikko 17. lokakuuta alkaa neljällä esittelyluennolla mikrotonaalisuudesta. Päivän teema on VIRITTÄYTYMISIÄ
ja sisältää yleisluontoisia esityksiä viritysjärjestelmäteorian käsitteistä, virittämisestä, säveltämisestä erilaisille viritysjärjestelmille sekä mikrotonaalisuuden historiasta.
Ensimmäisessä esitelmässä musiikkitieteilijä Juuso Kunttu kartoittaa viritysjärjestelmien kategorioita ja pohtii
minkälaisia vaihtoehtoisia tonaalisia järjestelmiä, toisin sanoen harmonisia järjestelmiä, niihin liittyy. Seuraavassa esitelmässä MuT Juho Laitinen kuvailee kehittämäänsä metodia, jonka avulla voidaan tuottaa sellolla tarkasti puhdasvireisiä intervalleja. Hän käyttää esimerkkinä Marc Sabatin teosta Les Duresses - Intonation after Morton Feldman #2, joka
kuullaan kokonaisuudessaan illan avajaiskonsertissa.
Kolmannessa esitelmässä Tuomas Kettunen, Korvat auki -yhdistyksen nuori säveltäjä, kertoo mikrotonaalisista
sävellyksellisistä lähtökohdistaan viimeaikaisissa teoksissaan. Esitelmässä sivutaan muun muassa neljäsosasävelaskeljärjestelmää, puhdasvireisyyttä ja yhdistelmäjärjestelmiä. Kettusen teos Sketches for Electronics kuullaan avajaiskonsertissa. Viimeisessä esitelmässä lounaan jälkeen tohtori Lidia Ader Pietarista kertoo mikrotonaalisesta musiikista ja
siihen liittyvästä ajatusmaailmasta Neuvostoliitossa ja Venäjällä 1910-luvulta 2010-luvulle.
Luennot pidetään englanniksi.

Ohjelma
10.15–10.30: Esittely
10.30–11.15 | MATKA ALKAA
Juuso Kunttu: Differentiating tuning systems and harmonic systems
11.15–12.00 | PUHDASVIREISYYS
Juho Laitinen: Modes of hearing in microtonally tuned intervals – A case study of Marc Sabat’s Les Duresses
12.00–12.45 | NUORI SÄVELTÄJÄ ERILAISTEN JÄRJESTELMIEN ÄÄRELLÄ
Tuomas Kettunen: Microtonality in my recent works
13.00–15.00: Lounastauko
15.10–16.00 | MIKROTONAALISUUS VENÄJÄLLÄ
Lidia Ader: Microtonal music from 1910s to 2010s: Russian experience

