
AINO PELTOMAA   LAULU, HARPPU  
HARMEN FRAANJE   PIANO  

MIKKO PERKOLA  VIOLA DA GAMBA, EFFECTS

 

TRIO

Trio ammentaa keskiajan sävelmistä (Hildegard von Bingen, Pérotin, Llibre Vermell, gregoriaaniset 
sävelmät), ja tuo ne tähän päivään omien sovitusten ja improvisaation kautta. Trion omat sävellykset 
kietoutuvat kauniisti yhteen keskiajan sävelmien kanssa. Ihmisääni, keskiajan harppu, piano sekä 
efektoitu viola da gamba luovat uniikin, elokuvamaisen äänimaiseman joka sitoo vuosisadat toisiinsa.

Kansainvälinen trio on kolmen monialaisen muusikon yhteensulauma. Vanha musiikki, modaalinen jazz 
ja herkkä improvisaatio kutoutuvat yhtyeen musiikissa unenomaisiksi äänimaisemiksi. 



MUUSIKOT

Aino Peltomaa  on suomalainen laulaja, muusikko ja pedagogi. Peltomaa konsertoi 
laajasti keskiajan, renessanssimusiikin ja improvisaation parissa, sekä toteuttaa rajat 
rikkovia yhteistyöprojekteja Suomessa ja ulkomailla yhdistäen vanhaa musiikkia, 
kansanmusiikkia, jazzia, ja improvisaatiota. 

Peltomaa on esiintynyt ja tehnyt yhteistyötä useiden kansainvälisesti maineikkaiden 
taiteilijoiden kanssa (Dominique Vellard, Baptiste Romain) opiskellut keskiajan 
laulutyylejä mm. Patrizia Bovin (Micrologus) ja Evalyn Tubbin johdolla. Hän luotsaa 
yhtyeitä Harmony of the Spheres ja Ensemble Gamut! ja konsertoi säännöllisesti mm. 
Trio Sufiran, Kaleidoksen, Aitionin ja Kaamoksen kanssa. Vuonna 2018 Peltomaa toimi 

taiteellisena johtajana Hildegard Bingeniläisen mysteerinäytelmäproduktiossa Kaari -
ensemblen kutsumana. 

Harmen Fraanje on hollantilainen pianisti ja säveltäjä. “Harmen Fraanje on 

yksi vaikuttavimmista nuorista eurooppalaisista pianisteista” (AllAboutJazz).

Fraanje johtaa useita yhtyeitä ja esiintyy säännöllisesti kokoonpanojen kanssa: 
Reijseger Fraanje Sylla, Mats Eilertsen Trio, Trio Fraanje/Soniano/Gouband, 

Michael Moore, soolokonserttien lisäksi. Fraanje on levyttänyt mm. ECM ja 
Winter & Winter, Hubro Music, Challenge Jazz -levymerkeille ja esiintynyt mm. 
Ambrose Akinmusiren, Arve Henriksenin, Kenny Wheelerin, Thomas Morganin, 
Werner Herzogin, Mark Turnerin ja Trygve Seimin kanssa.   Fraanje opettaa 
pianoa Amsterdamin konservatoriossa. 

www.harmenfraanje.com 

Muusikko, gambisti, säveltäjä, laulaja Mikko Perkola on yksi suomen 
menestyneimpiä ja monipuolisimpia gambisteja. Hänen laaja-alainen  
työskentelynsä sisältää yhteistyötä monien alojen taiteilijoiden kanssa, sekä 
musiikin tekemistä soittamalla, säveltämällä, laulamalla ja lausumalla vanhasta 

musiikista multimediaan ja soolo- esityksiin sähköistetyllä gamballa. Perkola 
konsertoi mm. Gramophone –palkitun Phantasm –ryhmän, Helsingin 
Barokkiorkesterin , Fibon, Jukka Perkon, Kari Ikosen kanssa. Hän on esiintynyt sekä 
levyttänyt mm. Norjan Barokkiorkesterin, Islannin kamariorkesterin ja Battalian 
kanssa sekä levyttänyt gambasonaatteja maineikkaalle Naxos –levymerkille 

cembalisti Aapo Häkkisen kanssa. 
 
mikko perkola artist page

‘Peltomaa säteili johtotähtimäistä valovoimaa ja taidokasta tekniikkaa’ 
Anu Jormalainen, Rovaniemen Sanomat 

www.ainopeltomaa.com  

http://www.harmenfraanje.com
http://www.ainopeltomaa.com
http://www.ainopeltomaa.com
https://www.facebook.com/Mikko-Perkola-Artist-Page-386064498434939/
https://www.facebook.com/Mikko-Perkola-Artist-Page-386064498434939/
http://www.harmenfraanje.com


 

VIDEO MUSIC

CONTACT

For all inquiries please contact: 
 

info@peltomaafraanjeperkola.com  
 

Harmen Fraanje  +31655197060 
Aino Peltomaa +358407569979  

 
www.peltomaafraanjeperkola.com

Listen to some of our music here: 
 

soundcloud 

Watch our video here of ‘O Virgo Sapientia’  
 

youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=icOplwNPtY0
https://soundcloud.com/peltomaafraanjeperkola
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