
Benjamin Briften (1918-1976) oli englantilainen säve,.ajä, pianisti ja
kapöllimestari. Hänen suuri musikaalinen lahjakkuutensa tuli ilmijo varhain
ja hän sai perusteellisen musiikkikoulutuksen. Hän oli vuosisatamme
husiikin monipuolinen vaikuttajahahmo. Missa Brevis on pienimuotoinen
messusävellys vuodelta 1959. Se on sävelletty alunperin Westminsterin
katedraalin poikakuorolle ja uruille. Se on aikamme musiikkia, selkeää ja
kirkasta, väliin veitsenterävää kuten poikaaänille sopii, mutta myös
sykähdyttävän kaunista ja tarkasti ikivanhaa messun tekstiä noudattavaa.
T"assa (onsertissa messun laulaa Camänan naiskuoro.

Johann Georg Albrechtsberger (1736-1809) oli itävaltalainen säveltäjä ja
musiikin teorbetikko, joka toimi mm. hoviurkurina ia tuomiokirkon
kapellimestarina. Hän myOs opetti sävellystä Wienissä. Esim. Beethoven
opiskeli hänen johdollaan polyfonista sävellystyyliä. Albrechtsberger sävelsi
oikesteri- ja urkuteoksia, kamarimusiikkia, messuja ja oratorioita. Missa
Sancti Jösephi, (Pyhän Joosefin messu) on aikakaudellensa hyvin
tyypillistä kauniisti soivaa kirkkomusiikkia. Se lienee esitetty ensi kerran
ebkuussa 1784, silloin kuitenkin nimellä Pyhän Augustinuksen messu.

Tamperelainen Kamarikuoro Camöna on perustettu 1979 ja siinä on
nykyisin n. 50 laulajaa. Kuoroa on johtanut y!g!inq. 1980-1993
niuiiit<t<iluofanopettaja OlliVehkavaara ja vuodesta 1994lvelina Petrova-
Kinnunen, joka on opiskellut kotimaassaan Bulgariassa pianonsoittoa ja
kuoronjohtoa ja valmistunut Sofian musiikkiakatemiasta 1987 Kuoron
ääneniruodosiuksesta on pitkään vastannut dipl. lau laja Elina Laaksi.

Kamankuoro Cam6nan ohjelmistossa on uutta ja vanhaa niin maallista kuin
kirkollistakin musiikkia, mutta omimmillaan kuoro lienee romanttisen musiikin
parissa. Kuoro on esiintynyt kotimaan lisäksi Ruotsissa, Norjass-1
Saksassa, Ranskassa, ltävallassa ja Unkarissa. Se on Saanut vuosina 1983
ja 1991 kultaleiman Tampere in Chorus -kuorokatselmuksessa ja tullut
kolmanneksi 1986 Böla Bartok -kilpailussa. 1990 Camena oli mukana
Klemetti-kamarikuorokilpailun finaalissa Orivedellä. Lisäksi kuoro on saanut
Yleisradion harrastemusiikin kunniapunnuksen vuodelta 1992. Kuoro on
julkaissut äänilevyt Kesällä kello viisi 1991 ja Jumalan tulet 1994 sekä
viihteellisen kasetin Syyspihlajan alla.

Mitä nimi Camina tarkoittaa? Latinankielinen sana camena merkitsi lähteen
jumalatarta. Joissakin yhteyksissä sanalla oli sama merkitys kuin
kreikkalaisella muusa-käsitteellä. Camenan temppeli sijaitsi Egerian
lehdossa Via Appian varrella.
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MESSUN TEKSTI

I(YRIE
Kyrle, eletson.
Krlste elelson
Kyrle elelson.

GI'RIA
(Glorta In excelsls Deo,)
et ln terra pax homlnlbus
bonae voluntatls.

laudamus te, benedlclmus te,
adoramus te, glorlflcamus te.
Gratlas aglmus tlbl propter
magnam glorlam tuam,
Domtne Deus, Rex Caelestls,
Deus Patcr omnlpotens.
Domtne, Fllt unlgenlte,
Jesu Chrlste,
Domlne Deus, Agnus Del,
Ftllus Patrls.
Qul tollls peccata mundl,
mlserere nobls.

Quonlam tu solus Sanctus,
tu solus Domlnus,
tu solus Altlsslmus,
Jesu Chrlste, cum Sancto Splrltu
ln glorla Del Patds.
Amcn.

Herra armahda.
Krlstus, armahda.
Herra, armahda.

Kunnla Jumaldle korkeukslssa,)
Ja maassa rauha lhmtsllle,
Jotta kohtaan hänellå on hyvå tahto.

Me yllståmme slnua, slunaarnme slnua,
pa.lvomme slnua, kunnloltamme slnua-
Me kllämme slnua slnun
suunen kunnlasl tåhden,
Herra Jumala, talvaalllnen kunlngas,
Jumala, Isä kalkktvaltlas.
Herra, alnokalnen Polka,
Jeesus Krlstus.
Hera Jumala, Jumalan lGrltsa,
Isån Polka,
Joka pols otat maallman sSmnln,
armahda melä,

Slllå slnå yksln olet pyhä,
slnå yksln olet Herra.
stnå ykstn olet korkeln,
Jeesus Krlstus, Pyhån Hengen kanssa
Isån Jumalan kunnlassa-
Amen.

