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Kamarikuoro Cam6na
Tamperelainen Kamarikuoro Camdna on perustettu 1979, siinä on nykyisin noin 50 laulajaa,

Kuoroa on johtanut vuosina | 980- | 993 musiikkiluokanopettaja OlllVehkavaara. Nyt kuoron
johtajanatoimii lvelina Petrova-Kinnunen.Äänen muodostuksesta on vuodesta l9B5
huolehtinut Elina Laaksi.
Kamarikuoro Camdnan ohjelmistossa on uutta ja vahaa, nrin maallista kuin,kirkollistakin
musiikkia. Omimillaan kuoro kurtenkrn lienee romanttisen musiikrn oarissa.

Camdna on esiintyn)t kotimaan lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Ranskassa, ltävallassa ja

Unkarissa. Se on saänut vuosina l983 ja 199 | kultaleimanTampere in Chorus -

kuorokatselmukessa ja tullut kolmanneki 1986 Bdla Bartök -kilpailussa Unkarissa.Vuonna
1990 Cam6na oli mukana Klemetti -kamarikuorokilpailun finaalissa Orivedellä.
Vuonna l99 l Camena julkaisi äänilevyn "Kesällä kello viisi".Tämän levyn perusteella kuoro sai

Yleisradion harrastemusiikin kunniapunnukseh vuodelta l992.Tuorein levy "Jumalan tulet"
julkaistiin syyskuussa 1994. Levyllä on pohjoismarsta kirkkomusiikkia sekä OlliVehkavaaran
tuoreita sävellykiä 1a sovitukia. Lisäki kuorolta on ilmestynyt viihteellinen kasetti

',Syyspihlajan alla,,. j .. ...." .,,,.,i,i:,,iri,.

Mitä nimi Cam6na tarkoittaa? Latinakielinen ," ' ,,'l':;:,,.ii,..l;,,,,,,

sana camena tarkoitti muinoin lähteen jumalatart". . ' ' lt" i :,'ii"t" -ti.:llililffiii$ii
Joissakin yhteyksissä sanalla oli sama merkitys kuin ',.',:l ..;' , .. 1';l1i1l1;r,.:1'
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OHIELMA
Ö W.A.Mozart, sanat Metastnsio:

Kolme nocturnea:

Due gry|lle amabile

Se lontan, ben nio, tu sei

Piu non si trooano

O Joseph Haydn, kreikkalainen runo:

Alles hat seine Zeit

O Gioacchino Rossini:

La speranza

O C. Debussy, sanat Clurles D'orlöans:

Dieu! Et'il Iafait bon regarder!

O lean Sibelius, sanat Kantelettaresta:

Rakastaoa

vÄLIAIKA

O Gustaa Ernesaks:

Sireli kas mul önne?

O Olli Vehkaaaafa, sanat Miriami Uihteenkoraa:

Vihreö oksa kantae si ty s )
O Einoiuhani Rautaoaara, sanat Toiuo Pekkanen:

Lahto

SOLISTIT

Pentti Hietanen ja Heini Kiaimäki-Hietanen

Emil l@trppi, kansanlatLlusoaituksia :

Titonne taakse metsämaan

Kyllö minö tiediin

C BöIa Bartök, unkarinkielestii suomentaneet

Marika ja Raimo Virtanen:

N elj ii slooakialaist a knnsanlaulua

Hiiiilaulu, Heiniinkorjanj ien lauhL, Tanssilaulu,

Tanssilaulu

C lllcka Kuusisto, sanat Eila Kiaikk'aho:

Timotei

O llkka Kuusisto, sanat Oiaa Palolrcimoi

Hiljainen ilta

O Gustaa Holst, sanat Francis Thompson

Dream trust
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on opiskellut kotimaassaan Bulgariassa pianon- ' " r"' 'i"" ': "" "'ir:ii'r'

sorttoa ja kuoronjohtoaVarnan musiikkilyseossa ja 
,,,, ,,1,' . ....;,..:.,::1..,.rr,. -,:;:.::,ill:ifliii::;l.i.i;liä

So{ian Musiikkiakatemiassa, josta hän vatmistui t .,' ;. , , |'l:'i ,, iill i'i.'''t ji';i111t15

1987.Tämänjälkeenhänontyöskennellytkahdessa ,' ','li ,, i ,',, iij i+ii ::liii:
bulgarialaisessahuippukuorossa,Dobritchin , : ,jii,, l_,tri,.i i,jjiiii:l'jiiii
lapsikuorossa jaSofian kamarikuorossa.Suomessa ' , ' .,,'."1 ,.,r. .,;1',f;1..1+i*1 ffi*;;i*
hän on asunutvuodesta 1990 jatoiminut , .:,...,::'';,,'il it_,.,:l,t.il..,,.l.ir1,t,,.ill'..t:'.'',1'
pianonsoitonopettajaa.YhteistyöKamarikuoro 1ii..., I"l ''':i''"Ii'll i'rr.i:iill,ir'::;i.r..l
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