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UUSI COLLEGIUM RY EDISTÄÄ
VANHAN MUSIIKIN PEDAGOGIAA
Collegium ry on uusi, 1.3.2019 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää
ja edistää vanhan musiikin tuntemusta, esittämistä, opetusta ja koulutusta
Suomessa ja ulkomailla. Aiemmin Suomalaisen barokkiorkesterin alla FiBO
Collegium -työryhmänä toiminut joukko vanhan musiikin pedagogian ammattilaisia
jatkaa itsenäisessä Collegium ry:ssä yli kymmenvuotista uraauurtavaa työtään
barokkimusiikkikasvatuksen kehittämisen parissa.
Collegium ry:n toiminnassa on mukana Suomen parhaimmistoon kuuluvia vanhan musiikin
ammattimuusikoita ja -pedagogeja. Yhdistyksen perustajajäsenet toimivat vuosina 2008–2019
Suomalaisen barokkiorkesterin yleisötyötä organisoineena FiBO Collegium -työryhmänä, mutta
maaliskuun 2019 alusta lähtien työryhmä on toiminut omana itsenäisenä yhdistyksenään.
Collegium ry:n perustajajäsenet ovat luoneet kymmenvuotisen yhteisen työnsä aikana vanhan musiikin
alalle oman koulutus- ja yleisötyömetodinsa, ja käyneet ohjaamassa ja kouluttamassa vuosien aikana
musiikkiopistojen oppilaita ja opettajia yli 35 suomalaisessa ja viidessä pohjoismaisessa
musiikkioppilaitoksessa. Vuosien varrella Collegium on toteuttanut pienempien projektien lisäksi kuusi
suurta Concerto Grosso -tapahtumaa, joissa suurten konserttitalojen lavoilla on parhaimmillaan ollut
yhtäaikaisesti jopa yli 500 eri ikäistä esiintyjää aina pienimmistä vasta-alkajista senioriharrastajiin ja
ammattimuusikoihin asti. Viimeisin Concerto Grosso – Viking Barokk -konsepti kokosi syksyllä 2018 ja
talvella 2019 yhteen soittajia neljästä Pohjoismaasta kussakin maassa järjestettyihin suurtapahtumiin.
Concerto Grosso – Viking Barokk ja Collegiumin kymmenvuotinen työ barokkimusiikin pedagogian
parissa palkittiin maaliskuussa 2019 Suomen vanhan musiikin liiton toimesta vuoden 2018 vanhan
musiikin tekona.
Collegium ry:n musiikkikasvatusfilosofiaan kuuluu musiikin ilo, yhdessä tekeminen ja osallistavuus.
Collegiumin projekteissa kaikki pääsevät mukaan soittamaan yhdessä soittimesta ja kokemuksen
määrästä riippumatta. Tarkoin suunniteltujen ja kehitettyjen sovitusten ja pedagogisten menetelmien sekä
usean ammattilaisliiderin läsnäololla taataan se, että kaikki saavat ohjausta oman instrumenttinsa
asiantuntijalta sekä mahdollisuuden saada vaikutteita vieressä soittavaa ammattilaista, opettajaa tai
oppilaskollegaa seuraamalla.
Suurta suosiota saaneiden ja laajalti kiiteltyjen musiikkioppilaitosprojektiensa lisäksi Collegium ry
toteuttaa yhteistyössä Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin kanssa MuT Annamari Pölhön konseptiin
pohjautuvaa Seniorien barokkipajaa, jossa ikäihmiset pääsevät soittamaan yhdessä eri instrumenteille
sovitettuja barokkikappaleita aiempaan osaamiseen katsomatta. Sekä vasta-alkajat että kokeneemmat
harrastajat pääsevät heti mukaan yhteissoittoon eri tasoisille soittajille ja eri instrumenteille suunnitellun
ja sovitetun, kuvionuottimenetelmään pohjautuvan pedagogisen nuottimateriaalin avulla.
Myös erilaiset lapsille, nuorille, perheille sekä ikäihmisille suunnatut, pedagogisesti suunnitellut konsertit,
esitykset ja työpajat ovat olennainen osa Collegiumin toimintaa. Uutena avauksena Collegium aloittaa
syksyllä 2019 Barokkiakatemia-toiminnan yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vanhan
musiikin aineryhmän ja Taideyliopiston avoimen yliopiston kanssa. Barokkiakatemia täydentää vanhan
musiikin opetuskenttää korkeakoulutasoisella opetuksella sekä tarjoaa niin opiskelijoille kuin musiikin
ammattilaisille mahdollisuuden tutustua vanhan musiikin maailmaan ja esittämiskäytäntöihin
huipputekijöiden johdolla. Lisäksi Collegium tuottaa jatkuvasti erilaista opetusmateriaalia
musiikkioppilaitosten, päiväkotien ja koulujen opetuksen tueksi.
Collegium ry:n taiteellisen ja pedagogisen toiminnan sisällön suunnittelusta vastaa yhdistyksen hallitus,
jonka jäseniä ovat MuM Anni Elonen (puheenjohtaja), MuM Hanna Haapamäki (varapuheenjohtaja), MuM
Minna Kangas, Musiikkipedagogi YAMK Mari Kortelainen, Musiikkipedagogi AMK Niklas Mellberg, MuT
Annamari Pölhö ja Musiikkipedagogi AMK Kaisamaija Uljas.
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