
Kamarikuoro CAMENA perustettiin syksyllä 1979
noin 20- jäsenisenä. Ensimmäisenä johtajana
toimi Seppo Naarajärvi, Olli Vehkavaara otti nyt
yli 30-jäsenisen kuoron johtoonsa syksyllä -80.
Kuoro on konsertoinut nuoruudestaan huolimat-
ta jo viisi kertaa. CAMENAN tavoitteena on luoda
ohjelmistoonsa omaleimaisuutta ennen muuta
tyytymållä verraten harvoihin säveltäjänimiin,
mutta heiltå useamman teoksen kokonaisuuksiin
tai sarjoihin. Nyt kuultava ohjelma on tästä hyvä-
nå esimerkkinä. Toisena keskeisenä tavoitteena
on tuoda yleisön kuultavaksi ennen kuulematon-
ta tai harvoin kuultua musiikkia. CAMENR tautaa
kevätkonsertissaan peräti viidellä kielellä: suo-
meksi, ruotsiksi, saksaksi, t5ekiksi ja englanniksi.
Kuoro osallistuu Tampereen Sävel-kuorokatsel-
mukseen 3.6.83.

Konsertissa avustavat.

Tapani Leppäsalko, kitara
Marko Mäki, kontrabasso
Hermanni Mäkelä. lvömäsoittimet

Toimintaamme ovat tukeneet:
Soraseula Oy
Eräsalon Kirjapaino Oy
mainostoimisto pk-mainos oy
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JOHTAA OLLI VEHKAVAARA



OHJELMA

Bach Bourree
Aria

Alfven (sov.) Folkvisa från Gotland
Vallvisa från Alvdalen
Anders, han var en hurtiger
dräng
Tjuv och tjuv,
det ska du heta

Fou$stedt Sommarsvit
(Mandelstam) Andantino

Adagio

Vehkavaara r,,,"tT"?l?"
(Paarlahti) Soolo: Elina Vehkavaara

i * * * * * * * - VALIAIKA * * * * * * * * *

Vehkavaara Amorarticus
(Paarlahti) Osa "Corvus"

- kantaesitys
Brahms

Dvoiåk
(Hälek)

Abendständchen
All meine Herzgedanken
V Priödö

Napadli pisnö

Veöerni les rozvåzal
zvonky
Zitne pole

Vybehla biiza böliökä
Dnes do skoku a do
pisniöky

Sund (sov.) The Drunken Sailor

Alfv6n, Hugo (1872- 1960)

Ruotsalainen säveltäjä ja kapellimestari, jon-
ka tunnetuin teos lienee "Midsommarvaka".
Alfvönin tuotannossa on sävellettyjen kuoro-
teosten rinnalla tärkeä merkitys perinnemusii-
kin sovitteilla, joista esitettävä sarja on
mainio näyte.

Fougsledt, Nils-Erik (1910 - 61)

Maineikas kapellimestari, säveltäjä ja peda-
gogi, jonka yli 60 kuorosävellyksen joukossa
"Sommarsvit" sijoittuu 40-luvun alkuun.
Erinomainen kuoron mahdollisuuksien tun-
temus näkyy esitettävästä sarjasta.

Vehkavara, Olli (1941 -)
Tamperelainen säveltäjä, musiikkipedagogi
ja kuoromies, CAMENA-kuoron johtaja v:sta
-80. Vehkavaaran tuotantoon kuuluu monen-
muotoista musiikkia lastenlauluista kuoro- ia
instrumentaalimusiikkiin. CAMENA on kan-
taesittänyt aiemmin Vehkavaaran-Paarlah-
den (teksti) "Aurinkokellon" ja "Tilia Corda-
tan". Nyt on vuorossa saman tekijäparin
"Corvus", joka kuuluu laajempaan kuoro-
teokseen "Amor arcticus". - Olli Vehkavaara
toimii musiikkiluokkien opettajana ja johtaa
Tampereen musiikkiluokkien TACTUS-kr-ro-
roa.

Dvoiåk, Antonin (1841 - 1904)

Kielellisten vaikeuksien vuoksi osa Dvoiakin
vokaaliteoksista tavoittaa suomalaisen kuuli-
jan varn aniharvoin. Nyt kuultava sarja "V
Priödö" - "Luonnossa" - syntyi v. 1882. Se
sijoittuu aikaan, jolloin Dvoiäkin slaavilais-
sävyiset teokset alkoivat todella niittää mai-
netta Euroopan musiikkisalongeissa. Sarjas-
sa "V Priodö" kansanmusiikin elementit liit-
tyvät moni-ilmeisesiin kielikuviin, joille
suomenkielinen pelkistys ei luonnollisesti
tee lainkaan oikeutta. CAMENA lienee en-
simmäinen suomalainen kuoro, joka laulaa
Luon nossa-sarjan.


