
Japanilainen
           suitsuke

F Ø N I X  M U S I K

- hienointa maailmassa



20 suitsuketikkua/pkt. Pituus: 13,8 cm. Paloaika: n. 25 min.

Quality Collection
Miten Nippon Kodon edullisinta suitsuketta voidaan kutsua 

nimellä “Quality Collection”? Siksi, että rasiassa ei ole mukana 

pientä suitsukealustaa kuten monissa muissa sarjoissa. Rasia sisältää 

”vain” 20 suitsuketikkua (esim. Morning Star rasiassa on 50 suitsuketikkua). 

Mutta suitsukkeen sisällöstä ei ole säästetty! Saat fantastisen valikoiman 

tarkkaan valittuja japanilaisia suitsukkeita, jotka on valmistettu 

vanhojen reseptien mukaan - perinteisiä klassikkoja hyvin kohtuulliseen 

hintaan. Valikoimaan kuuluu 12 erilaista tuoksua. Sulje silmäsi, nauti 

tuoksusta ja näe edessäsi japanilainen zen-puutarha, kimonopukuiset naiset, 

buddhalainen temppeli, teeseremonia, bonsaipuu, tuulikello ja kukkiva kirsikkapuu 

- kaikki yhdessä rauhallisesti ja esteettisesti.

€ 3:50
Hinta pkt.

Yli 50% kaikista Japanissa myytävistä suitsukkeista 

tulee Nippon Kodo tehtaalta, jossa myös valmistetaan 

yksi maailman tunnetuimmista ja hienoimmista suit-

sukkeista. Nippon Kodo on valmistanut 60-luvulta 

alkaen uskomattoman suosittuja Morning Star-suit-

sukkeita. Yrityksen historia ulottuu aina vuoteen 1575 

ja heillä on yli 400 vuoden kokemus luonnollisten raa-

ka-aineiden valitsemisesta ja muuttamisesta tuoksu-

viksi suitsukkeiksi. Fønixilla on suuri kunnia olla Nip-

pon Kodon jakelija Skandinaviassa sekä tuoda markki-

noille monia uusia tuoksuja ja sarjoja. 

Japanilainen suitsuke on paljon enemmän
Japanissa suitsuketta kutsutaan nimellä “Koh” ja 

japanilaiset ovat yli 1400 vuotta käyttäneet Kohia 

rikastuttamaan ja syventämään henkisyyttä sekä muis-

tuttamaan rauhallisuudesta arkipäivän kiireessä. Koh 

on kuin kukkien tuoksu. Se antaa yhteyden siihen 

mikä ei ole fyysisesti läsnä sekä puhdistaa kehoa ja 

mieltä. Se poistaa huonot energiat huoneissa ja antaa 

rauhallisuutta Se säilyttää rauhan ja syventää tietoi-

suutta mietiskelyssä sekä auttaa kokemaan ilon olla 

yksin. 

Meditatiivisia tuoksuja
Suitsuke tuli Japaniin Kiinasta missä buddhalaisuus oli 

osa korkealle kehittynyttä perinnettä, jossa tuoksuja 

käytettiin henkisten harjoitusten yhteydessä. Tämä 

buddhismin ja suitsukkeiden yhteensulautuminen tuli 

Japaniin kuudennella vuosisadalla, jolloin jo oltiin 

valmiita vastaanottamaan ja mukauttamaan ulkopuo-

lisia vaikutteita. Ajan myötä sekä suitsukekulttuuri että 

käsityötaide kehittyivät erinomaisiksi ja japanilainen 

suitsuke on nykyään puhtainta ja hienointa maailmas-

sa - ja kehitys jatkuu edelleen.

Japanilainen suitsuke 
- hienointa maailmassa

Tervetuloa
“Minulla ei ole halua kirjoittaa runoa.

Sen sijaan sytytän suitsukkeen.

Jasmiinin ja mirhan täyttämän.

Ja runo alkaa kasvaa sydämessäni

kuin kukat puutarhassani.”

