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Fordell
(Björling/Solanterä)

Salmenhaara
(Saarikoski)

Petrovics
(Weöres)

Kodäly
(Vörösmarty)

Kodåly
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Fougstedt
(Mandelstam/S olanterä) * SOMMARSVIT

Andantino
Adagio
Scherzo
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Hulkkonen (sov.)

Vehkavaara (sov.)

Fordell, Erik (1917-)

Suomalainen säveltäjä pianisti, kapellimestari ja kuo-
ronjohtaja. Valtaosa tuotannosta karua, ekspressionistis-
ta, omaa yksinäisä tietään kulkevaa soitinmusiikkia,
jolle ovat vieraita voimakkaat tehof lämpimät tunnelmat
ja lyriikka.

Salmenhaara, Erkki (1941-)

Monipuolinen säveltäj ä, musiikkiteoreetikko j a -histo-
rioitsija. Saarikosken tekstiin sävellefty 'Kuun kavot"
sijoittuu 1960lur.rrn alkupuolelle, jolloin musiikin uusia
virtauksia alettiin muokata suomalaiseen asuun. Teok-
sen taustahamoja ovat mm. Ligeti, Stockhausen ja
Gage.

Fougstedt, Nils-Erik (1910-61)

Maineikas kapellimestari, säveltrijä ja pedagogi, jonka yli
60 kuorosävellyksen joukossa "Sommarsvit" sijoittuu
-40 luvun alkuun. Teoksesta ntikw erinomainen kuoron
tuntemus ja kuuluu klassis-romanttinen yleissävy.

Hulkkonery faakko (1927 -)
Kymenlaaksossa monipuolisena muusikkona/ rrrm.
kuoronjohtajana toimiva faakko Hulkkonen on pyyh-
kinyt pölyjä suomalaisesta perinnemusiikista omape-
råiisillä sovituksillaan. Flänen kynäsään on lähtenyt
myös lukuisia omia sävellyksiä ja kansainvälisiä viih-
desävelmiä kuorosovituksina.

Petrovics, Emil (1930-)

Unkarilainen seiveltäjä ja F. Liszt-musiikkikorkeakoulun
sävellyksen professori tunnetaan meillä mm. Kansallis-
oopperassakin esitetyn Rikos ja rangaistus-oopperansa
vuoksi. Hänen tuotantonsa on kuitenkin hr,win laaia-
alainen oratorioista huilukonserttoon ja s-inforuoiåta
elokuva- ja kuoromusiikkiin.

Kodäly, Zoltän (1882-1,967)

Kodälyssa yhdistyivät ainutlaatuisella tavalla tiedemies,
säveltiijä ja pedagogi. Hän oli esimerkkinä koko maa-
ilmalle kansanmusiikin kerääj;inä ja tutkijana. Kodäly oli
kiinnostunut erityisesti suomalais-ugrilaisten sukulais-
kansojen musiikista.

Vehkavaara, Olli (194f -)
Tamperelainen musiikkipedagogl säveltäjä ja kuoro-
mies, jonka monipuolinen sävellystuotanto ulottuu
lastenlauluista kirkkomusiikkiin ja yksinlauluista soitin-
ja kuoroteoksiin. Päätyönään Olli Vehkavaara toimii
musiikkiluokkien opettajana ja johtaa Tampereen mu-
siikkiluokkien Tactus-kuoroa.



NAGWAROS _ SUURKAUPUNKI

On ilta ja tasanko on uninen...
kaukana kaikki nukkuu,Wö, murhe ja huoli...
vain kaupungin valitus kuuluu...
itseään kiduttava hullu, vireä
käiäntelehtii kivipieluksellaan...
kaupunki herää vihaisena ja metelöi...
on ilta ja tasanko on uninen...

Ymmärrätkö työn kaupungin riemuitsevaa laulua?
Sillä aikaa kun aamunkoitto peläten nousee,
karistaa pois yön: aamun rukous!
Raudasta läiskihtiivien sekasortoisten
äänien polttava aaria...
vihelkiå, hulaen kaukana,
sinisenä sulaen rauta...
sekasortoisten äänien polttav4 polttava...
taivaaseen ulothrvat trumpetit...
sinisenä sulaen herää taiås...
sinisenä yhteen sulautuen,
missä punaisesta herää taivas...
sitä laulakaa: elämä on kaunis.'

USZT FERENCHEZ - FRANZ I-J.SZTILLE

Tämä kuoroteos on alunperin sävelletty Franz Lisztin
kuoleman S0-vuotisjuhlaan (1936). Tänä vuonna Unka-
rissa vietetään l-isztin L 00-vuotisjuhlia. Epäilemättii kimä
on sly miksi tämä kuoroteos on otettu pakolliseksi
teokseksi B6la Bart6k-kuorokilpailun osanottajakuoroille.
Teoksen teksti on poimittu laajasta, samannimisestä
runosta. Runon ffinoma on voimakkaasti, jopa paatok-
sellisesti isänmaallinen. Se puhuttelee tziydellä tehollaan
vain unkarilaisia, iotka tuntevat monisäikeisen histori-
ansa. Näytteenä esitettäköön muutamia seikeitä vapaasti
kääntäen aivan teoksen lopusta:
".. ja kun kuulet miten isänmaa havahtuu tästä laulusta,
jota kansa miljoonin huulin laulaa rohkein äänin...
...asetu keskellemme ja me sanomme: kiitos taivaan, vielä
on sielu Aroadin kansakunnalla."'

