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Käsikirjoituskokoelmat

NONO SöDBnBERG, muusikko (1945-)

COLL. 598

Kitaristi, säveltäjä Nono (Amo) Söderberg syntyi 8.9.1945. Hän on opiskellut musiikkitiedettä
Helsingin yliopistossa, mutta on muusikkona kuitenkin itseoppinut. Nono Söderberg tunnetaan
pitkän linjan muusikkona ja pedagogina. Hän on soittanut lukuisissa merkittävissä
suomalaisyhtyeissä 1960-luvun alkupuolelta lähtien. Hänen uransa studiomuusikJcona ja pedagogina
on myös mittava. Teoston tilaston mukaan levytyksiä, joilla Nono Söderberg on soittanut kitaraa,
on yli 3500. Yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Danny, Eero ja Jussi Raittinen, Paroni
Paakkùnainen, Hector, Pekka Pohjola ja Tapani Kansa, yhtyeistä voidaan mainita Needles,
Islanders, Boys ja Ilokaasu. Omia yhtyeitä ovat olleet Group, Bluesshakers ja nykyinen Kapteeni
Nemo. Söderberg on toiminut myös teatterimuusikkona.
Nono Söderberg on opettanut kitaristeja ja bändejä monilla leireillä ja kursseilla sekä Sibeliuslukiossa ja Teatterikorkeakoulussa. Jazzja Pop Opistossa hän on opettanut 197O-luvulta lähtien.
Söderberg on julkaissut kolme rock-jazz-tvylistä soololevyä: 'Nono' (1976), Rare Bird (1982) ja
Hot Wires (1993). Kahden ensimmäisen sävellykset ovat mukana aineistossa, jonka Nono
Söderberg on lahj oittanut Helsingin yliopiston kid astoo n 22.9'1998.

Nono Söderberg on julkaissut kidan Rockroots (1994),jossa opastetaan llihinnä rockkitaristeja. Hän
on myös kirjoittanut useita artikkeleita kitaransoitosta ja hänellä on oma kitaristeja opastava palsta
Rytmi-lehdessä.
Helsingin yliopiston kirjastoon lahjoitettu aineisto sisältää 45 Nono Söderbergin sävellystà L9701990 -luvuilta. Mukana ovat mm. rockooppera 1892 (vuodelta 1986), soololevyjen materiaalia
sekä mm. Eurovision laulukilpailun Suomen karsintaan osallistuneita kappaleita 1970-ja 1980 luvuilta. Aineiston laajuus on kolme koteloa (Coll. 589.1-3.)
Lähteel Nono Söderbergin arkistoon sisältyvät henkilötiedot ja lehtileikkeet.

26.2.1999 Marjut Hjelt

Aika

Aineisto

Signum

Määrä

s

BIOGRAPHICA
Opetusministeriön päätös kelpoit984
suudesta lehtorin toimeen
Måiåiräyskirja musiikin lehtorin toimeen
1984
Todistus toimimisesta musiikinopettajana Sibelius-lukiossa 1984
Niinikiqjanote (Teatterikorkeakoulu) 1989

(Teatterikorkeakoulu)

1s.

valokopio

1s.

valokopio

1s.

valokopio
valokopio

7s.

89.1

SÄvELLYS KÄS IKIRJOITUKSET

Ntiyttämömusiikki
premiåir 14.3.1986

1892, en rockopera (1986)

Wasa Teater

Laulut (tekstit: Peter Snickars, Pekka Sonck)
1985
laulujapiano, sointumerkit
- I detta år
- Pojkarnas sång 'Förbannade låixor'
- Moritz sång 'Jag har känt mig
så konstig'
- Flickornas sång 'Till attack'
- Moritz sång 'Heureka'
- Melchiors sång 'Prästen han talar'
- Fru Bergmans sång ( 2 kpl)
- Storken (2 kpl)
- Om hundra år ( 3 kpl)
- Racka ner ( 3kpl)
- Vad åir det ( 2 kpl)

-Hud(3kpl)

Rockoopperan
Rockoopperan

mainos
tekstit

1986
s.a.

45

S.

2s.

2s.

3+ 1s
2s.
3s.
7s.
3s.
8s.
4s.
4s.
4s.

s

yksi sivuista valokopio

kåiäntöpuoli: sointumerk.
kääntöpuoli : harj oitusaikoj a
kääntöpuoli : muistiinpanoj a

2s.
23

s.

sivuja puuttuu

coLL.