MikroFest Helsinki 2018 – Avajaiskonsertti
Bag of tricks, cave of skills – Microtonality in improvisation
Aika ja paikka: Keskiviikko 17. lokakuuta kello 18.00 - Vapaan Taiteen Tila, Vilhovuorenkuja 15
Liput ovelta 12 €
MikroFest Helsinki 2018:n avajaiskonsertin teema viittaa improvisoituun mikrotonaaliseen musiikkiin, jota esitetään
pitkässä luolassa. Esityspaikkana on Vapaan Taiteen Tila, maanalainen bunkkeri. Kuusi teosta kymmenestä on ilman
kirjoitettua ohjetta soittajille; ne luodaan paikan päällä täysin ainutlaatuisena vuorovaikutuksellisena tapahtumana. Konsertissa Korvat Auki Ensemble, kokeellista ja improvisoitua musiikkia esittävä yhtye, kohtaa soitinrakentaja Juhani
Räisäsen ja hänen uuden elektroakustisen Zorm-soittimensa sekä vokalisti- ja esineimprovisoija J-T Vesikkalan. Konsertin improvisoidun osan mikrotonaalinen anti ulottuu Johnny Reinhardin 128-sävelisestä yläsävelvirityksestä sähköisesti vahvistettuun hälyspektriin sekä täysin anti-yläsävelsarjan mukaiseen lähestymistapaan. Järjestelmien kontrastoivat harmoniset ominaisuudet luovat erilaisia kokeellisia musiikillisia äänimaisemia.
Konsertissa kuullaan myös neljä perinteisesti nuotinnettua mikrotonaalista teosta. Sellisti Juho Laitinen esittää
Marc Sabatin puhdasvireisen kappaleen Les Duresses – Intonation after Morton Fedman #2. Puhdasvireisyyttä edustaa
myös Tuomas Kettusen nauhateos Sketches for electronics. Matilda Seppälän Meno harmonikalle on meditatiivinen
teos, jossa 12EDO-säveltasoja viritetään jatkuvasti uudelleen ja synnytetään huojuvia differenssiääniä. Teemu Mastovaaran teos Microtonal Miniature Overture sellolle ja kontrabassolle tutkii yllättäviä ja hieman kärttyisiä mikrotonaalisia tunnelmia. Kettunen, Seppälä ja Mastovaara kuuluvat nuorten säveltäjien Korvat auki -yhdistykseen.
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Seminaaripäivä 2 – LISÄÄNTYVÄT SÄVELTASOT
Aika ja paikka: Torstai 18. lokakuuta – Musiikkitalon auditorio
Vapaa pääsy
Torstain viisi esitelmää pureutuvat syvemmälle erityisiin mikrotonaalisiin järjestelmiin. Päivän teema on LISÄÄNTYVÄT SÄVELTASOT, joka viittaa käytettävien säveltasojen määrän asteittaiseen lisääntymiseen peräkkäisissä tasavireisissä järjestelmissä.
Päivän ensimmäisessä puheenvuorossa matemaatikko Kalle Aho esittelee tasavireisen 17-säveljärjestelmän
ominaisuuksia ja pohtii järjestelmän erityisiä ongelmia liittyen sävelten harmonisaatioon. Seuraavassa esitelmässä belgialainen säveltäjä ja teoreetikko Christian Klinkenberg avaa 19-säveljärjestelmän ja Bohlen-Pierce -järjestelmän modaalisia mahdollisuuksia, sekä demonstroi aihetta rakentamiensa mikrotonaalisten koskettimistojen avulla. Kolmannessa esitelmässä säveltäjä Juhani Nuorvala demonstroi tasavireisen 22-säveljärjestelmän ominaisuuksia omien viimeaikaisten sävellystensä kontekstissa.
Lounastauon jälkeen MuT Elisa Järvi esittelee uutta neljäsosasävelaskelpianoa ja puhuu sen historiallisista juurista. Viimeisessä esitelmässä berliiniläinen huilisti Erik Drescher esittelee harvinaista instrumenttiaan – glissandohuilua – ja demonstroi sen kapasiteettia tuottaa täysi jatkumo erilaisia säveltasoja. Erik Drescher esiintyy glissandohuiluineen perjantain 19. lokakuuta päätöskonsertissa.
Torstaipäivän lopuksi säveltäjä Niilo Tarnanen isännöi paneelikeskustelun aiheesta "The position of microtonality in contemporary music education".
Luennot ja paneelikeskustelu pidetään englanniksi.

Ohjelma
11.30–12.15 | 17 SÄVELTÄ
Kalle Aho: An Introduction to 17-Tone Equal Temperament
12.15–13.00 | 19 SÄVELTÄ & BOHLEN-PIERCE –JÄRJESTELMÄ
Christian Klinkenberg: Combining Different Microtonal Scales
13.00–13.45 | 22 SÄVELTÄ
Juhani Nuorvala: My First Steps in 22EDO
13.45–15.15: Lounastauko
15.10–16.00 | 24 SÄVELTÄ
Elisa Järvi: On a Quarter-Tone Piano
16.00–16.45 | TÄYSI SÄVELJATKUMO
Erik Drescher: The Glissando Flute
17.00–18.00 | PANEELIKESKUSTELU
The position of microtonality in contemporary music education

