
Kanrarikuoro C ,1 l''l E N A perustettiin

syksyl lä 1979 noin 2&-iäsenisenä. Ensimmäisenä

iohtaiana toimi Seppo Naaraiärvi, ionka iohdol-
la kuoro ensikonsertoi 'io muutaman kuukauden ku-

luttua Finlaysonin kirkossa. l4uina konserttipaik-

koina ovat toistaiseksi olleet Aleksanterin kirk-
ko, Sara llildenin taidemuseo sekä Teknillinen op-

pilaitos. 0lli Vehkavaara otti kuoron iohtoonsa

syksyllä *80. 0hielmiston kokoonpanossa 0n pyrit*
ty tyylill isten kokonaisuuksien luomiseen, mihin

päästään parhaiten nrm. laulusarioien avulla. Toi*

nen selkeä tavoite on saada aikaan kantaesityksiä

ia muulla tavalla tuoretta kuultavaa. CAIfrNÄ on

kantaesittänyt Vehkavaaran'rAurinkokellon'r ia nyt

ovat vuorossa I'Tilia Cordatail ia Bartokin laulu-

sarja suomenkiel isen asunsa osalta.

Konsertin avrrstaJa llerJa Konttl-nen on suorJ-btarnt piaro-
d!.pl"onlnea 51belhre-,ttkntemLasea I Jatkanut oplnto Jaan

Iloomassa Ja tolmlnut slbtemnln planonsolton opeLtaJana

Yanb crau rnrst lkklop I s L o gea Ja Krroplon Konservat orlossa'
Sleltii lvlerJa l(onttlnen stlrtyl Tampereon Konservahorloon
planoneolton opeb taJaksl.
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Nel iä slovakialaista kansanlaulua
Häalaulu Poniky'stä
lfeinänkorjaa j ien laulu }|iadel' ista
Tanssi I aul u l'ledzi brod''ista
Tanssi laulu Poniky"stä

Folkvisa från Gotland

Val lvisa (från Älvdalen)

Forrle 11, r ilr:Jlr 1l9ll -)
lironrrrlalnen s'iveltäJä, p1anl sLl, ka.pe11 imes.tarl Ja lnroron joh-
toJa. Yal taoea tu-otannoita lrarue, elrspress lonlsti.sbn, omaå. yk-
slni'iJ.eLåt tlebä:in kulkevaa nolblnnnrsllllrlo, Jolle ovaI vleraita
vol.naldra.ab beho!r länplnråit tunnelnrat Ja tyrilkrra" Iionlsso- lmo-
rol-.rul-rrlss a pl lkaht aa Jäyhä pol r J alatnen hirumor J. .

Salrnenhaa.ra, Jlrkkl ( 1941 -)
IIonlprro1lrren säveltäJtl r mrslJlrklteoreeb lkko .ln -hJ shortol tsJ. Ja.Snarlkoskon snnolhln sävelletty "Krrlrn kasvotnsl Joll;buu 1960-iu-
vtrn a1lnrpuoleller Jollotn nmsLtkln urroirnpla vlri;allrsla rmolrat-
tlin guomalo.lsoen åsuun. Teoksen taustahähmoJa ovat nrn. T,lgetl,litockhalsen Ja Cage.

I,'ou6Sstedt , NlLe-Ertk ( 191 o-6i )
I'lalnelkas.kapelllnesbarL, eävoltäJä Ja petlagogl, Jonlra yli 6O
lnrorosäve11 yksen Joukossa " SornmarÄvi{ " si 3olftilu -iO luvirn a.l-
lmrm. Teoksesta nähfy erlnomalnen krrororr trrnhemrs Ja lnlultru
k].assls-rouanbtJnen yletssiirry. l'lyöherrmlrrnä bnolrsJsison Forrfisb.rdt
lm.Lkl lrohbl vapaatonäallerrutta Jä 12-säve1J?irJestel-mäii..

Vehltavaara, o11_l (1941 -)
Tomperelalne! eäveltäJä, musllkklpedagogl Ja lnroromles, JonJraansloU erltyloestl säveltäJänä ovåt viliie vuoglna sar'-nåeI erl .
kllpal.lulsaa rungaast L tunnustuste. 011i. veblt.rvaaran lrvn:istö on
l5hLenyt_ monenrmrotolsta nmsllkkla lastenl.aululsta uolttn- Jalmorot e oks lln, Es inerkkelnä uu s lnrnaet a ku oro Lr.rot alnost a ovä.b
"Äurlnkokello"(-80) Ja rtilla Cortlata" (-S1), Jo.Lka ovab synty-
noet el"nä allra.na, Jollotn 0l-11, Vehkava&Ta on töJmlnrrt Cnmöira-"
lqloTolt JohLaJana, Teksttt ovat lmoron Jiioenen Jounl l.ea.rlahclen
lcitsla].aer.
Pä ötyönä iin_0111 vehlravaara t o lnll rm sillclrll,u okklen ope b t a.Jana.
Ja Johbaa Tampereeh I'lusllklct1uoldrlen Å-lmoroa. Iiuoro vnlmisteleepcrastal.kaa enslrmälstä 1evyään.

