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Markku Lassander coLL.757

Kapellimestari, säveltäjä ja pianisti Markku Lassander syntyi Helsingissä 17 .12.L957 .

Hän pääsi ylioppilaaksi Pohjois-Tapiolan yhteiskoulusta vuonna I977 ja suoritti Sibelius-
Akatemiassa mm. ylemmân musiikinopettajan ja musiikinjohtajan tutkinnot vuonna
1987. Lassander kuoli 19.8.2000.

Kerttu Lassanderin Kansalliskirjastoon 5.9. ja 19.9. luovuttama arkisto käsittää Markku
Lassanderin säveltämää kuunnelma- ja näyttämömusiikkia sekä hänen sovituksiaan
muiden henkilöiden teoksista. Aineiston tarkempi kuvailu kây ilmi arkiston yhteydessä

olevasta luettelosta. Arkiston rajavuodet ovat 1982-1998 ja laajuus 45 arkistokoteloa.

Lãhde: HS/Arkisto/6.9.2000

15. 1.2008iHelena Castrén

Aineisto Aika Signum

Me and my girl
Me and my girl
Me and my girl

Pippi Långstrump
Pimeyden rakenne
Maailma vuonna nolla
Laulu p itkcis tci tie stci

Faust
Hur står det till
Lillans Lillajulet
Kriy kotiin ennen pimecici

Pardon Madam

Aaveita ja valkoisia valheita
Kerjcilciisooppera
Laulu r ahan v i rki s t civ ri s t ci

vaikutuksesta

r996
r996
r996

r990
r99t
t99r
r99t

r990
1987

7990
7990
r995
s.a.

r992

coLL.757.t
coLL.757.2
coLL.757.3

coLL.757.4

coLL.757.5

coLL.757.6
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1986



Mandelay-laulu

Brecht:
- Bobao-laulu
- Kommunardien pddtökset
- Salomon laulu
Brecht:
- Barbara-laulu
- Legenda kuolleesta sotilaasta
- M ustasukkai s uus due tto
- Surabay Johnny
Paksu mies ja muita henkilöitci

Tää on Qömme, hoh-hoi!
Tcici on työmme, hoh-hoi!

Haaksirikko

Meidrin penni
Meidcin pallomme
Mahdoton rakkauslaulu

Sielunelcimrici

M ahdoton rakkauslaulu -
H aaks irikko - Valome rkki

Linnut lent civ cit p aiko illaan
Rikas
Nouseva luokka
Siinci ncikijcf missci tekijci
Vappu 1989

Harmony Sisters

Rehto ri Kalkkis en riko s
Luonteita
Tiedon valo
Skvaller

Keikkalauluja ym.

s.a.

1986

1986

1985

1986
1986

1990

1987

s.a.

t982

1988

r996

1989
1988
1988
1988

t994

1988
1989
r99t
r99t

t997

coLL.757.7

coLL.7s7.8
coLL.757.9

coLL.757.l0

coLL.757.tt

coLL.757.t2

coLL.757.l3

coLL.757.t4

coLL.757.t5

coLL.757.t6

coLL.757.t7

Suojelusenkeli r992 coLL.757.t8
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Vencilciinen ruletti - Rysk rulett 1996

Paasikiviopiston ohjelma

Råttan kommer - näytelmä lapsille
Gode - maestro
101 nc)ytelmcici

Sekalaisia nuotteja ja scivelmici
Fakta homma

West Side Story
Something'Afoot

Me and My Girl
Me and My Girl

Godzinsky - materi aalia
Godzinsky - materi aalia
Godzinsky - materi aalia

Man of La Mancha

Iloinen leski - Glada cinkan

Spelman på taket
Spelman på taket
Spelman på taket

Seitsemcin meren tuolla puolen
Joulukaari

Show Sally Albatross

Oliver!
Oliver!

Wi ene rw aldin t arino it a

S ev illan p arturi/F i g aron hclcit

t997

t994
r993
1998

s.a.

s.a.

s.a.

s.a.

s.a.

s.a.

1982
r982
t993

s.a

7984

s.a.

s.a.

s.a.

r987
s.a.

1987

s.a.

s.a.

s.a.

s.a.

coLL.757.t9

coLL.757.20

coLL.7sj.2l

coLL.757.22

coLL.757.23
coLL.7s7.24

coLL.757.25
coLL.757.26
coLL.7s7.27

coLL.757.28

coLL.7s7.29

coLL.7s7.30
coLL.7s7.3l
coLL.757.32

coLL.757.33

coLL.7sj.34

coLL.757.35
coLL.7s7.36

coLL.757.37

coLL.757.38

Oz 1989 coLL.757.39

J



Joululauluja

Valomerkki
Valomerkki
Valomerkki
Valomerkki

I'am getting my act together

1988

t99l
t99t
r99t
799r

s.a

coLL.757.40

coLL.757.4t
coLL.757.42
coLL.757.43
coLL.757.44

coLL.757.4s
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