
Benjamin Britten (1918-1976) oli englantilainen säveltäjä, pianisti ja
kapellimestari. Hänen suuri musikaalinen lahjakkuutensa tuli ilmijo varhain
ja hän sai perusteellisen musiikkikoulutuksen. Hän oli vuosisatamme
musiikin 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 poikaäänille sopii, mutta myös
sykähdyttävän kaunista ja tarkasti ikivanhaa messun tekstiä noudattavaa.
T'assä (onsertissa messun laulaa Camänan naiskuoro.

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

Tamperelainen Kamarikuoro Cam6na on perustettu 1979 ja siinä on
nykyisin n.50 laulajaa. Kuoroa on johtanut vuosina 1980-1993
m usiikkiluokanopettaja Olli Vehkav aara ja vuodesta 1 994 lvelina Petrova-
Kinnunen, joka on opiskellut kotimaassaan Bulgariassa pianonsoittoa ja
kuoronjohtoa ja valmistunut Sofian musiikkiakatemiasta 1987. Kuoron
äänenmuodostuksesta on pitkään vastannut dipl.laulaja Elina Laaksi.

Kamarikuoro Camönan ohjelmistossa on uutta ja vanhaa niin maallista kuin
kirkollistakin musiikkia. mutta omimmillaan kuoro lienee romanttisen musiikin
parissa. Kuoro on esiintynyt kotimaan lisäksi Ruotsissa, Norjassa,
Saksassa, Ranskassa, ltävallassa ja Unkarissa. Se on saanut vuosina 1983
ja 1991 kultaleiman Tampere in Chorus -kuorokatselmuksessa ja tullut
kolmanneksi 1986 Båla Bartök -kilpailussa. 1990 Camena oli mukana
Klemetti-kamarikuorokilpailun finaalissa Orivedellä. Lisaksi 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 Camöna 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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Johann Friedrich Franck
Olli Vehkamara" ssv.
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(Johanrres Clossner)

Jukka Kanksrnan ( 1932-)
Si;,r;wnwr.kLLtosvilrsi
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F, Rosselli
Olli \rehkenraarR, solf.

Jumatan t^ilfr
(lattnmkielinen Adoramus -h''mni,
soolon tekstt Joni Paarlahtl)

Otto Olssou ( IB?g-Ig6tt)
Psolmus t)O(
(Ps. 1?0)

Benlanin Britten (fgf3-f9?6)
tfissu bropis

Tekstir Mouisteesta muut osat paitsi Sedo,

Johann Georg Albrecht$erger
(u36-IB0s)

l/l.c*ieu Es-d$r+ri
Wlissa Sanctl Jorephl)

Teksti: Monisteesta kclkki osat.

Psalmus C)ff
Ad Dominum ctlm tribmlarer clameri
et exandivit me'
Domirre libera animant meam
e.lsbiis iniquis et a lingua dolosa
Quid denrr ttbi,
art quid apponahrr Ubi
ad li'n$aåäolosam?
Saqtttae potentis amtre
cuä carEonihrs desolatoriis.
Han mihi, quia incolahrs meus
prolonHahrs ast
haUitsfi c|rm h8bltcntiLnrs Cedar:
mulnrm mcola firit anima mea.
C\m hrs qui oderunt p$em,
eram paciåcus,
arm löquebsl'lllls
rmp.rgnabent me gratis.

PsaLni l2O
Ahdistuksessani mrnå huudan Herraa,
ra hän \nstaå minulle.
Hera, pelasta minun sielunl
wlheeilisrsta huuhsta,
petollisesta L161g!stå.
Mita han sinulle antaa
ia mitä siihan vielä Usåå,
sinå petolhnen kieU?
Väkiialtusen teråviå uuolia
1mnå ktnstcripensan nrltsia htiliäl
Vol mlnua, ettå mtnun tåytyly oleskella
mrrukalaisenE Mesekissä,
a-sra Keedarin majojen keskellå!
Ktnran on minun siehrnl
täl'tlmyt asua nitden sqlrassa{
iotka rarhaavlhaavat.
Minå pidån ranhcn,
mutta jos sanan sanon,
niln he svat sotrån Yalmllt.

Admamusåymni
Adoramus te, Cbrtste,
et benedieirrnrs tibi:
quta per sarrctam crucen hram
redemisti rmrndum,
Pui passrs est pro nobis,
Domine, Dsmine, misarere n&is.

Rukotlemme Sinua, Krishrs
ia siunasnme Sinra,
i<oska Fyhån rtsttsl kartta
lunasöt madlmm.
Sinä, joka olet kårsinyt puolestamme,
Herra, Herra, rmahda meitä'


