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Arkistoluettelo 726 

Kansalliskirjasto 
 

KIMMO NEVONMAA, säveltäjä (1960-1996)     COLL. 641 
 

 

 

Aineisto   Aika Määrä  Signum 

 

 

SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET 

 

 

Biografia   s.a. 1 s.  COLL. 641.1 

Liitteet: teosluettelo, esite  s.a., 1998 1 +12 s. 

 

 

Orkesterimusiikki      

Introduzione ed allegro 

- orkesteripartituuri  1987 30 s. 

- stemmat   1987 40 s. 

- valokopiot partituurista ja stemmoista 

(merkintöjä)   1987 30+105 s. 

Dedicated to my father Tuure Nevonmaa 

 

"Dolor nascens et effluens" 

- stemmoja (tietokonetulosteita, joissa 

merkintöjä)   1992 18 s. 

- luonnokset   s.a. 55 s. 

 

Tumultuous 

for the ensemble of thirteen players 

- 2 kopiota partituurista, merkintöjä 1992 21+21 s. 

- stemmoja    s.a. 10 s. 

 

Lux intima (Sisäinen valo)  1993-94 

- luonnoksia   1991-92 56 s. 

 

Heros serenatus (saksofonikonsertto)  

- partituuri (luonnoksia 2 versiota) 1995-96 9+35 s. 

- 2 kopiota partituurista, merkintöjä s.a. 13+13 s. 

  

 

Teokset puhallinorkesterille 

Les fanfares per orchestra di fiati 

- partituuri (kopio käsikirjoituksesta) 1991 18 s. 

- stemmat   1991 15 s. 

- stemmat (kopioita)  s.a. 31 s. 

Dedicated to Dr. Martti Nissilä 
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Kamarimusiikki 

Preludi ja fuuga kahdelle trumpetille 

ja kahdelle pasuunalle 

- partituuri ja stemmat  1985 12+4 s. 

Liite: poistetun version partituuri (kopio) 1985 11 s. 

 

Jousikvartetto nr. I 'Talvisota', op. 3 

(String quartet) 

- partituuri   1989-1990 26 s. 

- partituuri (kopio käsikirjoituksesta) 1991 26 s. 

 

Piece for Quartet 

- partituuri (kopio käsikirjoituksesta) 1994 16 s. 

- viulustemmat  1994 9 s. 

 

 

Teokset soolosoittimelle 

Häämarssi    1985 

- urut (kopio)   s.a. 2 s.+ kansi 

 

Illusion pour piano 

- piano   1985 3 s.  

 

Passacaglia uruille 

- partituuri   1986 9 s. 

 

 

Vokaalimusiikki 

Kolme joululaulua 

Metsien joulu (Lauri Pohjanpää) 

- sopraano ja piano/ urut (kopio) 1985 3 s. 

 

Jouluvirsi (Lauri Pohjanpää) 

- mezzosopraano ja piano/ urut 1993 2 s. 

- kopio   1993 2 s. 

Omistettu Lyyli Pulkkiselle 

 

Hiljene maa (Lauri Pohjanpää) 

- mezzosopraano ja piano/ urut (kopio) 1996 2 s. 

- luonnos   1996 1 s. 

Omistettu vanhemmilleni 

 

Liite: nuottipainate 'On jouluilta' 1996 27 s. 

(sisältää em. joululaulut) 

 