Runo 1500-luvulta
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Kyara Eiju  [Aloeswood, hento 
kukkien ja santelipuun tuoksu] 
Til.nro: 11448

Jinkoh Eiju [Aloeswood, hento 
santelipuun ja patchoulin tuoksu] 
Til.nro: 11449

Meiko Eiju [Karvas ja makea, 
mausteinen tuoksu] Til.nro: 11450

Byakudan Eiju [Santelipuu]
Til.nro: 11451

Meiko Shibayama [Santelipuu,
kukkainen yrttien tuoksu]
Til.nro: 11452

Ka Fuh Shiraume [Luumupuun 
kukkien tuoksu] Til.nro: 11453

Seiun Gold [Voimakas itämaisten 
kukkien ja mausteiden tuoksu] 
Til.nro: 11454

Hanaizumi [Makea ruusun tuoksu]
Til.nro: 11455

Mainichi-Koh [Kukkien ja meren 
tuoksu, raikas ja selkeä] 
Til.nro: 11456

Shinsei Eiju [Raikas yrttien ja 

santelipuun tuoksu] Til.nro: 11457

Taiyo Sakura [Makea, samettinen 

kirsikan kukkien tuoksu]
Til.nro: 11458

Taiyo Yuri [Makea, häivähdys liljan 
tuoksua] Til.nro: 11459



Morning Star

Nyt saatavana 6 uutta tuoksua suosittuun 

Morning Star-suitsukesarjaan. Ja jälleen ker-

ran japanilaiset suitsukemestarit ovat ylittä-

neet itsensä. Voitko kuvitella, että tuoreet 

viikunat voisivat innostaa suitsukkeen val-

mistamiseen? Ja että se voisi tuoksua niin 

fantastiselta kuin uusi Morning Star Fig? Jos 

Morning Star on suosikkisarjasi niin sieltä löy-

dät uusia kokeilemisenarvoisia tuoksuja: 

Eksoottinen Lotus-tuoksu, mieto Mimosa, 

japanilainen sitrus Yuzu, ylellinen Gardenia-

tuoksu  ja miellyttävä Iris. Hauskaa tutustu-

mismatkaa!

50 suitsuketikkua/pkt
Sisältää pienen suitsukepidikkeen
Pituus: 12 cm.
Paloaika: n. 25 min.

Vuonna 2004 Tanskan ympäristöhallitus tutki 
Tanskan markkinoilla saatavana olevat suitsuk-
keet ja raportin mukaan Morning Star suitsuke 
sai parhaat arvot kaikissa mittauksissa.

Morning Star
             - Bamboo Incense

20 suitsuketikkua/pkt
Pituus: 25 cm.
Paloaika: n. 30 min.

Herb & Earth on Nippon Kodon ainoa suitsu-

kesarja, joka sisältää hienon, ohuen bambu-

tikun suitsukkeen keskellä. Lisäksi Herb & 

Earth on lähes savuton suitsuke, jossa aistit 

vain tuoksun. Useimmissa tuoksuissa voit 

seurata suitsukkeen palamista tummaa taus-

taa vasten ja todeta vain ohuen, lähes näky-

mättömän savun nousevan suitsukkeesta. 

Puhdasta magiaa!

Herb & Earth 
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€ 3:95
Hinta pkt.

€ 4:95
Hinta pkt.

Lavender [Laventeli]
Til.nro: 11378

Rose [Ruusu]
Til.nro: 11379

Bergamot [Bergamotti]
Til.nro: 11380

Sandalwood [Santelipuu]
Til.nro: 11381

Cedar [Setripuu]
Til.nro: 11382

Peppermint 
[Piparminttu]
Til.nro: 11383

Jasmine [Jasmiini]
Til.nro: 11384

Patchouli [Patchouli]
Til.nro: 11385

Vanilla [Vanilja]
Til.nro: 11386

Frankincense 
[Frankincense]
Til.nro: 11387

Orange [Appelsiini]
Til.nro: 11446

Camomile [Kamomilla]
Til.nro: 11447

Sandelwood [Santelipuu]
Til.nro: 9243

Pine [Mänty] 
Til.nro: 9244

Musk [Myski]
Til.nro: 9270

Patchouli [Patchouli]
Til.nro: 9271

Jasmin [Jasmiini]
Til.nro: 9245

Rose [Ruusu]
Til.nro: 9272

Cedarwood [Setripuu]
Til.nro: 2004

Amber  [Meripihka]
Til.nro: 9246

Vanilla [Vanilja]
Til.nro: 9240

Green Tea [Vihreä tee]
Til.nro: 9242

Lavender [Laventeli]
Til.nro:9241

Cinnamon [Kaneli]
Til.nro: 10689

6 uutta tuoksua:
Lotus [Lotus]
Til.nro: 11352

Mimoza [Mimosa]
Til.nro: 11353

Yuzu - Citrus 
[Yuzu-Citrus]
Til.nro: 11354

Gardenia [Gardenia]
Til.nro: 11355

Iris [Iiris]
Til.nro: 11356

Figen [Viikuna]
Til.nro: 11357
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Naturense
Viisi hienoa nykyaikaista suitsukesekoitusta, jotka 

japanilainen asiantuntemus on luonut satojen vuosi-

en kokemuksella suitsukkeiden valmistuksesta – luo-

dakseen täydellisen tunnelman kotiisi, valittuun 

tilanteeseen tai 

hiljentymiseen.

