Kokkolan Nuorisosoittokunnan Italian matka 2.-9.9.2017
Lauantai aamuna 2.9 lähdimme konsan edestä soittimet ja matkatavarat pakattuna
bussilla kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää, josta lensimme suoraan Venetsiaan.
Venetsian lentokentälle saavuttuamme nousimme bussiin joka vei meidät
Mirandolan musiikkikoululle, missä isäntäperheet jo odottivat meitä.
Ensimmäinen ilta omassa isäntäperheessäni oli hyvin mielenkiintoinen, koska
yhteistä kieltä meillä ei ollut. Italiassa englanninkielentaito ei aivan ole samaa
luokkaa kuin Suomessa, mutta alkuvaikeuksien jälkeen Google kääntäjän ja
sanakirjan avulla saimme ruokapöydässä jo hieman keskustelua aikaan.
Seuraavana päivänä tutustuimme perheen kodin lähialueeseen ja pääsimme
seuraamaan paikallisia markkinoita. Päivä kului edelleen hieman edellisen päivän
matkaväsymyksen uuvuttamana, mutta illalla oli jo ensimmäisen konsertin aika.

Konserttilava oli ulkona vanhalla torilla kauniin rakennuksen edessä ja konsertissa
soittivat myös Mirandolan musiikkikoulun nuoriso-orkesteri joiden soittajien
perheissä siis majoituimme. Konsertin jälkeen palasimme musiikkikoululle missä
Mirandolan orkesterin soittajat olivat järjestäneet meille juhlat.

Maanantaina ohjelmassa oli retki Venetsian kaupunkiin ja päivä kului kierrellessä
Venetsian pieniä kujia ja nähtävyyksiä katsellessa.
Tiistaina kävimme tutustumassa läheiseen Mantovan kaupunkiin ja illalla oli
vuorossa matkamme toinen konsertti, joka pidettiin pienellä aukiolla Mirandolan
lähellä sijaitsevassa kylässä.

Keskiviikko olikin taas matkustuspäivä. Aamulla hyvästelimme Mirandolan
isäntäperheemme ja lähdimme kohti Gardajärveä. Hotellimme sijaitsi kukkulalla
viinitarhojen keskellä jonkin matkan päässä Veronan kaupungista. Ensimmäinen
päivä hotellilla kului uima-altaalla. Muutamasta ukkosmyrskystä huolimatta ilma oli
koko reissun todella aurinkoinen ja lämmin, vaikkakin paikallisten mielestä olikin jo
aivan liian kylmä uimiseen meille suomalaisille n. +28 astetta oli täydellinen
lomasää.
Torstaina päivä kului osalla porukasta huvipuistossa ja me lähdimme pienemmällä
porukalla tutustumaan pieneen kaupunkiin Gardajärven rannalla. Seuraavana
päivänä kävimme vielä katselemassa kauniin Veronan kaupunkin taloja ja
ihmisvilinää, mutta loppu ilta kului taas uima-altaalla.

Lauantaina olikin kotiin lähdön aika, mutta ennen paluumatkaa kävimme vielä
laudalla Sirmionen kylässä syömässä ja katsomassa vanhan linnan raunioita, jonka
jälkeen alkoi matka kohti Venetsian lentokenttää ja Suomea.
Yöllä matkustimme vielä takaisin Kokkolaan ja kotona oltiinkin hyvin väsyneinä
kello yhdeksän aamulla.
On mahtavaa, että Konservatorio mahdollistaa oppilailleen tälläistä tilaisuuksia
päästä tutustumaan uuden maan kulttuuriin niin läheltä. Sen lisäksi tällaiset reissut
mahdollistavat myös uusien kansainvälisten ystävyyssuhteiden syntymisen.
Kokonaisuudessaan reissu oli hyvin onnistunut, mistä tahdon vielä kiittää kaikkia
matkalla mukana olleita soittajia, huoltajia ja orkesterin johtajaamme Pasi Ojalaa.
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