Levytetyt siÍvellykset
'Nono' (1976)
Kaikki sävellykset ja sovitukset Nono Söderbergin
Breakwater
- melodia ja sointumerkit,
stemmoj a eri soittimille
Seagull
- partituuri, stemmoja eri soittimille
Tide
- melodia, piano, stemmoja
Crystal Rain
- melodia ja sointumerht
The Ninth Vy'ave
- partituuri, stemmoja eri soittimille

liite: sanat, I

2s.

589.2

liite: levyn tiedot, 1 s.,
levyyn liittyviä muistiinpanoja,3 s.

s. a.

l0s

t975

4s.

r975

8s.

s. a.

3s.

kääntöpuoli : merkintöj ä

r9l5

l0

kansilehti : muistiinpanoj a
2

s.

Ballad (of a Lost Treasure)
- melodia, sointumerkit, stemmoja
\ûrgin Voyage
- piano ja sointumerkit, stemmoja

s. a.

10s

t975

9s.

Rare bird' (1982)
Sävellykset Nono Söderberg, sanat Jim Pembroke

= Kuka kaiken alkaa
(esitt. Paula Koivuniemi)
= Spanish blues

liite: levyn tiedot, I
liite: sanat, 1 s.

Chinese satin
- melodia ja sointumerkit
Sweep
- melodia ja sointumerkit, stemmoja

s. a.

1s

s. a.

7s

l2th of March
- melodia ja sointumerkit,
kitarastemma
New Samba
- melodia ja sointumerkit,
kitarastemma

t982

6s

s.a.

3s.

LoveTheme(2kpl)

s.a

4s.

Gemini
- melodia j a sointumerkit,
saksofonistemma
Oh, Rare Bird
- melodia ja sointumerkit, piano

s. a.

3s.

s.a

3s.

liite: sanat, I

s.

Kapteeni Nemo merihäd2issä
- melodia ja sointumerkit

1985

1s.

liite: sanat, I

s.

Kelaan ja kelaan

s.a

5s.

Oman katon alla
(san. Markku Mustonen)
- melodia ja sointumerkit

s.a

2s.

Parfait amour
- laulu japiano

1986

3s

- melodia ja sointumerkit

M uut levy

te ty

s

merkintä: 12.3.1982

t s dv e llyks et

- melodiaja sointumerkit,
kitarastemma

liite: levyesittelyt, 2 s

coLL.

589.3

Yleisradiolle tehdyt køntanauhat
1, kantanauha
Avocado
- partituuri
- melodia ja sointumerkit

1980
1980

4s.

valokopioita

3

Sambadi

1980

partituuri
- melodia ja sointumerkit
-

Latin satin
- partituuri
- melodia ja sointumerkit
Illusion
- partituuri
- versio 'Illuusio'
- melodia ja sointumerkit
Bounce
- melodia ja sointumerkit

5s
3s

1980

4s

1980

2s.

valokopioita

valokopioita

1978

1s.

valokopio
merkintä: 6.10.1978

s. a.

2s.

valokopio

Alfa
- partituuri

1980

4s.

2. kantanauha

1983

2s.

valokopio

Raivoisa Roland
- melodia, sointumerkit, basso
Sivu päivãikirjasta
- partituuri
Savonia ( 2 kpl)

4s.

Meri-tuulia

1s.

kääntöpuoli: V/ings

s. a.

7s

merkintä: korjattu 14.5.8 I

t977

2s

2s.

Syksyn sävel -kilpailuun 1978 osallistuneet
s t rume ntaølikap p ale e t

ín

Rain/ Opus 12
- melodiaja sointumerkit, piano
Työttömän paimenen sanaton laulu
- melodia ja sointumerkit

Eurovision la.ulukilpailun Suomen karsintaan
osallistuneet laulut 1979-1984
Aika tullut on (san. Pertti Reponen)
- piano, sointumerkit
Sambanja (san. Heikki Harma)
- melodia ja sointumerkit
Macho Man (san. Tomas Ek)
- partituuri, piano ja sointumerkit

liite: 3 muistilappua

1978

2s.

kappaleen esitti Kirka

s. a.

3s.

kappaleen esitti

Ami

Aspelund
kåiäntöpuoli: viesti
1983

11 s.

kappaleen esitti Tomas Ek

Ekin nimim. Fjalar Fjong

LEHTILEIKKEET
Lehtileikkeitä (valokopioita)
Kopio Rockroots-julkaisun
kannesta

1995-98, s.a. 9

s.

s.a.

s.

2

4