(Uskon yhteen JumalaanJ
Isäån kakkfvaltlaaseen,
talvaanJa maan,
kalkhlen nälryvästen Ja
nälcymåttömåln luoJaan.
Ja yhteen Herraan,
Jeesukseen Krtstukseen,
Jumalan alnokalseen Polkaan,
Joka on Isilsä syntynyt
ennen alkoJen alkua,
Jumala Jumalasta,
valkeus valkeudesta,
totlnen Jumala totlsesta Jumalasta,
syntynyt elkå tehty,
Joka on Isån kanssa yhä ölemusta
JaJonka kautta katkld ovat tehdyL

Qul propter nos homh. ,
et propter nostram salutem
descendlt de caells.
Et lncarnatus est de Splrltu
Sancto ex Marla Vtrglne,
et homo factus est.
Cruclflxus etlam
pro nobls
sub Pontlo Pllato,
passus et sepultus est.
Et resurredt tertla dle.
sccundum scrlpturas.
Et ascendlt ln caelurn.
sedet ad dexteram Patrts.
Et lterum venturus est
cum glortaJudlcare
vlvos et mortuos,
cuJus regnl non erlt ffnls.
Et ln Splrltum Sanctum,
Domtnum et vlvlicantem,
qul cx Patrc F[toque proccdlt.
Qul cum Patre et Flllo slmul
adoratur ct conglorlllcatur,
qul locutus est per prophctas.
Et unam sanctam catholtcam
et apostholtcam Eccleslam.
Conflteor unum baptlsma
ln remlsslonem peccatorum.
Et ocpecto resurrectlonem
mortuorum
et vltam venturl saecull.
Amen.

SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Domlnus Deus Sabaoth.
Plenl sunt caell et tena
glorla tua.
Hosanna !n excelsls.

BENEDICTUS
Benedlctus, qul venlt
ln nomlne Domlnl.
Hosanna ln excelsls.

AGNUS DEI
Agnus Del, qul tollls
peccata mundl,
nrlserere nobls.
Agnus Det, qul tollls
peccata mundl,
dona nobls pacem.

Joka meldån lhmlsten tähden
Jameldån autuutemme tåhden
astul alas talvalsta,
Ja tull llhakst ryhån Hengen
kautta Neltsyt Marlasta,
Ja tull lhmlseksl.
Hänet myös rlstllnnaulltUlrr
meldån edeståmme
Pontlus Pllatuksen alkana,
hån kårsl Ja hånet haudattltn.
Hån nousl ylös kolmantena pälvånå
klrJoltusten mukaan,
astul ylös talvaaseen,
lstuu Isån olkealla puolella
Ja onJäleen tuleva
kunnlassa tuomttsemaan
elilvlåJa kuollelta,
elld hånen valtakunnallaan ole lryua.
Ja Pyhåån Henkeen,
Herraan Ja vtrvotttaJaan,
Joka IsästäJa PoJasta lähtee,
Jota yhdesså IsånJa PoJan kanssa
palvotaan Ja kunnloltetaan,
JaJoka on puhunut profeettaln kautta-
Uskon yhden, pyhän, yhtelscn
Ja apostollse n seurakunnan.
Tl.mnustan yhden kastecn
synuen anteekslsaarnlselGt
Ja odotan kuollelttcn ylös-
nousemusta

Ja tulevalsen aJan clilmiiä
Amen.

Pyhå, pyhå, pyhå
Herra Jumala Sebaot"
Tåydet ovat talvaatJa maa
slnun kunnlaast.
Hooslanna korkeukslssa.

Slunattu olkoon hån,Joka tulee
Herran nlmeen.
Hoostanna korkeukslssa.

Jumalan karltsa, Joka pols otat
maallman synnln,
armahda meltå.
Jumalan karltsa, Joka pols otat
maallman synnln,
anna metlle rauha.

Quf to[ls peccata mundl, Joka pols otat maallman s5mnln,
susclpe deprecaUonem nostram. ota vastaan meldån drornlscmme.
Qul sedes ad dexteram Patrls, Joka lstut lsär olkealla puolclla,
mlserere nobls. armahda meltå

cREDo {Tåt{ osrs ei ole Britttnin mtssussef
(Credo ln unum Deum,)
Patrem omnlpotentem,
factorem caell et terrae,
vlslblllum omnlum et
tnvlslbillum.
Et ln unum Domlnum
Jesum Chrlstum,
Flllum Del unlgenltum,
et ex Patre natrun
ante omnla saecula.
Deum de Deo,
lumem de lumtne,
Deum verum de Deo vero.
Genltum, non factum,
consubstantlalem Patrl,
per quem omnla facta sunt.


