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Suomen ensimmäinen pelimusiikin konsertti huhtikuussa Raision Martinsalissa 

 

Turkulainen vaskikokoonpano Quinsonitus ja Turun oopperakuoro järjestävät Suomen ensimmäisen 

tietokone- ja konsolipelimusiikin konsertin Raision Martinsalissa tiistaina 16. huhtikuuta 2013 klo 

19:00. 

 

The Super Sound of Videogames -nimeä kantavassa konsertissa esitetään pelimusiikin helmiä 80-luvulta 

nykypäivään. Bubble Bobble, Giana Sisters, International Karate+ sekä Super Mario Bros ovat 

klassikoita jo lähes 30 vuoden takaa, joiden sävelmät palauttavat monille mieleen muistoja mainioista 

pelihetkistä. Amiga-aikakaudelta konsertissa esitetään esimerkiksi Chris Hülsbeckin kulttisävelmiä 

pelistä Turrican 2, ja nykypäivän massiivisista orkesterieepoksista mukaan on valittu mm. Halo 2:n ja 

Elder Scrolls -roolipelisarjan musiikkia. 

 

Konsertti järjestetään yhdessä Raision kaupungin kulttuuritoimen kanssa, ja Quinsonituksen muusikot 

uskovatkin kirjastotalossa sijaitsevan 250-paikkaisen Martinsalin sopivan hyvin konserttipaikaksi.  

– Kävimme kokeilemassa akustiikkaa syksyllä, ja alustavasti se tuntuisi sopivan erittäin hyvin viiden 

vaskisoittajan ja lyömäsoittimien muodostamalle kokoonpanollemme, kertoo Quinsonituksen 

käyrätorvisti Mikko Perälä. 

Innolla mukaan lähtenyt Turun oopperakuoro tuo puolestaan massiivisuutta etenkin uudempien pelien 

teoksiin, joissa on usein kuorostemmat mukana jo alkuperäisellä soundtrackilla. 

 

Pelimusiikin konsertit ovat olleet erittäin suosittuja maailmalla, ja niitä ovat esittäneet useat 

sinfoniaorkesterit useilla eri nimikkeillä. Suomessa pelkästään pelimusiikkiin keskittyvää konserttia ei 

ole toistaiseksi järjestetty. 

– Maailmanlaajuisessa liikevaihdossa mitattuna pelibisnes on ylittänyt Hollywoodin jo vuosikausia 

sitten, mutta viihteellisissä konserteissa esitetään silti yleensä vain elokuvamusiikkia. Rovion, 

Supercellin ja Remedyn menestyksen myötä alaa on alettu arvostamaan Suomessakin, joten eiköhän 

pelimusiikkia kuulla lähitulevaisuudessa lisääkin, uskoo Quinsonituksen trumpetisti Toni Isokivi. 

 

Konsertin tuottaa turkulainen kulttuurialan yritys Taideosuuskunta Mekkala. Raision kaupungin ohella 

yhteistyökumppanina toimii Jimm’s PC Store Oy. Liput tulevat myyntiin 1. helmikuuta 2013 (tiketti.fi). 

 

Lippujen hinnat 

Ennakko: 10/5€ (Tiketin toimituskulut alk. 1,50€ / lippu) 

Ovelta: 12/7€ 

 

Lisätiedot: 

Tiedottaja Toni Isokivi p. 050-5558278, toni.isokivi@mekkala.org 

http://www.quinsonitus.com/videogames 

 

http://www.quinsonitus.com/scarymusic
http://www.quinsonitus.com/scarymusic


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, 

ennakkoluulotonta kamarimusiikkibrändiä Turun seudulle. Perinteisten klassisen musiikin konserttien 

lisäksi Quinsonitus soittaa myös elokuvamusiikkia, jazzia, lattareita ja toisinaan jopa muutaman vanhan 

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 

 

Turun oopperakuoroyhdistys ry perustettiin vuonna 2005 ylläpitämään ja jatkamaan 

oopperakuorotoimintaa Turussa. Turun oopperakuoron historia ulottuu noin 50 vuoden taakse. Kuoro 

on laulanut useissa paikallisissa produktioissa mm. Putkiremonttiooppera (2011), Erik XIV (2011) ja 

Cosi fan tutte (2009). Vuonna 2012 Turun ja Porin oopperakuorot konsertoivat yhdessä Liettuassa 

Spring Note -festivaaleilla. Turun oopperakuoro harjoittelee parhaillaan Atso Almilan säveltämää ja 

Roope Lipastin kirjoittamaa Salapoliisioopperaa, jonka kantaesitys on näillä näkymin ensi syksynä 

Sigyn-salissa. Turun oopperakuorossa laulaa noin 25 aktiivista jäsentä. Turun oopperakuoroa johtaa 

Katriina Virta. 

 

http://www.turunoopperakuoro.fi 

 

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 

http://www.quinsonitus.com/
http://www.turunoopperakuoro.fi/
http://www.mekkala.org/