MikroFest Helsinki 2018 – Päätöskonsertti
Glissando-flute Recital Concert
Aika ja paikka: Perjantai 19. lokakuuta kello 19.00 - Galleria Myymälä2, Uudenmaankatu 23 F
Liput ovelta 10 €
MikroFest Helsinki 2018:n päätöskonsertissa Erik Drescher, saksalainen huilisti, esittää viimeaikaista sekä täysin uutta
mikrotonaalista ohjelmistoa glissandohuilulle. Konsertissa kuullaan kuusi maailmanensi-iltaa säveltäjiltä ympäri maailmaa, mukaan lukien uusi tilausteos Juhani T. Vesikkalalta, Proxies for totems of belonging glissandohuilulle ja esineille. Näissä sävellyksissä mikrotonaaliset lähestymistavat vaihtelevat muuttuvista viritysjärjestelmistä neljäsosasävelaskeleihin ja multifoneista hälyääniin.
Konsertissa kuullaan myös kaksi hieman vanhempaa teosta glissandohuilulle ja elektroniikalle. Alvin Lucierin
Double Himalaya (2012) tarjoaa hitaasti aaltoilevan ääriviivan, jonka huilisti soittaa aikaisemmin tehtyä nauhoitusta
vasten johtaen loputtomiin pieniin törmäyksiin ja huojuntoihin. Marc Sabatin puhdasvireinen kappale Swing in the
sweetest summer (2013) on tehty solistille ja neljälle tietokoneraidalle, jotka toistetaan kaiuttimista. Erilaisten puhdasvireisten intervallien muodostuminen on teoksen keskeinen teema, kuin myös ensimmäisen ja toisen asteen summasävelten synnyttäminen.
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Seminar Day 1 – TUNING IN
Venue: Helsinki Music Centre – Auditorium
Free entrance
Wednesday 17th starts with four introductory lectures about microtonality. The day carries the theme TUNING IN and
includes general presentations about tuning system concepts, concrete practice of real time tuning, overview of composing with different systems and history of microtonalism.
In the first presentation, Juuso Kunttu maps out different categories of tuning systems and discusses how various
alternative tonalities, or harmonic systems, inhabit them. In the second presentation Dr Juho Laitinen describes his
method of producing just intonation intervals accurately with cello. He discusses this in light of Marc Sabat’s composition Les Duresses - Intonation after Morton Feldman #2, which will be heard in the opening concert on the same day.
In the third presentation Tuomas Kettunen, a member of the Korvat auki society for contemporary music, talks
about microtonal compositional approaches in light of his recent works, including quarter-tones, just intonation and
mixed tunings. Kettunen’s work Sketches for electronics will be heard in the opening concert. In the final presentation
after lunch break Dr Lidia Ader invited from St. Petersburg discusses microtonal music and its concepts in Soviet Union
and Russia in 1910s-2010s.

Program
10.15–10.30: Introduction
10.30–11.15 | THE JOURNEY BEGINS
Juuso Kunttu: Differentiating tuning systems and harmonic systems
11.15–12.00 | JUST INTONATION
Juho Laitinen: Modes of hearing in microtonally tuned intervals – A case study of Marc Sabat’s Les Duresses
12.00–12.45 | YOUNG COMPOSER ON VARIOUS MICROTONAL SYSTEMS
Tuomas Kettunen: Microtonality in my recent works
13.00–15.00: Lunch break
15.10–16.00 | MICROTONALITY IN RUSSIA
Lidia Ader: Microtonal music from 1910s to 2010s: Russian experience

