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Quinsonitus tuo kauhuelokuvien hyytävät sävelet Turun Vanhalle Raatihuoneelle 

 

Turkulainen vaskikokoonpano Quinsonitus järjestää Scary Music -nimisen 

kauhuelokuvamusiikin konsertin keskiviikkona 14. marraskuuta 2012 klo 19:00 Turun Vanhalla 

Raatihuoneella. 

 

Konsertissa esitetään musiikkia perinteisten klassikoiden Vertigon, Psykon ja Halloweenin 

lisäksi myös ylistetyistä kulttielokuvista, kuten Sam Raimin Pimeyden Armeijasta ja pelottavan 

kauniista ruotsalaisesta vampyyritarinasta Ystävät hämärän jälkeen. Musiikki on tiukasta 

genrerajauksesta huolimatta varsin monipuolista, seurataanhan tapahtumissa haudoistaan 

nousevaa luurankoarmeijaa ja manataan pahoja henkiä - Psykon suihkuverhokohtausta 

unohtamatta. 

– Konsertin elokuvat ovat useilta eri vuosikymmeniltä, ja tämä kuuluu myös sävelkielessä. Se 

tekee tästä projektista “kamalan hauskan”, kertoo Quinsonituksen trumpetisti Toni Isokivi, joka 

myös sovittaa osan teoksista. 

 

Kokonaisvaltaista kauhukamarimusiikkia 

 

Konsertti on ainutlaatuinen myös sen vuoksi, että vaskikvintetistä ja lyömäsoittimista 

muodostuvalla kokoonpanolla harvemmin esitetään näin vahvasti teemoitettuja konsertteja. 

Oman ripauksensa kokonaisuuteen tuo myös Saana Iljinin soittama flyygeli. 

– Haluamme laajentaa käsityksiä siitä mitä vaskimusiikki voi nykypäivänä tarkoittaa. Nyt ei 

puhuta enää torvihumpasta, vaan nykyisin vaskilla ja lyömäsoittimilla voi soittaa lähes mitä vain, 

tarkentaa pasunisti Torsti Pirkkanen. 

 

Vaikka musiikki onkin pääosassa, Quinsonitus on panostanut vahvasti myös visuaalisuuteen ja 

tunnelmaan. Valaistusta - tai voisiko sanoa pimeyttä - käytetään vahvasti hyväksi, ja lavastaja 

Lotta Virtasen avulla konserttipaikasta loihditaan huomattavasti aavemaisempi. Turun Vanhan 

Raatihuoneen konserttisaliin mahtuu vain 150 kuulijaa, joten yleisö voi tuntea itsekin olevansa 

miltei tapahtumien keskipisteessä. 

 

Konsertin tuottaa Quinsonituksen soittajien oma kulttuurialan yritys, Taideosuuskunta Mekkala. 

Turun kaupungin kulttuuritoimi on tukenut konserttia helmikuussa 2012 myönnetyn 

projektiapurahan muodossa. 

 



 

Lisätiedot: 

Tiedottaja Toni Isokivi  

p. 050-5558278,  

toni.isokivi@mekkala.org  

http://www.quinsonitus.com/scarymusic 

http://www.mekkala.org 

 

 

Quinsonitus on turkulainen, ammattimuusikoista koostuva kamarimusiikkikokoonpano, jonka 

rungon muodostavat vaskikvintetti ja lyömäsoittimet. Muusikkokaverusten yhteinen taival on 

kestänyt jo useita vuosia, mutta vasta vuoden 2011 lopulla kokoonpanosta lähdettiin 

määrätietoisesti rakentamaan uutta kamarimusiikkibrändiä Turun seudulle. Perinteisten 

klassisen musiikin konserttien lisäksi Quinsonitus soittaa myös elokuvamusiikkia, jazzia, 

lattareita ja toisinaan jopa muutaman iskelmänkin.  

 

Quinsonituksessa soittavat Toni Isokivi (trumpetti), Mikael Topi (trumpetti), Mikko Perälä 

(käyrätorvi), Torsti Pirkkanen (pasuuna), Janne Roine (tuuba) ja Tomi Salo (lyömäsoittimet). 

 

http://www.quinsonitus.com 

 

Taideosuuskunta Mekkala on turkulainen luovan talouden yritys, joka tuottaa konsertteja ja 

kulttuurialan projekteja useisiin eri tarpeisiin. Konserttien ohella Taideosuuskunta Mekkala 

toimii muusikoiden omana työkaluna laskutus- ja palkanmaksuasioissa. Yritys on perustettu 

keväällä 2012, ja sen hallituksen puheenjohtajana toimii Torsti Pirkkanen 

(torsti.pirkkanen@mekkala.org) 

 

http://www.mekkala.org 
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