Anna Maria McElwain
– harvinainen kukka
musiikin kedolla

A

nna Maria McElwain on monen kulttuurin kasvatti. Hänen äitinsä on savolaishämäläinen ja isän esivanhemmista
löytyy muun muassa viiden eri intiaaniheimon edustajia. Suuren osan elämästään
Anna Maria vietti Turussa. Jo lapsena hänellä oli erikoiset mielenkiinnonkohteet.
Häntä kiehtoivat esimerkiksi kielet, joissa
on erilaiset, kauniit kirjaimet. Hepreankieli
oli yksi niistä.
Anna Maria oli sitä mieltä, että hän ei
halunnut mennä kouluun ja hänen vanhempansa kuuntelivat lapsen tarpeita ja antoivat
hänen opiskella kotona. Tällä tavoin Anna
Marialla oli mahdollisuus keskittyä niihin
asioihin, jotka kiinnostivat häntä ja hän
suuntautuikin musiikkiin. 21-vuotiaana hän
oli suorittanut kaksi maisterintutkintoa Yhdysvalloissa. Toinen oli pianonsoitossa ja
toinen musiikinteoriassa.
Opiskeluaikana oli myös hepreankielentaidosta hyötyä, sillä Anna Maria tutki
hepreankielisen Raamatun nuottimerkkejä.
Anna Maria onkin yksi niistä harvoista ihmisistä, jotka resitoivat Raamattua suoraan
hepreankielisestä tekstistä alkuperäisin melodioin. Raamatun resitaatiota on alun perin käytetty, ei vain jumalanpalveluksessa,
vaan myös parantamisessa. Moni turkulainen saattaa muistaa Anna Marian, jolla oli
tapana resitoida hepreankielistä Raamattua
90-luvulla perjantai-iltaisin Pyhän Hengen
kappelissa, Julian korttelissa. Anna Maria
on resitoinut useita kertoja myös Minä Olen
-tapahtumassa sekä taltioinut resitaatiota
useiden CD-levyjen verran.
Anna Maria palasi kymmenen vuotta
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sitten juurilleen Kuopioon ja hänet löytää nykyisin aivan Puijon metsän kupeesta
1800-luvun hirsitalosta, missä hän asuu
16-vuotiaan poikansa Adamin kanssa. Kotiuduttuaan Kuopioon, joka on klavikordinsoiton keskus Suomessa, Anna Maria tutustui
klavikordiin lähemmin ja menetti soittimelle sydämensä. Klavikordi on 1400-luvulta
peräisin oleva pianon esiäiti. Se on pieni ja
ilmeikäs soitin, joka sai hiljaisuutensa vuoksi vähitellen väistyä cembalon ja fortepianon
tieltä. Kuitenkin esimerkiksi J.S. Bachin sanotaan soittaneen kaikkein mieluiten juuri
klavikordia. Hän piti soitinta sielukkaana
ja sopivimpana hienoimpien ajatustensa
ilmaisuvälineenä eikä uskonut, että millään
muulla klaveerisoittimella olisi mahdollista
saada aikaan yhtä suurta äänen vivahteiden
moninaisuutta kuin klavikordilla.
Nyt Anna Marialla on kolme omaa klavikordia, joista kaksi on hänen isänsä rakentamia. Ensimmäinen niistä valmistui
kesällä 2002. Siitä lähtien Anna Maria on
perehtynyt klavikordiin enenevässä määrin
niin, että viime keväänä hän valmistui klavikordinsoiton maisteriksi ensimmäisenä
suomalaisena Sibelius-Akatemiasta.
Anna Maria pitää konsertin Konsan
Kartanossa sunnuntaina 17.4. klo
16. Konsertissa kuullaan sekä ai
nutlaatuista ja parantavaa heprean
kielisen Raamatun resitaatiota että
klavikordimusiikkia 1500-luvulta
alkaen. Katso Turun Henkinen Kes
kus ry:n ohjelma s. 16.
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Turun Luontaishoitola, Konsan Kartano
Virusmäentie 9 Turku

ke 26.1.2011 klo 18-19.30
Esittelyluento homeopatian perusteista

Myös kotikäyntinä
Klassiset/urheilu hieronnat:

Hinta 10,-/luento/ hlö ilmoittautumiset 18.1. mennessä:

Lymfahieronta:30e
Energiahoidot:30e
Aromaterapeuttiset hieronnat:30e
Lämpöhoito:+5e
Lahjakortit

Tapaturmat, nyrjähdykset, venähdykset, ruhjeet, haavat

30 min-15e,45 min-20e

Kauneus- ja
hyvinvointikeskus
Bell-Linéa
Hämeenkatu 32
20700 Turku
www.bell-linea.fi

Mitä homeopatia on? Homeopatian periaatteet,
samanlaisuus ja potensointi, erilaiset vahvuudet