40 suitsuketikkua/pkt
Sisältää pienen suitsukepidikkeen
Pituus: 14 cm. Paloaika: n. 30 min.

Oriental Mind
[Santelipuu & Patchouli] Til.nro: 11376

• täydellinen meditaatiotunnelma

Inspired Mind
[Sitruunaruoho & Appelsiini] Til.nro: 11377

• virkistävä ja innoittava tunnelma

Comfortable Time
[Laventeli & Rosmariini] Til.nro: 11373

• huolehtivainen ja mukava tunnelma

Calm Night
[Vetiver & Kamomilla] Til.nro: 11374

• rauhallinen ja syventynyt tunnelma

Refreshed Time
[Geranium & Ylang ylang] Til.nro: 11375

• piristävä tunnelma

Elemense

Tämä suitsukesarja on luotu heijastamaan sitä vanhaa 

viisautta, että hyvä fyysisen ja henkinen terveys alkaa 

elämällä tasapainossa meitä ympäröivän maailman ja 

luonnon kanssa. Luonnossa kaikki viisi elementtiä 

ovat aina tasapainossa ja tässä on suitsuke, joka 

tukee tätä tasapainoa arkipäivänäsi.

- Viiden elementin tasapaino

Suitsukkeet ovat levinneet 

kaikkiin kulttuureihin 

kaikissa maanosissa –

mm. intiaanikulttureihin ja 

katolisen kirkon keskuuteen,

Lähi-Itään, Intiaan, Kiinaan jne. – 

mutta vain Japanissa suitsukkeesta 

on tullut hienostunutta taidetta.

“Olen ratsastanut koko päivän ja.

kehoni on hellänä.

Aurinko on polttanut 

kasvojeni ihon.

Olemme saapuneet määränpäähän.

Tunnen suitsukkeen miedon 

tuoksun.

Nomadit näkivät meidät

ja tarjosivat vieraanvaraisuuttaan 

sekä telttansa suojaa.

He heittivät suitsukkeita tulisijaan 

ja mieto, kallisarvoinen tuoksu, 

jonka tuuli kantoi mukanaan 

vakuutti minut tervetulleeksi.”

Arabialainen lainaus

40 suitsuketikkua/pkt. Pituus: 14 cm.
Sisältää pienen suitsukepidikkeen
Paloaika: n. 30 min.

€ 6:95
Hinta pkt.

€ 7:95
Hinta pkt.

Earth [Maa] Vetiverin, sypressin, patchoulin ja sademetsän anteliaita 
vihjauksia. Til.nro: 11368

Water [Vesi] Sumun, jääveden ja myskin aromi. Rauhoittava tunne 
Islannin majesteettisen Deitifoss vesiputouksen ääreltä.
Til.nro: 11369

Fire [Tuli] Filippiiniläinen mango ja neilikka. Lämmin, pihkainen ja 
piristävä vaniljatuoksu. Til.nro: 11370

Air [Ilma] Eteerinen ja virkistävä. Aniksen ja tomaatinlehden sekä 
karvaan pihkainen tuoksu. Til.nro: 11371

Space [Taivas] Marokkolainen sahramin, kanelin ja meripihkan tuoksu.
Til.nro: 11372
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Kayuragi

Kayuragi on moderni, ainutlaatuinen ja erit-

täin laadukas suitsukesarja. Japanilaiset  

kimonokankaat ovat inspiroineet kauniiden 

puurasioiden tyylikkäitä pakkauksia.

Todella kaunis ja arvostettu lahja.

40 suitsuketikkua/pkt
Sisältää pienen suitsukepidikkeen
Pituus: 14 cm. Paloaika: n. 25 min.