Kamarikuoro CAMENA
johtaja Olli Vehkavaara

Sopraanot
Ekola Marianne
Isotalo Seija
Kankaala Maarit
Kolehmainen Päivi
l,eisiö Eva
L,oimu Ritva
Nyberg Raili
Rintamiiki Soile
Santala lllla
Sorsa Riitta
Tuokko Riitta
Virtanen Pirkko

Tenorit

Hakkarainen Ilkka
Kaleva Matti
Kuntonen Heikki
Iaitinen Reijo
L.eppäsalko Tapani
Lintusalo Harri
Moksen Kalevi
Saarinen Jari
Takala Antti
Volanen Simo

Altot
Anttila Sari
Hagner Aino
Kaleva Maru
Pietilä Tuula
Pihlajamäki Päivi
Prusi Pirjo
Vehkavaara Elina
Vilen Maija

Bassot

Ahola-Huhta Tvrki
Holma Antero'
Kelpo Ilkka
Kivimäki Kari
Kujanpää Heikki
Paarlahti jouni
Sariasto Reino
Siniilä Aarno
Suomalainen Anssi

Kamarikuoro CAMENA on perustettu 1979 ja sen
johtajana on r,rrodesta -80 toiminut Olli Vehkavaara,
varajohtajana Maija Vilen.
Kuoron jäsenet ovat muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta tamperelaisia. Ammattien-valikoima on laaia
lääkäriski tietokoneen ohjelmoijaan, mutLa noin puolät
jäsenistii on erilaisten oppilaitosten opettajia.
CAMENA on konsertoinut toistakymmentä kertaa koti-
maassa, suunnilleen puolet kirkkokonsertein. Kuoro on
Iisiiksi kiväissyt Norrköpingissä ja tehnyt konserttimat-
kan Pariisiin ja Ranskan Keskiylängölle.
Mitä CAMENA tarkoittaa?
Iatinankielinen nimi Camena tarkoitti aikoinaan lähteen-
jumalatart4 jossakin yhteydessä se vastasi kreikkalaisten
muusa-käsitetfä. Camenan pyhäkkö sijaitsi muinoin Roo-
massa Egerian lehdossa Porta Capenan äärellä Via
Appian varrella.
CAMENA osallistuu 7.-1,3.7.86 Unkarin Debrecenissä
pidettäville B6la Bart6k-kuorofestivaaleille. Ohj elmassa
Uhaena merkibrt teokset kuuluvat CAMENAN kilpailu-
ohielmistoon.



TAMPEREEN

lSkmNL,|ÄKARI
ASEMA

Hömeenkotu 'l8, 332OO Tompere, 3. kerros, Puhelin 93]-33 222

nöNTcTNTUTKA
TIETOTUTKA

o Röntgentutkimuksia
o Ultraäänitutkimuksia
e Tietokonetomografiatutki m u ksia

TAMPERE
Hämeenkatu .l 

B 4. kerros
Kauppahallia vastapäätä
Puh. vaihde 32 140

TAMMERTUIKA
LqAKARI- IA LABORATORIOPALVTLU
Llörng-er.tktt!,-18, 3320O Tampere 2O
Puh.(931)3120O

o erikois- ja yleislääkäreiden vastaanotot
o laboratorio
o fysioterapia
o työterveyshuolto
o jalkojenhoito

Laboralorio avoinna klo 8-17
Lääkäreiden vastaanotlojen ajantilaus puh. 31 200
Lastenlääkärit klo 8-16, yleislääkärit klo 8-16,
muut lääkärit klo 10-16. Lauantaisin sullettu.

VALOKUVAAMO ULLA SANTALA
Tompereentie lö. 375OO Lernpöölö. puh. (931) 750963

I.,ÄURI LEHTINEN
TOIMITUSJOHTÄJA

SUUNNI1TEI,UTOIMISTO
LAURI LEHTINEN KY HÄRKÄLÄNMÄENK. 8
TYÖVÄLINEIDEN. KoNEIDEN 33800 TÄMPERE 80
JÄ LÄITTEIDEN SUUNNITTELUÄ PUH. 93I.631459

HYVÄN MATKAN AVAIMET

Aleksanterinkatu 23, 331 00 Tampere
puh. (931 ) 35 31 8

Eh.
rk-=u7rr|]!iifue

ILlemeillekun

It KANsAnTsPANKKI
Tosi on!


