
Kamarikuoro CAf"iENA perustettiin v. 1g7g.Kuoroa on vuodesta 1980 al_kaen johtanut tampe-relainen musiikkiruokanopettaja 0rri vehkavaara,jonka kuorosäve1lyksiä on useassa konsertissakuultu juuri Camöna-kuoron kantaesityksinä.
cam6nan ohjermisto on kahdeksan vuoden ajan koostu-nut tasapuolisesti kirkollisesta ja maallisestamusiikista. Kuoro on pyrkinyt esittämään teoksetyleensä alkuoeräiskielellä ja suomenkielisten
teosten ohella laulanut ruotsiksi, englanniksi,saksaksi, rang-kaksi, unkariksi, italiätsi,
espanjaksi, tSekiksi ja latinaksi.
Tässä konsertissa suomalaisen musiikin osuus onmerkittävä, koska kuluva vuosi on Suomen ?0-vuo_tisen itsenäisyyden j uhla-aikaa.
Kamarikuoro Camäna on tehnyt kotimaisten vierailu-jen lisäksi konserttimatkoja Ruotsiin, Ranskaan
j a unkariin. Tampere in chorus -kuorokatselmuksessakuoro sai v. 1983 yhden kul_tal-eiman, ja v. 1986
kuoro osal-listui Debrecenissä Unka.issa kansain-
väliseen BåLa Bartok -kuorokiJ-paiJ_uun i a saifinaalissa III palkinnon.
i'"laaliskuussa 1988 Camena-kuoro konsertoi yhdessä
helsinkiläisen Kamariherrat-lauluyhtyeen kanssa
sekä Tampereel-la että Helsingissä, ja syksyn
'198S al-ussa kuoro tekee konserttimatkan Skellef teå-
l. ^^ D,,^+^:i^rrurr, rruuL-attt.

Diplomiurkuri, dir. mus. IIATJI HANNULA (s. 1943')
on Tampereen Tuomiokirkon urkuri. Hän on tunnettu
urkutaiteilija sekä kotimaassa että u.l-komailla.
ivlatti Hannula konsertoi vuosittain useissa eri
maissa. V. 1987 hän on tehnyt konserttimatkoja
mm. Englantiin, Sveitsiin, Puolaan ja Unkariin.
Cmien konserttiensa lisäksi hän toimii monissa
konserteissa urku-, piano- tai cembalosäestäjänä.
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Domenico z1po1l All' Elevazione (urut) III Allegro naestoso
e vavace

Tuntematon Alta Trinita beata
( 140o- luvulta ) Muga
Cluseppe Pitoni Cantate Dornino (Alleglo moderato)
(1657 - 1743) (Ps. 149)

a_F. Roselli Adoramus

Heikki Klemetti Benedicite
( sov. )
( 1876 1es3 )

Ferenc Liszt
( l_81- 1 1886 )

Ave Maria A-duurl

(Kokoelmasta Piae
Cantiones )

Psallat schol-arum concio
(Kokoel-masta Piae
Cantlones )

Leevi Madetoja Pyhä, pyhä, pyhä!
(1887 L947 ) autuaat ne kantaa

Jo lännen ma1llä ruskot
leimuaa (W. Wittow)

Ei mitään multa puutu
(ps. 2g mukaan)

Jukka Kankainen Simeonin kiitosvirsl
( s. 1-932 )

Bengt Johansson Agnus Dei (teoksesta
( s. 1,91,4 ) Uissa a quattro voci )

Urkusoolo

Felix Mendelssohn- Sonaatti n:o 2 c-molli Aarre Merikanto Sydärneni 1au1u

??åå3"1ol.orl 
uruille (18s3 - 1s5s) ti'r"r"r" xi"il

0111 Vehkavaara Herran slunaus
r Grave (s. 1941) (kantaesitys)
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