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TANSSIMUSIIKKI-ILTA 

Tangon kultakauden musiikkia soitettuna ja tanssittuna 
 

Sexteto Viento on pohjoissavolainen yhtye, joka soittaa alkuperäistä, tanssittavaa argentiinalaista 

tangomusiikkia tangon kultakauden (n. 1928 – 1958) tyyliin. 

Yhtyeen jäsenet toimivat tai ovat kaikki toimineet erilaisissa musiikkialan ammateissa, ja heitä yhdistää halu 

hyödyntää klassisen musiikin taitojaan tässä haastavassa ja kiehtovassa musiikinlajissa, joka kevyen 

musiikin tyylilajeista on varmaankin lähinnä klassista musiikkia. Ohjelmisto koostuu yhtyeen oman 

sovittajan sovituksista, jotka pyrkivät olemaan mahdollisimman uskollisia esikuvilleen, kultakauden 

parhaille tangotulkinnoille. 

Yhtyeen nimi viittaa puhallinsoittimiin, jotka tuovat sen soittoon väriä ja vaihtelevuutta. Tarvittaessa ne 

toimivat ilmaisuvoimaisina soolosoittimina joten Sexteto Viento pystyy esittämään myös laulettuja tangoja 

rikkomatta niiden alkuperäistä rakennetta. 

Yhtye on soittanut argentiinalaista tangoa vaihtelevina kokoonpanoina syksystä 2015 alkaen, ja vuoden 

2017 alusta kokoonpanona on ollut sekstetti. Yhtyeen nykyiset jäsenet ovat: 

• Katja Kankaanpää, viulu 

• Anna-Elina Lavaste, huilu 

• Marketta Kivimäki / Eevamaija Mustaniemi, klarinetti 

• Heikki Valkonen, virtuaalibandoneon, sovitukset 

• Leena Toivanen, piano 

• Jarmo Hiekkala, kontrabasso 

 
Sexteto Vienton kanssa esiintyy argentiinalaisen tangon tanssipari Elina Vehviläinen ja Heikki Ilmari. He 
ovat tämän vaativan tanssilajin aktiivisia harrastajia ja toimineet myös argentiinalaisen tangon 
harrastajaryhmien ohjaajina. Mikäli tilaaja haluaa, he voivat pitää yleisölle argentiinalaisen tangon 
tutustumisoppitunnin. 
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LAULUMUSIIKKI-ILTA 

Rakkautta Buenos Airesissa – argentiinalaisen tangolaulun klassikkoja 
 

Tango syntyi ja kasvoi Buenos Airesissa, siirtolaisia kuhisevassa suurkaupungissa, sen työläiskortteleissa ja 

kulmakapakoissa. Valtaosa tangokappaleista on ollut alun perin lauluja, ja niiden sanat kertovat siitä mikä 

vaikeissakin oloissa on ihmisen sydäntä lähinnä: rakkaudesta. Usein tämä rakkaus on jo menetetty, ja 

jäljellä on vain kaipaus tai tuska, jopa kuolema, mutta usein sanat kertovat myös toivosta ja uuden alun 

mahdollisuudesta. Cuarteto Viento ja Marianne Maans ovat valinneet illan ohjelmaan kaikkein 

rakastetuimpia tangolauluja, joita Buenos Airesissa lauletaan tänäkin päivänä. Ne kertovat tarinaa, joka 

koskettaa meitä aivan kuten se kosketti ihmisiä jo sata vuotta sitten. 

Turkulainen Marianne Maans on tullut tunnetuksi suomenruotsalaiseen kansanmusiikkiin erikoistuneena 

laulajana ja viulistina, mutta hänen laaja osaamisensa kattaa nyttemmin myös Buenos Airesin 

perinnemusiikin eli argentiinalaisen tangon. Marianne laulaa joitakin lauluja suomeksi mutta suurimman 

osan alkukielellä eli Rio de la Platan espanjaksi. Laulujen välissä hän selostaa espanjankielisten tekstien 

sisällön yleisölle ja kertoo taustatietoa tangomusiikista. 

Kuopiolaisen Cuarteto Vienton jäsenet ovat soittaneet tanssittavaa argentiinalaista tangoa eri puolilla 

maatamme osana suurempaa, Sexteto Viento -nimistä kokoonpanoa. Heillä on kaikilla klassisen musiikin 

koulutus kuten tangon kultakauden muusikoilla 60 – 90 vuotta sitten, ja tältä pohjalta he ovat kehittäneet 

soittotavan, joka pyrkii mahdollisimman autenttiseen ilmaisuun tangolaulujen intiimiä tunnelmaa 

kunnioittaen. 

Yhtyeen jäsenet: 

• Katja Kankaanpää, viulu 

• Anna-Elina Lavaste, huilu 

• Leena Toivanen, piano 

• Heikki Valkonen, virtuaalibandoneon, sovitukset ja suomennokset 
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OHJELMAVAIHTOEHDOT JA HINNOITTELU 
 

Sekä tanssimusiikki- että laulumusiikki-ilta voidaan toteuttaa tilaajan toiveen mukaan joko laajempana tai 

suppeampana. Kummankin ohjelman maksimipituus on kaksi n. 40 minuutin settiä. Jos tilaaja haluaa sekä 

laulusolistin että tanssijat, tanssi- ja lauluiltojen ohjelmaa voidaan yhdistellä halutun pituiseksi 

kokonaisuudeksi. 

Tangoillan hinnoittelu on tapauskohtainen ja perustuu esiintyjien määrään ja ohjelman kestoon. 

Tiedustelun saatuamme pyrimme laskemaan esiintymispalkkion suuruuden mahdollisimman nopeasti. 

Ohjelmapalvelun toimittaa ja laskuttaa Argentiinalaisen tangomusiikin ystävät ry, Y-tunnus 3008170-2. 

 

Tilaukset ja tiedustelut 
 

Sähköpostitse sextetoviento@mobiport.net 

Puhelimella +358 400 671 958 

 

Katso myös https://www.facebook.com/sextetoviento/ 
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