
 

Konservatorion Jousiorkesteri At the Watergate -
musiikkifestivaaleilla 

 

Keski-Pohjanmaan konservatorion Jousiorkesteri osallistui Alankomaiden Sneekissä 9.-12.5.2018 
järjestettävään XIII European Youth Music Festival -tapahtumaan "At the Watergate". 

Tiistaina 8.5.2018 klo 21.00 starttasi bussi konsalta. Se oli lastattu 27:llä nuorella soittajalla ja 
10:llä aikuisella. Mukana tietysti soittimia (viulut, sellot) sekä paljon iloista seikkailumieltä. 

Ajoimme läpi öisen Suomen. Muutama pysähdys pidettiin matkalla ja ensimmäisellä jo seikkailu 
todella alkoi, kun huoltamolle ei tullut vettä! Siis ei vettä!?! Olimme Suomessa ja vessatauko siirtyi 
tunnilla, koska huoltotöiden takia suunnitellussa pysähdyspaikassa sitä vettä ei ollut, eikä siten siis 
toimivaa vessaa. 

Loppu bussimatkasta meni hyvin ja jokainen sai nukuttua, osa enemmän ja osa vähemmän. 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle saavuimme suunniteltua aiemmin eli jo ennen klo 4.00. 



 

 

Lentomme Amsterdamiin oli aamulla, joskin se lähti n. puoli tuntia myöhässä. Amsterdamin 
lentoasemalla puolestaan odottelimme matkalaukkujamme todella kauan, lähes tunnin. Pääasia oli 
kuitenkin se, että lento meni hyvin, jokainen sai laukkunsa ja soittimet olivat ehyitä. 

Alankomaissa meille oli jälleen vuokrattuna bussi. Onneksi se oli meitä viivytyksistä huolimatta 
odotellut. Seuraava yllätys tuli bussissa, kun kuljettaja kertoi, ettei hänen ole lupa ajaa Amsterdamin 
keskustaan vaan hän vie meidät parkkiin, josta pääsemme lautalla keskustaan. Ohjelmaan oli varattu 
3,5 tuntia Amsterdamissa oloon. Tämä kutistui lopulta n. kahteen tuntiin, mutta kyllä siinäkin ajassa 
ehti vähän saada käsitystä suuresta, joskin kauniista, kaupungista. 

Jokaisen aikuisen vastuulla oli 2-4 nuorta. Itse vietin matkani neljän 13-14-vuotiaan pojan kanssa. 
Amsterdamissa heitä ihmetytti eniten valtava polkupyörien määrä ja se, että niille oli varattu 
parkkihalleja ja suunnaton määrä parkkitilaa. Mietitytti heitä myös se, että miten jokainen sieltä 
polkupyörä paljoudesta omansa löytää. 

Iltapäivällä matkamme jatkui Amsterdamista kohti Sneek'iä, virallista määränpäätämme. Sinne oli 
n.1,5 tunnin bussimatka Amsterdamista, jossa osa matkaa mentiin padolle rakennetulla tiellä 
(30km). Bussissa oli perin hiljaista, joten valtaosa taisi nukkua sen matkan. Olihan takana jo 18 
tuntia matkustamista ja Amsterdamin +25 sää taisi viedä entisestään mehuja matkalaisista. 
Maisemat olivat kauniit (sen mitä torkkumiselta näin) ja niin tasaista, nimensä mukaisesti 
Alankomaata. 

Matkalla Sneek'iin teimme tunnin pysähdyksen hotellille, joka sijaitsi Jouressa. Oikein viehättävä 
hotelli ja viihtyisä huone. Siinä ajassa siis majoituimme ja laitoimme itsemme valmiiksi illan 
avajaisiin. Jälleen oli siis aika nousta bussiin. Onneksi Jouresta oli vain n.20min matka Sneek'iin, 
jossa tulisimme päivämme viettämään.  

Vihdoin klo 18 aikaan olimme perillä Sneek'issä. Mahtavaa! Musiikki soi jo kaikkialla ja nuoria oli 
valtavasti. Festivaalien tunnelma valtasi heti porukan. Viralliset avajaiset konsertteineen olivat klo 
20.30. Aurinko paistoi, oli lämmintä, musiikkia, tanssin opettelua, iloa ja riemua. Takana oli 
valtavan pitkä vuorokausi, kun vasta klo 22 aikaan lähdimme takaisin hotellille ja siellä osa vielä 
meni viereiselle Mc Donald'sille iltapalalle.  



 

Torstaiaamu valkeni sateisena ja viileänä. Se ei tunnelmaa latistanut, sillä olihan tänään luvassa 
ensimmäinen konsertti. Hotellin aamiainen oli loistava, ja sen voimalla sekä hyvin nukuttu yö 
hotellissa, takasi pirteän ja energisen porukan. 

