
CANZONA

Porin musiikkiopiston kamarikuoro on alunpe.rin ollut musiikki-
opiston harjoituskuoro lauluoppilaita varten ja esiintynyt alus-
sa vain opiston omisse tilaisuuksissa. Kun dipl. laulaJa Seppo
Torpo tuli Porin musiikkiopiston laulun lehtoriksi syksy).lä -?9
ja samalla kuoron johtajaksi, kuoron toimintaa tehostettj.ln ja
lisää laulaJla otettiin musiikkiopiston ulkopuolBlta pääosin po-

rin oopperan solisteja ja kuorolaisia. - VsLtakunnallisissa kuo-
rokilpailuissa Kotkan meripäivillä Canzona-kuolo on voittanut
kerran festivaaLien pääpalkinnon ja kahdesti kuorosarjan. Tänä

keväänä kuorolta ilnestyy ensimmäinen lp-levy meriaiheisia laulu-
ja. Tampereella kuoro on viEraillut viimeksi pääsiäisenä, jolloin
se esitti Bachi.n Pääsiäiskantaati.n.

CAMENA

Kuoro slaitti toimintansa syksyllä -?9 johtajanean Seppo Naarajär-
vi. Uuodesta 1980 kuoroa on johtanut 0Ili Vehkavaara. Camena on
konsertoinut nuoruudestaan huolimatta jo kuusi kertaa. Nyt tapah-
tuva esiintyninen on kuoron 3. ja 4. kirkkokonsertti. Perustami-
sestaan l.ähtlan Camsna on sisällyttänyt ohJelmistoonsa alkuperäis-
klelillä €titsttyjä kuorotaoksla. Tämänkertalnen ohjelmisto ei tae
tässä suht€asea poikkeusta. Toinan ohjelniston peruspiirr€ on uu-
sien teoetan kantaosittäminen. Kuoron johtaJan 0l1i Ushkayaaran
kynästä on lähtsnyt nuun musiikln llsäkai myös kuorotooksla. t{lis-
tä Camena on kantac!ittänyt tolatalaekci kolme. - Camcna osellistui
keväällä -83 Tampereen Sävel-kuoroksts€lmukeccn Ja ciJoittut luokltJ
tel,usaa hyvin, yhd€n kultelelnen luokkåan. Canena valmiatelee paracr
aikaa konaerttlmatkaa Ranskaan.

0HJELmA 20 t'rK ,/ 10 mK
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oe PR0FUNots (130. PSALtlI)

syvyydestä rnlnä huudan llnua, H€rra. Herra, kuure mlnun ään€ni.
Tarkatkoot slnun korvagi minun rukoustanl ääntä.
Jos sinär Herra, pidät mieressäsi lynnrt, H'rra, kuka slrr.oin kestää?
Itlutta sinun tykönäsi on ant€skaiantanue, että einua perJättäisiin.
flinä odotan Herras, mlnun slolunl odottaa,
Ja minä panen kaiken tol.voni hänen aanaånsa.
|linun sieluni odottaa Herraa hartaanmln kuin vart!.Jat aamua.
Pane tolvosi Herraan, Igrael.
Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönänsä.
Ja hän lunastaa Israolin kaiklsta apnnriaoeistä.

LAUDA SIOII SALUATOR€II

Ylist,ä, Sion, vapahtajaa, ylistä ruhtinasta ja paimenta
hymn€in ja lauluinr Niin pa\jm,kuin voit, uskalla.
Koska olet kaikkea ylistystä suurempi, et voi kylriksi ylistää.
Hyvä paimen, todalJ.inen Ieipä,
Jeesus armahda, ravitse ja suoJale neitä,
varjele pahalta tääI1ä elävien maåssa.

NELJÄ RESP0NS0RtoTA ( 1?.-20.)

Tiedän että Vapahtajani elää ja lopulta Hän kohoaa naan tomusga
Ja näen itsossäni Jumalan.
fulen näkemään Hänst, silmäni tulevat näkemään Hänet,mutta ei kukaan vieras. Ja näen itsessäni Jumalan.

UskoEssenm€ että Jeesus..on kuollut ja noussut ylös,
Jumal.a johdattaa tykönsä häneEn usköneet-
Alkää olko surullisia kuten ne, joitla ei oIe toivoa.Niinkuin m€ kaikki syntisinä kuoiemme,
ne tulemne heräämään Kristukseen uskoån.Ättää otto surullisia kuten ne, joilla 

"i ol" toivoa.

0i katso kuinka vanhurskas kuolee
eikä kukaan ota sitä Deskaastija.vanhurskaat pääsevät poj.s, eikä kukaan ajattele sitä.Kaikki maailman pahuus on vanhurskaalle vieiastaja hänen muistonsa säilyy raLtbassa
Ja rauhassa hän mskea ma6n pov€ssaja Siionissa on hänen asuntonsa.
Hänen muistonsa pystly råuhessa.

Haluan mennä rauhassa levolle,
meistä si kukaan eIä itselleen
€ikä kukean kuole itselleen.
fIämme ja kuolemme ollaksemme Herran omia.fleistä ei kukaan elä itselleen ei.kä kuole itselleen.

AGt{US OEI

Junalan keritse, Joka polatat mesilman synnlt, årmshdå meitä.
Jumalan karitsa, joka polstat maailman synnit, anna meille rauha.

AOVEN I
KohotE otsasi, tytär 5iioninl Iaivaan valtakunta on läh€lläsi.
Riemuitae, laula hooaianne! Katgo kunlnkaaai on tääIlä.
Sumale on lähettänyt poikansa maan päälla, riemuitse, on adv€nttil
Tulc eyli täynnä palmunlehviä, anna eydämesi avartua.
Tulo lauluin, tule pralmeln, Kunnlsn Kuningas kohtaa sinut.
Hän on antenut åutuuden päivän kolttaa, riemuitse, on adventtll
Siionln juhla ei voi laata. Nlinkuin suurten vetten pauhu kalkuu
ikuisEsti:Hooslanna 0aavidin Poikai
Sellaista iloa ai maailma ole konsanaan kokenut, riemuitse"
on adventti!

PSALIYII 121 : 1-3, 5,8

flinä nostan silmäni vuoria kohtit
mistä tulee minulle aou ?

Apu minulla tulee Herralta,
joka on tehnyt teivaan ja rnaan.

Hän ei salli sinun jslkasi horjua,
sinun varjelijasi ei torku.

Herra on sinun varjelijasi,
Herra on suojaava varjosi.

Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi,
nyt ja iankaikkisesti.

REJOICE IN THE LORO ALUAY

Paavalin kirje Filippiläisitle 424,6,?
Iloitkaa aina Harrassa,i Vieläkin minä sanon: iloitkaa!
Ätt<ää mistään murehtiko, vaan kaikessa ssattakaa pyyntönne ru_
kouksella ja anomiserla kiitoksen kansså Jumalarle tiettäväksi,
ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, dn varje_
Ieva teidän sydämenne ja ajatuksenn6 Kriscuksessa Je€suksessa.


