MU SI I K I L L I N E N TERVEHDYS TESSA VIRTA TR IOLTA –

HILJAISTA ON!
Uudella singlejulkaisullani on Tessa Virta Triomme ihastuttava versio
hauskasta Erik Lindströmin Hiljaista On -kappaleesta. Äänitimme tämän jazzahtavan version Porvoossa Robi de Godzinskyn studiolla
tammikuussa. Taltioimme samassa äänityksessä myös muitakin kokoonpanomme yhteisiä kolmiäänisiä laulunumeroita ja saimme näin
tuntumaa suunnitteilla olevaa uutta albumia varten.
Kuvasimme lisäksi meidän Labradorinnoutaja Hikun kanssa
koirakävelyllä tunnelmallisen Hiljaista On -musiikkivideon kauniin
Vanhan Porvoon iltahämärässä.
HILJA
ISTA O
Olen musiikkialan monitaituri, pianisti-laulaja ja säveltäjä (s.
N
1967) ja johtanut omaa orkesteriani vuodesta -90 alkaen. Olen
opiskellut pienestä pitäen klassista pianonsoittoa ja valmistuin Sibelius Akatemian Jazzosastolta musiikin maisteriksi 2006.
Urani alkuvaiheissa esiinnyin mm. Tapani Kansan ja Jari Sillanpään konTessa Virta laulu ja piano
serttikiertueilla orkesterinjohtajana ja pianistina sekä omalla orkesterillani
Olli Peuhu kontrabasso ja laulu
yritystilaisuuksissa. Nykyään esiinnyn omalla kokoonpanolla säännöllisesti
Petri Krzywacki kitara ja laulu
monenlaisissa tilaisuuksissa ja myöskin eri artistien kanssa yhteistyössä mm.
Johanna Försti, Mari Palo, Pentti Hietanen, Diandra, Jarkko Ahola, Tomi Metsäketo ja Sami Saari.
2003 järjestin ensimmäisen oman konserttikiertueen ja seuraavana vuonKäy myös kurkkaamassa
na julkaisin esikoisalbumin Um Poeta – Runoilija. Levyllä on eteläamerikkalaisia
musiikkivideo, se löytyy sivuilta
lauluja sekä omia sävellyksiäni ja mukana on myös Samuli Edelmann. Punainen
https://youtu.be/Y_x-Qfm0tNc
Sävellys (2007) on toinen sooloalbumini ja se koostui omista instrumentaasekä www.kumina.com
lisävellyksistä jousikvartetille ja jazzcombolle. Kolmas sooloalbumini on “Sun
Silmissäs Näen Rakkauden” (2012). Se on kokonaisuus 40-luvun amerikkalaisia
Tessa Virran kotisivut:
radiohittejä, fadoja ja omia sävellyksiäni. Erityisen hienoa oli sovittaa ja johtaa
www.tessavirta.net
Jyväskylä Sinfoniaorkesterille tekemiäni isoja sovituksiani.
Pressikuvat löytyvät
Olen johtanut Jyväskylä Sinfonia orkesterin lisäksi Mikkelin kaupunginorpressisivulta.
kesteria ja ollut Musiikkitalon Juhlaorkesterin solistina.
Neljäs sooloalbumi on työnalla ja tässä liitteenä on sinulle maistiainen
kuunneltavaksi! Tarkoitus on julkaista albumi syksyllä.
Terkuin keväthangilta,
Tessa Virta
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