Kello 9.00 olimme jälleen bussissa ja matkalla Sneek'iin. Ensimmäinen konsertti oli klo 11.00 
Marktstraatilla. Helpotus oli, kun saavuimme sinne ja näimme, että kolme kontrabassoa oli valmiina 
odottamassa. Niitä, kun ei Suomesta kokonsa takia tuotu mukana. 

Juuri ennen konsertin alkua alkoi sade vähitellen lakata. Ilma oli koleahko, mutta silti yleisöä oli 
jonkin verran. He tykkäsivät kuulemastaan ja kyselivätpä vielä joistakin kappaleista erikseen. 
Musiikki soi kauniina ja oman taikansa konsertille loi kauniit rakennukset ympärillämme. 

Päivälle oli suunniteltu opastettu kaupunkikävely, mutta jätimme koko porukka sen välistä ja sen 
sijaan suuntasimme hotellille hetkeksi lepäämään ja käymään läheisessä marketissa. Lepo taisi olla 
tervetullutta kaikille.  

Torstai iltana oli edessä päivän toinen konsertti ja paikkana Zuiderkerk (kirkko). Konsertti meni 
hyvin. Soittajat ovat niin taitavia! Yleisöäkin oli mukavasti ja mikä parasta, he tuntuivat nauttivan 
esityksestä. 

Oman konsertin jälkeen suuntasimme vielä porukalla kuuntelemaan muiden soittoa. Klo 21.00 
olikin aika lähteä hotellille. Takana oli jälleen pitkä päivä, mutta ikimuistoinen. 

Perjantaina oli jälleen edessä uusi mukava päivä seikkailuineen ja konsertteineen. Sää oli 
aurinkoinen ja suhteellisen lämminkin, n. +18. Kello 10.00 istahdimme tutuksi käyneeseen bussiin 
ja suuntasimme Sneek'iin. Siellä jakaannuimme kahteen ryhmään. Toiset jäivät tutustumaan 
omatoimisesti Sneek'iin ja toiset menivät kanavaveneilylle. Itse poika-ryhmäni kanssa olin ensin 
kanavaveneilyllä. Kiersimme Sneek'in. Niin kaunista! Ihania rakennuksia sekä pihoja. Valtavia, 
komeita veneitä. Siltojen alituksia, todella matalienkin. Veneilyllä saimme kuulla Sneek'in 
historiasta. Tämän jälkeen me puolestaan kiertelimme kaupunkia toisten nauttiessa 
kanavaristeilystä. 

Perjantaina oli päivän ainoa konsertti klo 17.30 Molen De Rat'issa, Ijlstissä. Paikka sijaitsi lähellä 
Sneek'iä, kauniin, yli 300 vuotta vanhan myllyn juurella. Itselleni tämä konsertti jäi parhaiten 
mieleen. Maisema, tunnelma, soitto, kaikki se yhdessä teki suuren vaikutuksen minuun. Se oli 



sanoin kuvaamattoman kaunista! Viimeinen kappale oli H. Mancinin Pink Panther ja sen tahdissa 
vanha mylly heräsi eloon ja alkoi pyöriä! Haikeaakin oli, sillä matkamme alkoi käydä 
loppusuoraansa. Mahtavaa oli myös se, että yleisökin tuntui nauttivan konsertista valtavasti, sillä 
aplodeja soittajat saivat seisovalta yleisöltä. 

Perjantain konsertin jälkeen edessä oli festivaalien päättäjäiset Sneek'issä. Oli ihana nähdä, kuinka 
nuorten soittajien porukka oli ystävystynyt matkan aikana. Kuinka heillä oli hauskaa yhdessä myös 
soittamisen lomassa.  

Päättäjäisten jälkeen oli hotellilla edessä pakkaaminen. Lauantai aamuna, kun lähtö oli hotellilta jo 
klo 7.30.  

Matkasimme jälleen Sneek'istä Amsterdamin lentoasemalle, joka on valtava! Turvatarkastukset 
selvitettyämme jäi asemalla aikaa tehdä vielä viimeiset tuliaisostokset. Paluumatkalla lentomme oli 
ajallaan ja Helsinki-Vantaalla matkalaukut tulivat nopeasti. 

Tuttu bussi sekä kuski löytyivät Helsinki-Vantaan lentoasemalta ja näin pääsi matkamme viimeinen 
osuus alkamaan. Kotimatkalla bussissa kävi iloinen nuorten kuhina. Kapellimestari Annalle 
esitettiin toiveita kokoontua vielä kerran muistelemaan matkaa. Joku vanhemmista heitti, että 
saattaisivat nuoret vielä halutessaan alkukesälle konsertin tai pari Kokkolan lähistölle saada. 

Ihana, ikimuiston matka! Uusia kokemuksia ja ystäviä sai varmasti jokainen. 

 

Teksti ja kuvat: Sanna Jokela 

 


