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Arkistoluettelo 721 

  

 

HARRI WESSMAN, säveltäjä (1949-)    COLL. 654 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansalliskirjasto 

Käsikirjoituskokoelmat 
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Aineisto   Aika Määrä  Signum 

 

SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET    COLL. 654.1 

 

 

Orkesterimusiikki 

 

Pilvistä (Cloudy) 

Big bandille 

- partituuri   s.a. 17 s. 

 

Neljä sinfonista kuvaa 

- partituuri   s.a. 66 s. 

 

Valssi Vantaalle 

- partituuri   s.a. 18 s. 

 

 

Kamarimusiikki 

 

Sonaatti sellolle ja pianolle 

- partituuri   1973 22 s. 

 

Kolme kappaletta kahdelle huilulle ja 

kitaralle 

 - partituuri   1976 15 s. 

 

Duo huilulle ja kitaralle 

- partituuri   1977 19 s. 

 

Keinuu 

- sello(t) ja piano 

- partituuri   1978 2 s. 

 

Sonaatti viululle ja pianolle 

- partituuri   1978 49 s. 

Omistettu Jaakko Ilvekselle 

 

Tuokiollinen musiikkia sello-orkesterille 

- partituuri   1978 26 s. 

Omistettu Hector Villa-Lobosin muistolle 

 

Pan ja Pitys-nymfi 

- huilu ja kitara 

- partituuri   1979 7 s. 

 

Sarja alttonokkahuilulle ja kitaralle 

- partituuri   1979 13 s. 

Johanna Keskiselle 
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Sonaatti sellolle ja pianolle 

- partituuri   1979 44 s. 

Risto Poutaselle 

 

Syksyn sävyinen fantasia 

sellolle ja pianolle 

- partituuri   1980 19 s. 

YLE:n tilaustyö 

 

Prinsessa, joka nukkui sata vuotta 

vokaliisi sopraanolle (trumpetille ja 

orkesterille) 

- partituuri   1981 7 s. 

- sovitus sopraanolle ja pianolle 1981 5 s. 

 

Trio viululle, sellolle ja pianolle 

- partituuri   1981 28 s. 

Espoon kaupungin tilaus 

 

Concertino 

pianolle ja jousiorkesterille 

- partituuri   1982 49 s. 

 

Preludi ja sicilienne pianotriolle 

- piano, viulu, sello 

- partituuri   1983 9 s. 

 

Kisasoitto käyrätorvelle ja pianolle 

- partituuri   1984 3 s. 

 

Sonatiini alttonokkahuilulle ja kitaralle 

- partituuri   1984 14 s. 

Tilattu Rabbe Forsmanin ja Pekka 

Vesasen konserttiin 12.10.84 

 

Överby-spiccato 

- viulu ja alttoviulu 

- partituuri   1984 3 s. 

Tillägnat Riitta Poutanen och Eija Hirvonen 

 

Pianokvartetto 

- violino, viola, violoncello, pianoforte 

- partituuri   1985 45 s. 

Kuhmon kamarimusiikin tilaus 

 

”Teema” ja ”Muunnelma” vaskiyhtyeelle 

- partituuri   1986-87 47 s. 

 

Preludi 

- kaksi viulua ja piano 
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- partituuri   1990 18 s. 

 

Holonpolokka 

- viulu ja piano 

- partituuri ja viulustemma  s.a. 3+2 s. 

 

Jatkoa lauluun ”Syksymmällä” 

- jousikvintetti 

- partituuri   s.a. 4 s. 

 

Kané’s bossa 

- kamariorkesterille 

- partituuri   s.a. 16 s. 

 

 

Kellastuneille lehdille kirjoitin    COLL. 654.2 

(Eha Lättemäe) 

- kuoro, jousikvintetti 

- partituuri   s.a. 5 s. 

 

Kissa vuoteella haukottelee, kärpänen 

kääntyy pois (Eha Lättemäe) 

- laulu, huilu ja piano 

- partituuri   s.a. 3 s. 

- sovitus: kuoro, huilu, piano s.a. 3 s. 

 

Kuu hukkui mereen (Eha Lättemäe) 

- huilu, kuoro, jousikvintetti  

- partituuri   s.a. 11 s. 

 

Laulujen puu 

- kuoro, jousiorkesteri 

- partituuri   s.a. 5 s. 

 

Min längtan är längre än vinden (Åke Grandell) 

kamariyhtyeelle 

- partituuri   s.a. 31 s. 

 

Oksat kasvavat ohitseni (Eha Lättemäe) 

- laulu, huilu, kitara 

- partituuri   s.a. 4 s. 

- laulu, piano   s.a. 2 s. 

 

Piti silloinkin kasvaa (Eha Lättemäe) 

- huilu, laulu, piano ja jousikvintetti 

- partituuri   s.a. 5 s. 

 

Puolukanvarpujen maassa 

- vaskiyhtye 

Sävellykseen kuuluva Eha Lättemäen runo 
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lausutaan ennen esitystä, samanaikaisesti 

tai painetaan ohjelmalehtiseen 

- partituuri   s.a. 4 s. 

 

Päivänkukka (Eha Lättemäe) 

- laulu, huilu, piano 

- partituuri, stemmat  s.a. 6+1+2 s. 

 

Rantalaitumella (Eha Lättemäe) 

- flute, alto recorder, guitar 

- partituuri   s.a. 4 s. 

 

Sadetta ja punaviiniä 

3 pienoiskuvaa 

- viulu ja piano 

- partituuri   s.a. 7 s. 