MikroFest Helsinki 2018 – Opening Concert
Bag of tricks, cave of skills – Microtonality in improvisation
Time and venue: Wednesday October 17th at 18.00 – Space for Free Arts, Vilhovuorenkuja 15
Tickets at the door 12 €
The opening concert of MikroFest Helsinki 2018 builds on the theme microtonality in improvisation performed in a
long cave, essentially a bunker without outside distractions. Six out of ten works are without written directions, realized
on the spot as a completely unique experience of interaction. The concert brings together Korvat Auki Ensemble, a
group performing experimental and improvised music, instrument builder Juhani Räisänen with zorm, his newly developed electro-acoustic instrument, as well as vocalist and objects improviser J-T Vesikkala. Microtonal systems used in
these improvisations range from harmonic 128-overtone-tuning developed by Johnny Reinhard (who visited Helsinki to
perform at this venue last year) through an amplified noise spectrum to entirely anti-overtone approaches, in order to
create distinct musical landscapes with contrasting characteristics.
The concert includes also four strictly notated microtonal works. Cellist Juho Laitinen performs Marc Sabat’s
just intonation piece Les Duresses – Intonation after Morton Feldman #2. Tuomas Kettunen’s “tape” electronic composition Sketches for electronics was likewise composed in just intonation. Matilda Seppälä’s Meno for accordeon is a
meditation where the sounds of 12EDO are constantly re-tuned, and Teemu Mastovaara’s Microtone Miniature Overture for double bass and cello experiments with striking and slightly cranky microtonal moods. Kettunen, Seppälä and
Mastovaara are members of Korvat auki association for young composers.
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Seminar Day 2 – UP THE TONE LADDER
Venue: Helsinki Music Centre – Auditorium
Free entrance
The five presentations on Thursday 18th zoom in on the details of specific microtonal systems. The theme for the day is
UP THE TONE LADDER referring to the increasing number of tones and pitches in the subsequent equally tempered
systems discussed by the speakers.
In the first presentation Kalle Aho introduces the properties of 17-tone equal temperament and addresses the
specific problems related to harmonization in this system. In the second presentation, Christian Klinkenberg invited
from Belgium discusses the modal possibilities of 19-tone equal and Bohlen-Pierce temperaments, aided by his custombuilt microtonal keyboards. In the third presentation Juhani Nuorvala demonstrates the properties of 22-tone equal temperament in the context of his own recent compositions.
After the lunch break Dr Elisa Järvi presents a newly built piano in 24-tone equal temperament and talks about
its historical connections. In the final presentation flutist Erik Drescher invited from Berlin talks about his marvelous
and rare instrument, the glissando-flute, and demonstrates its capacity to produce the full continuum of pitches. Erik
Drescher will perform in the recital concert on the glissando-flute on Friday 19th.
To draw the day to an end, composer Niilo Tarnanen will host a panel discussion around the theme “The position
of microtonality in contemporary music education”.

Program
11.30–12.15 | 17 TONES
Kalle Aho: An Introduction to 17-Tone Equal Temperament
12.15–13.00 | 19 TONES & BOHLEN-PIERCE TEMPERAMENT
Christian Klinkenberg: Combining Different Microtonal Scales
13.00–13.45 | 22 TONES
Juhani Nuorvala: My First Steps in 22EDO
13.45–15.15: Lunch break
15.10–16.00 | 24 TONES
Elisa Järvi: On a Quarter-Tone Piano
16.00–16.45 | FULL CONTINUUM
Erik Drescher: The Glissando Flute
17.00–18.00 | PANEL DISCUSSION
The position of microtonality in contemporary music education

MikroFest Helsinki 2018 – Final Concert
Glissando-flute Recital Concert – Erik Drescher
Time and venue: Friday October 19th at 19.00 – Gallery Myymälä2, Uudenmaankatu 23 F
Tickets at the door 10 €
In the final concert of MikroFest Helsinki 2018 Erik Drescher, Germany-based flutist, performs recent and brand new
microtonal repertoire for glissando-flute. The concert includes six world premiers from composers around the world,
including new commissioned work from Juhani T. Vesikkala, Proxies for totems of belonging for glissando-flute and
objects. In these works various microtonal approaches range from mutable pitch tuning through 24EDO to multiphonics
and noise.
In the concert, also two older works for glissando-flute and electronics are heard. In Double Himalaya (2012)
Alvin Lucier provides a slowly undulating contour which the flutist plays against a recording of the same material made
previously, resulting in endless tiny clashes and beats. Marc Sabat’s just intonation work Swing in sweetest summer
(2013) is made for one solo performer and four computer parts, played back on loudspeakers. Listening to the unfolding
of different types of just intonation intervals is central to this piece, as well as the creation of first and second order
summation tones.
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