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William L. Dawson: Ain't a That Good News

Beasley Smith: That LuclE Old Sun

sov. Ulf Wesslön

Spiritual: the Battle ofJericho

sov. Moses Hogan

Kodaly: Zu Spöt

Britten: Hymn to the Virgin

Spiritual: Go down Moses sov. H. G. Bur-

leigh

Spiritual: By an'By sov. H. G. Burleigh

Spiritual: Sometimes Ifeel like a Motherless

Child sov. H. G. Burleigh

Anton Bruclmer: Ave Maria

Gloria

Gloria
Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja
maassa rauha ihmisille, joita koh-
taan hänellä on hyvä tahto.

Laudamus te
Me ylistlimme sinua, siunaamme
sinua, palvomme sinua, kunnioi-
tamme sinua. me kiitämme sinua
suuren kunniasi tähden.

Domine Deus
Herra Jumala, taivaallinen kunin-
gas, Jumala, Isä kaikkivaltias.

Domine fili unigenite
Herra, ainokainen poika, Jeesus

Kristus.

Domine Deus, Agnus Dei
Herra Jumala, Jumalan Karitsa,
Isän Poika, joka pois otat maail-
man s;rnnin, armahda meitä, joka
pois otat maailman synnin, ota
vastaan nöyrä rukouksemme.

Qui sedes ad dexteram Patris
Joka istut Isiin oikealla puolella,
armahda meitä.

Kuoronj ohtaj a Ivelina Petrova-
Kinnunen
solisti Pia Freund
säestäjä Heikki Mäntylä
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10. Anton Bruclcner: Christus factus est

I l. Anton Bruckner: Os justi

12. Liszt: Ave Maria

13. Poulenc: Gloria



Tamperelainen kamarikuoro
Camåna on perustettu vuonna

1979. Kuorossa on noin 45lau-
lajaa. Vuosina 1980-1993 kuo-

roa johti dir.cant. Olli Vehkavaa-

ta.

Vuodesta 1994 on johtajana toiminut lvelina
Petrova-Kinnunen. Hän on opiskellut koti-

maassaan Bulgariassa kuoronjohtoa ja pianon-

soittoa ja valmistunut Sofian musiikkiakatemias-

ta 1987. Aänenmuodostuksesta on pitkään

huolehtinutElina Laaksi.

Camöna on kotimaan ohella esiintynyt Ruotsis-

sa, Norjassa, Saksassa, ltävallassa, Unkarissa
ja Virossa. Kuoro on saanut vuosina 1983 ja

1992 kultaleiman Tampereen Sävelen kuoro-

katselmuksessa ja tullut kolmanneksi Bela Bar-

tok-kilpailussa Unkarissa 1 986,

Vuonna 1990 Camöna oli Klemettikuorokilpai-

lun finaalissa Orivedellä. Lisäksi kuoro on saa-

nut Yleisradion harrastemusiikin kunnia-
punnuksen vuodelta 1992. Saksan Pohlheimis-

sa kuorofestivaaleilla kaksi hopeadiplomia 1998

sekä Tampereen Sävelen katselmuksessa kol-

me hopealeimaa vuonna 1999. Kuoro on jul-

kaissut neljä äänitettä.

Sana camåna tarkoittaa antiikin taruissa läh-

teen jumalatarta ja joissakin yhteyksissä sanal-

la on sama merkitys kuin kreikan sanalla muu-

sa.

Pia Freund aloitti musiikkiopintonsa Turun kon-

servatoriossa, josta hän siifii Sibelius-

Akatamian solistiselle osastolle 1987. Hän on

opiskellut myös Dorothy lrvining johdolla.

Freund on voittanut mm. Timo Mustakallio -

kilpailun sekä Lappeenrannan laulukilpailun.

Pia Freund on esiintynyt runsaasti omin lied-

illoin ja orkesterien solistina. Hän debytoi Kan-

sallisoopperassa 1992 La Bohömen Miminä.

Vuonna 1993 hän vieraili Dortmundin oopperas-

sa ja debytoi kesällä 1993 Savonlinnan ooppe-

rajuhlilla Taikahuilun Paminana.

Reijo Mustakal I io on esiintynyt baritonisolistina

useissa konserteissa Keski-Suomessa ja muu-

alla Suomessa. Hän toimii tällä hetkellä Jämsän

musiikkiopiston rehtorina ja usean kuoron johta-

jana.

Hannu lkonen on valmistunut filosofian maiste-

riksi Jyväskylän yliopistosta, pääaineena mu-

siikkitiede. Lisäksi hän on harjoittanut urku- ja

kuoronjohto-opintoja Keski-Suomen Konserva-

toriossa ja Sibelius-Akatemiassa. Hannu lkonen

on johtanut Jyväskylän Studiokuoroa vieraileva-

na johtajana syyskaudella 1990, vanjohtajana
vuosina 1991-93, sekä taiteellisena johtajana

vuodesta 1993 alkaen.

Jyväskylän Studiokuoro perustettiin v. 1968

tekemään musiikkiohjelmia silloiselle Jyväsky-

län alueradiolle. Perustajan oli dir.mus, urkutai-

teilija Matti Vainio, joka myös johti kuoroa 20

vuotta. Tällä hetkellä kuoroa johtaa FM, musii-

kinopettaja Hannu lkonen.

Kuoron jäsenet ovat musiikin ammattilaisia,

opiskelijoita ja kokeneita harrastajia. Vuosien

mittaan Studiokuoro on ehtinyt esittää kuorosä-

vellyksiä läpi musiikin historian aina renesans-

sista nykypäivän varsin haasteellisiin teoksiin

asti.

Ohjelmiston kehittämiseen ovat vaikuftaneet

myös kansainväliset kuorotapahtumat ja -
kilpailut. U utta ulottuvuutta kuoron toimintaan

on haettu työskentelemällä periodeittain vierai-

levien kuoronjohtajien ohjauksessa.