60 min-25e,90 min-40e

Kuuvuorenkatu 24 20540 Turku
Puh: 045 237 2349
Email: ilkka.rainio@pp.inet.fi
Hierontaterapeutti, Urheiluhieroja,
Lymfahoitaja Ilkka Rainio
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homeopatia@heleonni.fi tai 040 565 2566
su 22.2.2011 klo 13.00 - 15.00 ja 15.30 - 17.30
klo 13-15 Homeopaattinen esiapu:
klo 15.30-17.30 Homeopaattinen flunssanhoito
akuutti yskä, nuhaoireet ja flunssa
Hinta 10,-/luento/ hlö ilmoittautumiset 18.2. mennessä:

homeopatia@heleonni.fi tai 040 565 2566

Helena Mykrä, klassinen homeopaatti, SHLI.hom

www.heleonni.fi

TERVETULOA KURSSEILLE

esim. lymfaterapia,turvekurssi,suomalainen verikuppaus,
kehon puhdistusretriitti,ayurvedakoulutus,reiki,
pysyvän laihtumisen salaisuus-muutos lähtee mielestä,
horstman peruskurssi,kutsu värit luoksesi,
kalevalainen jäsenkorjaus, kukkaterapia eläimille.
Yrityksille ja ryhmille virkistys- ja tyky-päiviä hemmottelun merkeissä.
www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi
Aija Lento p. 040 591 8742, info@frantsilanhyvanolonkeskus.fi

Luonnon salaisten
voimien erikoiskurssi
Turussa 9.–10.4.2011
Vetäjänä: THM Tiina Lindholm
Ilm. ja lisätiedot: 09 587 1248
tai www.eskojalkanen.net
Tule rohkeasti mukaan!

info@istro.fi - www.istro.fi - 040 911 2496
Kiparluodontie 75, 23360 Kustavi

... kursseja, tapahtumia, majoitusta,
virkistyspäiviä, kotieläimiä, luonnonrauhaa...

Itätalon Talonpoikaiskartanon pihapiiri kotieläimineen
huokuu historiaa jo varhaiselta viikinkiajalta.
Tervetuloa tutustumaan!

TERVEOLOKAUPPA 24 h/vrk
www.terveolo.com
Tai pistäydy:
Jösse Sakon katu 8, 11. krs., Turku
tarkista että olemme paikalla
0400 448 898
Vaivaako ummetus, ripuli, turvotus,
ilmavaivat ym. epämääräiset oireet,
epäiletkö allergiaa tai hormoneja?
Ruuansulatus-, allergia-, hormoni- ym. testit,
myös lisäaine- sekä hiuskudosanalyysit.
Aina mukana lääkäri tutkimuksien tulkinnassa.

Katso lisää www.merjavarjo.fi
Ravintovalmentaja,
Dipl.luontaisterapeutti, Oligoterapeutti

MERJA VARJO
Jösse Sakon katu 8 as 84, 11. krs., Turku
Ajanvaraus 0400 448 898

TURKU 2011 -OHJELMAA

Konsan
Kartanossa
Virusmäentie 9
Raunistula, Turku
P. (02) 250 3636
Bussit 14 ja 15

Koko Perheen pihajuhla Konsan Kartanossa

sunnuntaina 5.6. klo 12–18

Pihalla esiintyvät : Nukketeatteri Sixfingers, afganistanilainen tanssiryhmä
Sitara, Aurinkokuoro, hanuristi Ilse Hentunen ym. • Myyntitorilla maan
antimia ja käden tuotteita • Puhvetissa hernekeittoa, konsapurilaisia
ym. hyvää • Kahvila-ravintola Navetassa herkkuja joka makuun
• Turun Luontaishoitolassa avoimet ovet

Lisätietoja:
www.konsankartano.net
Kesateatteria Konsan Kartanon pihalla

Rakas, raju

Liput 10/8e.
Ennakkovaraukset
p. 02-2503636
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Dramatisointi
ja ohjaus:
Karim Tsarkov

I vo

Raunistula
Näytelmä suurista tunteista: rakkaudesta,
mustasukkaisuudesta, sukuriidoista.
Pohjalla ovat Sirkka Rantasen muistelmat
1920-luvun kieltolain ja sotien ajan
Raunistulasta. Luvassa jännitystä, vähän
historiaa ja ennen kaikkea Elämää.

Näytökset:
Ensi-ilta su 29.5. klo 15
ti 31.5. klo 18
to 2.6. klo 18
ti 7.6. klo 18
to 9.6. klo 18
su 12.6. klo 17
ti 14.6. klo 18

to
su
ti
to

16.6.
19.6.
21.6.
23.6.

klo 18
klo 15
klo 18
klo 18

Muutamia näytöksiä
myös elokuussa, katso
www.konsankartano.net