Sandalwood
[Santelipuu]
Til.nro: 11444

Pomegranate  
[Granaattiomena]
Til.nro: 11445

Suitsukekartiot palavat nopeasti ja tuoksuvat voimakkaasti. Niitä on 
helppo käyttää sillä ne eivät levitä tuhkaa ympärilleen. Sopivat par-
haiten suuriin tiloihin. Kartio sytytetään samalla tavalla kuin suit-
seketikku – sytytä tuli kärkeen ja puhalla liekki sammuksiin ja aseta 
kartio sen jälkeen palamattomalle alustalle (paketissa mukana).
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Florence

Tämän suitsukesarjan tuoksu yllättää ensimmäisellä kerralla. 

Nippon Kodo on suunnitellut neljä fantastista suitsuketta, 

joissa on täyteläinen ja vahva kukkaistuoksu. Hienoimmat 

eteeriset öljyt on lisätty esim. Setri- tai santelipuun perus-

tuoksuun – tuloksena puhtaita, hienoja kukkaistuoksuja 

kotiisi.

- viekoitteleva kukkaistuoksu

40 suitsuketikkua/pkt. Pituus: 14,3 cm. Paloaika: n. 25 min.
Sisältää pienen suitsukepidikkeen.

Rainy Iris
[Iiris]
Til.nro: 11468

Venus Rose
[Ruusu]
Til.nro: 11467

Noble Lily
[Lilja]
Til.nro: 11466

Fresh Muguet
[Kielo]
Til.nro: 11469

Suitsuketikkua:

- parasta aisteillesi

Bitter Orange
[Appelsiini]
Til.nro: 11389

Wisteria  
[Sinisade]
Til.nro: 11388

Suitsukekartiot:

Wisteria [Sinisade]
Til.nro: 11391

Bitter Orange [Appelsiini]
Til.nro: 11390

12 kartiota/pkt. Sisältää 
hienon pienen metallisen 
suitsukepidikkeen

€ 13:95
kartiot

€ 16:95
suitsuketikut

€ 23:95
Hinta pkt.



Kohden
Kayuragi-sarjan rasiat ja Kohden-sarjan suitsukkeet ovat erin-

omaisia lahjaideoita ystäville, jotka arvostavat suitsukkeiden 

vaikutusta hyvinvointiinsa. Kohden sarjaan kuuluu 6 klassista ja 

puhdasta japanilaista tuoksua upeissa pakkauksissa, joissa on 

mukana erittäin ohut ja pieni suitsukealusta. Pakkauksien Ara-

beski-kuviointi on kunnianosoitus muinaiselle Silkkitielle, jota 

pitkin kallisarvoiset suitsukkeiden raaka-aineet kuljetettiin 

Lähi-Idästä ja arabimaista Kiinaan ja Japaniin. 

Puhdas ja esteettinen nautinto.

Klassisten tuoksujen loistoa ja eleganssia

40 suitsuketikkua/pkt, Pituus: 14,5 cm.
Paloaika: n. 30 min.
Pakkaus sisältää kauniin keraamisen 
suitsukepidikkeen. 

Sandalwood
[Santelipuu]
Til.nro: 11462

Musk Note *
[Myski]
Til.nro: 11463

Japanese Mint
[Japanilainen minttu]
Til.nro: 11464

*Nippon Kodon suitsukkeissa ei käytetä eläinperäistä myskiä vaan se on 
korvattu kasvispohjaisella vastaavantyyppisellä tuoksulla.
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Sandalwood
– jumalainen tuoksu

Santelipuun tuoksun (sanskriitik-

si: candanam) sanotaan antavan 

läheisemmän yhteyden jumaluu-

teen. Buddhismissa tuoksua käy-

tetään perinteisesti säilyttämään 

tarkkaavaisuus meditaatiossa 

sekä kasvattamaan henkistä 

energiaa. Öljy puhtaassa muo-

dossaan on erittäin arvokasta ja 

sitä käytetään mm. ayuervedassa 

ahdistuksen ja hermostuneisuu-

den hoitoon. Santelipuun tuoksu 

on yksi suosituimmista suitsuke-

tuoksuista Japanissa ja sitä käy-

tetään mm. tee-seremonioissa.

Mainichi-Koh ·  [Sandalwood]

Japanin myydyin suitsuke. Hieno arkipäivän suitsuke 
kaikille.

300 suitsuketikkua/pkt, 
Pituus: 14 cm. Paloaika: n. 30 min.