Darli61r, Rdla ( 1sB1 -1945)
l.larb ok herlisl kansanlaulu ;f a mn. nylcvlseen T öeklroslovclrlnn.n kuu -lrrvJlLa unkarllalsaluelltä-. Wyt i<iruitava sarJa ltnentyt plano-
säestyksell"lsenä kuorosovLtuk-sena 1 91 ?. 

^lkuperåilnen 
äe,löttus

on unkarlnklellnen. Tanperelaleet }tarlka Ja Ralmo lrlrtanon ovab
urrrokanneeb tekstln srromenlrLeliseen asulln, - 

Joten erijiissii mlelessä
volilaan puhua teoksen kantaosltykeestil tåsÄä konnertLssa.

lll-fvdn, Itrgo (1 872,-1960)
Ruobsalalnen niiveltiiJä Ja kapell.lmentarl , Jonkn turrnobrrln beos
1lenae'rlllilsonrnanwaka". Å1fvdn on eäve1tönyt lrrlnrlsrla, ttrnnelmjl.
ts.an bolslstaan surrrestL polkkeavia krrorobäokgla .Ja hiinc.).lä on
ol1u'h suurl rnerkltys perlnnermrsll.lcln sovl.btaJana, mistii esiLe.t-tlivli nnrJa on nalnio näyte.

Ihrlldconen, Jaakko
I'.ymo!l aaEso,ss a monlpuollsena muus Lklrona, nrn. kn oron Jolrta Jorra{;olmlva Jaakko }irrlklconen tuule b baa srromalaist a perlnnenuÄl.lkkta
omaperiilsltlll sovLbuksl-l1-aan. Iliinon iryniistiiiin on l.iihtery.b myös
l.ulml,eia omla. sävell"ykstä Ja kansaLnviiLtsiä vlihctosiivethtä lruo-
rosovltukslna.
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Vehkavaara
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Bart6k

Älfv6n (sov")

Änders, han var en hurtiqer dräng

Tjuv och tjuv, det ska du heta

[|ulkkonen (sov.) Viisi suomalaista kansanlaulua
Tuoll' on nrun kultani
Äamulla varhain
Kesäi I lan aurinko' Karia lan kunnai I l a
Hilu, hilu
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s0l.{ltÄRsvIT

Karln ljlandelstam
suon. Ky1l1kkl Solanterä

I Änrlant ino
Srrvlvehryt koivu Ja kukklva maat
Joka aurlngon krrllassa ul,
ja lelvo nl helkkyen rlemulssaan
slni talvaalta läskeutui.
Ja lelkki lelJuva perhosten
mi niitylle ennäbtäy'
Ja äänl kultamettlsen,
ml kukasta kukkahan käy.
Vär1t, klrkkaus' lintujen
huuclot nuo,
kohu meislen kaukalsten,
sen kaiken sleluhus tulvla suo
kuln laul-uJen suvlsten.

II Adagio
Klmnellystä aavan selJän,
yl1ään slnlbaivas kaareutuu!
l;iä nään teiclän syvyytenne heljän
ja unhoitan kalken muun.
Bi tuull eikä aa1lot'
nlln tyyntä kalkkl on.
lläköpiirissä vaj.n' suvipilvlä ul
1a111a satusaarlston.
Kun nään meren, taivahan tuol1a,
niin murheeni sammuu pols
kokonaan;
nä kerran näin tahtoisln kuolla:
hi1 jaisuutes slnehen ulnahtaa"

III Seherzo
J outu isas ti askel vie,
käy vanhan rllhen luokse tlet
on nuorten miell- tanssln
pyörtelsiin,
Kukkasoi.hdut sammui jo,
kun painui ma111e aurinko,
on llmassa valn tuoksu lehilokln.
Lolgte klrkkaan kuutamon
kuin vlinlä ja tulta ont
se nuoret lehtotiellä vallolttaa.
Relpas äänl haitarln
soi hilpeln duurlsävelln,
Ja. vanhat 1au1ut yöhön ktrmpuaa"
Suvl, alka karkelon Ja leivosen
Ja kolvlkon,
kun kukkanurmet puhkes aurinkoon,
Joutuln nuorten askeleet
Jo mulnoinkln on astuneet,
krrn kutsu saapui suvikarkeloon!
Kun kutsu saaDui suvlkarkeloon!

AURINKOKEI,],0 VlISI

Jouril Paarlahtl

Äuringon alka.
Äurlngon ke1lo.
Vä1lssä pälvän Ja yön
valn .kapea ral ba
raJana levon ja työn"
OnnL on ulkona ke11o v1lsi
- kesäIlä kello vLlsi.