Caritalle ja Jaskalle 

 

Sarja kamariorkesterille Eha  

Lättemäe-laulujen pohjalta 

- partituuri ja ohje  s.a. 21+1 s. 

 

Serenadi trumpetille ja jousiorkesterille 

- partituuri   s.a. 11 s. 

 

Talvisen pimeä valkea maa/ Ikkunain kajoa 

(Eha Lättemäe) 

- huilu, kuoro, jousikvintetti 

- partituuri   s.a. 7 s. 

 

Tuulen kohinaa (Eha Lättemäe) 

- huilu, kuoro, piano, jousikvintetti 

- partituuri   s.a. 8 s. 

 

Two Movements for Guitar Quartet 

- partituuri   s.a. 13 s. 

 

Vaalea veräjä (Eha Lättemäe) 

- laulu, jousikvintetti 

- partituuri, stemmat  s.a. 4+6 s. 

 

Vesi väsyy lumen alle (Eha Lättemäe) 

- huilu, kuoro, piano, jousikvintetti 

- partituuri   s.a.   9 s. 

 

Viihdytä minua, viileä kuu (E. Lättemäe) 

- laulu, jousikvintetti 

- partituuri, stemmat  s.a. 4+6 s. 

 

Voi minun Hallini 
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- huilu, laulu, piano, jousikvintetti 

- partituuri   s.a. 20 s. 

 

II välisoitto jousiorkesterille ”Syksyyn” 

(Eha Lättemäen lauluihin) 

- partituuri   s.a. 8 s. 

 

 

 

 

Teokset soolosoittimelle 

 

Miniatyyri pianolle 

- partituuri   1973 2 s. 

 

Pianosonatiini – Sonatina per pianoforte 

- partituuri   1978 23 s. 

 

Preludi No. 4 

- piano   1978 2 s. 

 

Neljä episodia kitaralle 

- partituuri ja selostus  1979 6+1 s. 

 

Intermezzo N:o 1  

- piano 

- partituuri   1980 10 s. 

 

Olli’s solo 

- huilu   1980 3 s. 

 

Intermezzo N:o 2 pianolle 

- partituuri   1981 9 s. 

 

Je chante la beauté de la solitude… 

- harmonikka 

- partituuri   1982 2 s. 

 

Marssi 

- piano   1982 2 s. 

 

Öistä kävelyä 

- piano   1982 1 s. 

 

25 små pianostycken 

- partituuri   1984 25 s. 

NOMUS-beställning för samnordiskt 

spelhäfte 
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Sonaatti harmonikalle 

- partituuri   1986 29 s. 

Liite: Suomen Harmonikkainstituutin 

kirje   1990 1 s. 

 

Kokoelma ei niin kovin vaikeita pianokappaleita 

1. Iltalaulu (kopio)  s.a. 1 s. 

2. Melkein kuin lastenkamarista s.a. 1 s. 

3. Kellot   s.a. 1 s. 

4. Kuin kansanlaulu I (kopio) s.a. 1 s. 

5. Kuin kansanlaulu II  s.a. 1 s. 

6. Trubaduuri  s.a. 1 s. 

7. Syysauringon viileää kirkkautta s.a. 1 s. 

8. Sicilienne (kopio)  s.a. 1 s. 

9. Melkein valssi (kopio)  s.a. 1 s. 

10. Hatunnosto Chopinille  s.a. 2 s. 

11. Pilviä veden kalvossa  s.a. 2 s. 

12. Blue   s.a. 2 s. 

13. Jazz-trumpetisti sadesäällä s.a.  1 s. 

14. Täysin purjein  s.a. 2 s. 

15. Suurkaupungin säihkyä s.a. 2 s. 

 

Lauluja Karoly Garamille ja 

hänen sellollensa 

- partituuri (osat I-IV)  s.a. 5 s. 

 

Nimetön pianosävellys  1990 s. 5-9   

 

 

 

Kuorosävellykset 

 

Dies sacntificatus 

kolmiääniselle lapsikuorolle 

- partituuri   1973 2 s. 

 

Vaggvisa 

- lapsikuoro   1982 1 s. 

Kääntöp.: Det vire på fjällen s.a. 2 s. 

 

Kesäisiä eläimiä (Liisa Wessman) 

- sekakuoro 

- partituuri   1983 20 s. 

Liite: sanat    2 s. 

 

Kolme laulua V.A. Koskenniemen runoihin 

Katulyhty 

Nää, oi mun sieluni, auringon korkea nousu 

Laula mulle laulut nuoruuteni 

- sekakuoro 
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- partituuri   s.a. 9 s. 

Nää, oi.. myös: barytoni ja piano/urut s.a. 2 s. 

 

Raskas, raskas on 

Kehtolaulu levottomalle 

Kaksi laulua sekakuorolle 

Marianna Kalliolan runoihin 

- partituuri   s.a. 11 s. 

 

Uniloru 

- kuoro, piano 

- partituuri, kuorostemma  s.a. 5+2 s. 

 

 

Vokaalimusiikki 

 

Unettoman yö (Eha Lättemäe) 

- laulu ja piano  1976 4 s. 

 

Kaksi nyyhkyä laulua 

V.A. Koskenniemen runoihin 

”Ystävälleni ullakkokamarissa” 

”Kaupungilla sataa” 

- laulu ja piano (kopio)  s.a. 7 s. 

 

Lauluja ruohon ja veden veljeskunnalle 

(Eha Lättemäe) 

- laulu ja piano  s.a. 19 s. 

 

Lumiukko (Heikki Jylhä) 

- laulu ja piano  s.a. 2 s. 