11

Eiju - long sticks  [Mausteinen Santelipuu]

Täydellinen ja eksklusiivinen tuoksu 
syventymiseen, meditaatioon ja inspiraa-
tioon.  Santelipuun tuoksuun on yhdistet-
ty tässä suitsukkeesta yrttejä, joita käyte-
tään perinteisinä kiinalaisina yrttilääkkei-
nä. Jo pakkauksen avaaminen ja tuoksun 
aistiminen on puhdasta riemua.

100 suitsuketikkua/pkt, 
Pituus: 25 cm. Paloaika: n. 55 min.

€ 24:95
Til.nro: 11364

Staranise
[Tähtianis]
Til.nro: 11465

Sweet Aloeswood
[Makea Aloeswood]
Til.nro: 11460

Spicy Aloeswood
[Aromikas Aloeswood]
Til.nro: 11461

€ 23:95
Hinta pkt.

€ 16:95
Til.nro: 11470
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Mainichi Byakudan
[Santelipuu] Long Stick

100 suitsuketikkua
Pituus: 23 cm, 

Paloaika: n. 45 min.

Suurenmoisia 
suitsuke-elämyksiä
On vaikeaa sanoin kuvailla japanilaista suitsuketta. Kuten tiedämme muista 
tuotteista, joissa  laadukkaat luonnolliset raaka-aineet ja käsityön erittäin korkea 
ammattitaito yhdistyvät suurenmoisemmiksi yksiköiksi,  niin myös japanilaisen 
suitsukkeen laatu saavutetaan tällä tavoin. Hyvänolon tunne leviää koko kehoon 
jo rasiaa avattaessa.

Mainichi Byakudan
[Santelipuu]
150 suitsuketikkua
Pituus: 15 cm. 
Paloaika: n. 25 min.

Jinkoh Juzan
[Aloeswood] Long Stick
100 suitsuketikkua
Pituus: 23 cm. 
Paloaika: n. 45 min.

Suitsutusastia
kullattu ja kuparinen
Koko: 10,5 x 11,5 x 10,5 cm.

€ 329
Til.nro: 11482

€ 269
Til.nro: 11481

€ 34:95
Til.nro: 11480

Tarjotin 
suitutusastialle
Koko: 20 x 2,5 x 12 cm.

Jinkoh Juzan
[Aloeswood] Long Stick
100 suitsuketikkua
Pituus: 23 cm. 
Paloaika: n. 45 min.

€ 69:95
Til.nro: 11474

€ 69:95
Til.nro: 11475

Vähemmän on
            enemmän...
Joissain tapauksissa vähemmän on enemmän. Hie-

noimmat tuoksut tuntee pienissä hetkittäisissä hen-

genvedoissa. Pieni ja ohut suitsuketikku, jonka palo-

aika on reilut 10 minuuttia, voi olla hyvin huomiota 

herättävä kokemus. Näissä kolmessa laadukkaassa 

suitsukerasiassa voit aistia taianomaisia ja puhtaan 

nautinnollisia hetkiä.

Mainichi Byakudan ·  [Santelipuu]

Puurasiassa on 3 lokeroa hienoimmille sandalwood-
suitsukkeille. Rasiassa on myös pieni lukitusmeka-
nismi ja sen kirjamainen kansi on kuvitettu japani-
laisilla kirjoitusmerkeillä. Suitsukkeet ovat samaa 
suurenmoista laatua kuin seuraavan sivun isommis-
sa sandalwood-rasioissa, joiden myyntihinta on € 
69:95.

3 x 20 = 60 suitsuketikkua/rasia, 
Pituus: 5,7 cm. Paloaika: n. 13 min.
Sisältää laadukkaan keraamisen suitsukealustan 
Koko: 7,5 x 1,8 x 10,8 cm.

€ 23:95
Til.nro: 11473

Morinokoh ·  [Metsä]

Fantastinen lahjaidea kaikille, jotka rakastavat suit-
sukkeita. Kolme erilaista havupuun tuoksua erittäin 
hienossa puurasiassa, jossa on kaunis kirjamainen 
kansi ja kultapainatus. Kaunista ja ylellistä.

3 x 20 = 60 suitsuketikkua/rasia, 
Pituus: 5,7 cm. Paloaika: n. 13 min.
Sisältää laadukkaan keraamisen suitstukealustan 
Koko: 7,5 x 1,8 x 10,8 cm.

