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Monien muiden harrastusten ohella on
Lyseon oppilaiden piirissä musiikilla huomattava si jansa. Oma oppilasorkesteri .ja
kuoro kokeneen ja innokkaan musiikinopettaja Partasen johdolla ovat edelleen tämän
harrastuksen tukipylväitä.
Lyseon orkesterin perusti v. 1g2g silloin
Jcoulun opettajistoon liittynyt musiikinopettaja V. Partanen. Orkesterin pohjana oli
aikaisemmin oppilaiden keskuudessa v:lta
1926 toiminut pieni yhtye. joka oli soittanut
eiupäässä tanssimusiikkia. Jo ensimmäisestä vuodesta lähtien toiminta on vilkasta. Jo_
kaviikkoisissa harjoitLrksissa tot,"ittiin yhteissoittoon -ia koulun juhlissa esitettiin ainrr
muuiamia reippaita numeroita. Alkuvuosien
tapaan jatkuivat harjoitukser ja esiint5rmiset
edelleen. Koululaisjuhlien lisäksi orkestcri
järjesteli kevättalvelln 193b oman musiikliiillan, ionka runsas ja monipuolinen ohjel;na
sai hyvät arvostelut. Myös jokavuotisissa
L1'seon Kristillisen Yhdistyksen järjestämi-csii hengellisissä musiikki-illoissa orkesteri on
soittanut vakavampaa musiikkia. Onpa sen
esityksiä lähetetty useaan otteeseen kokc
l:ansankin kuultavaksi Yleisradion välityk-sellä. Sotavuodet ovat tosin jättäneet jälkensä orkesterinkin toimintaan, :nutta toivottavasti se pian nousee rauhanaikaiseen kun-
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Musiikinopetteja

VEII{IiO PARTANI'N.
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L;'seon ensimmä,inen orkesteri.
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Orkesteria vr"rotta nuorempi kuorc syntvi
varsinaisesti myös onettaja Partasen ansiosta, vaikka ainakin tilapäisiä kuoroja oli ollut jo aikaisemminkin. Tämä aloitti sekal:uorona, jossa ensimmäistä ja toista tenoria
lauloivat täkäläisen Tyttökoulun oppilaat lyseolaisten hoitaessa bassopuolen. Myöhemmin jäi tenorikin pojille ja useimoina vuosina nimenomaan kirkasäänisille alaluokkalaisille, jotka ovat suurella innostuksella esittäneet osansa. Orkesterin rinnalla on kuoro
kajautellut reippaita laulujaan koululaisjuhlissa ja osallistunut myös ern. henqellisiin
musiikki-iltoihin sekä radioesiintymisiin.
Niin kuorolaisilla kuirl orkesterilaisillakin
on ollut vaikeuksia. Insfrumenttien ja ajan

Lyseon

ja tyttökoulun eneimmäinan,kuoro,

puute sekä äänenmurroskin tahtovat silloin
tällöin tehdä haittaa, mutta toiselta puolen
yhteinen harrastus ja edistymisen halu vetävät koulumme oppilaita kuoron ja orkesterin
piiriin. Nämä pitävät koulumme musiikinharrastusta yllä ja ovat oppilaille ponnistuslautana Y.L:ään, Y.S:ään ja moniin muihin
suurempiin orkestereihin sekä UroroH.li.
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