VarJot pllrtyvät polui11e
kuin vllsarlt ke11on
kun astun plennarta pellon"
El tunteJa tunne,
valn aamun, pälvän Ja l11an
tuon kaunlin kaarevan s111an
nun pälväni polkkl.
onnessa el o1e osla
- el kesä11ä kel1o vllsl,

Kuuletko slnlsen?
Klssankellon vaaleat suonet
Ja keltalnen kellonkle11.

Kuuletko punalsen?
Tervakon helma on kurttuun
mennyt
kun yön teki tanssla mle11.

Kuuletko keltalsen?
Volkukan tyynyllä mettinen
nukkuu
joi tlla11a nektarlt pohJaan.

Kuuletko vlhreän?
Nurmlkka olkoo kasteista
selkää
kun kulkunJ. niitylle ohjaan"

Nukutko onnesl ohltse?
llarvoin se ky1lä kulkee"
Sen tuntee kun aamussa s11mänsä
sulkee
- kesä11-ä kel1o vlis1.



TII,IA COnDATÄ

Jouni. Paarfahti

1. Mtnä puiston polkuja kuljen,
kun ilta aamun jo kohtaa.
Okslen kärjessä pisarat kliltää
kuln vastaltketyt kyyneleet.

Tllla Cordata, kaunls elämän puu.
Miksl et iloitse?
Onha.n toukokuu!
Onhan nyt toukokuu!

2. Mlnä puiston polkrrja ku1Jen,
kun aamu pälväksl vaihtuu.
Okelen kärJessä. syrlärnet hennot
kuln va.sta lreräävä rahkaus.

T11la Corda.ta, kaunis elämän puu.
Kulvaathan kyyneleet?
Onhan toukokuu!
Onhan nyt toukokuu!

J. tt'tlnä puiston polkuja kulJen,
kun pälvä tllaksi painuu.
Oksien kärjestä syclä.met särkyy
kuln särkyy ihmlsten unelmat.

T11la Cordata, kattniis e1ämiin puu.
Slksl et lloitse
valkk' on toukokuu!
Valkka on toukokuu!

FOI,KVl SA FRÅN GOTI,ANT)

Ilaassamme kasvaa slnimarjoJa.
Saavu syömmenl riemlr!
Jos lemmit sä. mua,
kohtaamme slellä.
Sa.avu, 1i1.jat Ja a.kileI-jat,
saavu, rurrsut Ja sa1v1at,
saavu, mlnttu, 1-1o syömmenl!

llenno'b pienet kukat
sle11ä kutsuvat tanssiin.
Saavu svörnmenl ri emu !
Jos tahclot sä, s.idon seppeleen.
.Saavu, liljat Ja ...

Ilaassamme on lrukkla ja marJoja.
Saavu syömmeni riemu!
Mutta armain ka.ikista
mrrlle oot sä.
Saavu, 111 jnt ja ...

VAI,I,V:tS A

frhn lilvdal.en

1,1mu, limuljma.
Suo l,uoja aurjngon paistaa
yll vrrorten si.njsten,
ylle karjan pienen
joka metsSssii. kesiilfai. krrlkee!

ANDARf;, ltAN V^R ltN illrnTlrll,;R Dni{}lc

Änd ers , hän ol i r:ohkea m i cs ,
ahkera pel1o1 fansa.
Kookas hä.n o1i,
voi makas myös ,
hjlpeii mieleltä.nsä.
f:yttöjen miel est'oivall jnen
kiltt j , myös perin trrrva-l 1inen.
Usko sä tnua, Laknan nr;i sen,
tytöis l;ä sa.a hän Jra.rhaan.

Ånders o1 ujo, htrol<aisi näin:t'0Ilapa mulla t.yttö! rr

Sljtij. hän astul tyi;ttijen 1uo,
piir j ssii ka.jahul;ti.I'Tyttöseb pi.enet, miettikää. va.an
kenet mä te i s tä. of ta.a. ny l; saan ! 't'lluol i than mtrn, tahd o than vaan" ,
huusivah kaikki ääneen.

Di, sanoi Anilers, kiinnosta ei
tvLtöset nämä lainkaan.
Si.l.1oin hän näki. Ännuklraisen
k.y.ynel eet sil m issä.nsii .
Ah sanoi Änders sä .Anni vaan
tahdothan ol1a mun kokonaan.
Jos tahdot mun, vastasj hä.n,
kii.yhän se päinsii k.yJ.tä.

TJUV Ocll TJUV, DET SKA 1)l' HnTA

Aikn rosvo ofi t sä.
kun varastit mttn ystävä:'n.
Luulen saavanl,
luul.en sa.avani ,
luulen sa.avani
nyt urr4en I)arenrnan.

lirr ot.qlnJrJ e1l set kansanlaulut
rJ.i.nitl;ell srromeksl Änbero llolma