€ 34:95
Til.nro: 11472

Hana-No-Hana ·  [Kukkaistuoksu]

Vihreä suitsuke: Lilja
Keltainen suitsuke: Ruusu
Violetti suitsuke: Orvokki

Tämä on klassinen japanilainen kukkaissuitsuke, 
joka on peräisin vuodelta 1905 ja sitä on käytetty ja 
rakastettu Japanissa jo yli sata vuotta.

3 x 20 = 60 suitsuketikkua hineossa puurasiassa, 
Pituus: 5,7 cm. Paloaika: n. 12 min.
Sisältää laadukkaan keraamisen suitstukealustan 
Koko: 7,4 x 1,8 x 9,6 cm.

Lahjaksi

[Kukkaistuoksu]

€ 23:95
Til.nro: 11471

€ 69:95
Til.nro: 11476

Kukallinen suitsutusastia
Keraaminen ja kullattu
Koko: 10,5 x 11 x 10,5 cm.



Koh-Do
- taito kuunnella suitsuketta

Suitsukkeiden käyttö tulee syvältä sielustamme. 

Jo esi-isämme, jotka pitivät tulta yllä läpi yön ja 

päivän, lisäsivät tuoksuvia yrttejä tai puunpalo-

ja nuotioon. 

Palavan suitsukkeen aaltoileva savu rauhoittaa 

samalla tavalla kuin meren aaltojen ääni ja on 

vaikeaa ajatella kielteisiä ajatuksia suitsuketta 

sytytettäessä. Jo itse suitsukkeen käsittely on 

kokonainen pieni seremonia.  

Japanissa on kehitetty muodollisia seremonioita 

- Koh Do – suitsukkeista nauttimisen ympärille.  

Tarkoitus on saavuttaa laajempaa meditatiivista 

tietoisuutta ja stimuloida luovaa ajattelua ais-

teihin vaikuttamalla. Japanissa sanotaan 

”kuuntele tuoksuja”…

Japanilaisista Koh Do-seremonioista on kirjoi-

tettu useita kirjoja, mutta niitä voi helposti tuo-

da myös omaan elämäämme yksinkertaisem-

missa muodoissa. Hyvien ystävien tavatessa voi 

mietiskellä ja arvuutella tuoksuja sekä jakaa 

hienojen suitsukkeiden tuoma kokemus yhtei-

sissä meditaatioissa. 

€ 11:95
Til.nro: 11477

Yukari Ceramic
[Green Plate]
Koko: 10,7 x 1,6 x 7,2 cm.

€ 19:95
Til.nro: 11478

Metallinen suitsukepidike
Koko: 14 x 0,7 x 4 cm.

€ 22:95
Til.nro: 11418

€ 24:95
Til.nro: 11419

Cherry Blossom Black
Halkaisija: 12,5 cm.
Korkeus: 5 cm.

€ 39:95
Til.nro: 11417

Bowl Black
Halkaisija: 8,5 cm.
Korkeus: 9 cm.

Valurautaisia, kestäviä ja kauniita suitsukeastioita.
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Kirja: € 14:95
Til.nro: 11489

Fountain Black
Halkaisija: 8,3 cm.
Korkeus: 3,5 cm.

Japan Style
Inspiroiva ja laadukas yli 150 väriku-
vaa sisältävä kuvakirja perinteisista 
japanilaisista kodeista.
192 sivua, Koko: 14,5 x 20 cm
Kestävä ja pehmeä kansi.

€ 19:95
Til.nro: 11479

Yukari Wave  [Ceramic Black]
Koko: 14,1 x 3,7 x 14,1 cm.

15

Suitsukepidikkeet
Useimmat Nippon Kodon suitsukepaketit sisältävät pienen suitsukepidikkeen, mutta voit 
hankkia myös kauniin ja käytännöllisen japanilaisen suitsukealustan.
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Fønix Musikin tuoksu…
Hienoa japanilaista musiikin luomaa tunnelmaa

€ 17:50
Til.nro: 1091

Torsten Olafsson: STANDING WAVES

Deva Yoko: HOLLOW BAMBOO

Deva Yoko: GARDEN OF SILENCE
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Fønix Musik * Puh. 040 - 582 1122 * Fax 09 - 753 4618 * tilaukset@heps.inet.fi

Fønix Musikin tuoksu…
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€ 17:50
Til.nro: 1271

€ 17:50
Til.nro: 1183


