
Kamarikuoro Camena 
Tampereen Sävelen Kuoromaratonissa 2001

 Nils-Eric Fougstedt Mot löftets strand
 san. Lina Sandell-Berg

 Heikki Sarmanto Rauha sarjasta Pohjoisia kuvia
 san. Eino Leino
 sov. Auvo Sarmanto

 Anton Bruckner Locus iste

 Jukka Kankainen Simeonin kiitosvirsi

 Olli Vehkavaara Herran rukous

Kamarikuoro Camena on perustettu Tampereella 1979. ja siinä 
on nykyisin noin 45 laulajaa. Vuosina 1980–1993 kuoroa johti 

musiikkiluokanopettaja Olli Vehkavaara ja vuosina 1994–2000 Ivelina 
Petrova-Kinnunen. Nyt kuoron johtajana toimii Juha Törmä.

 Kamarikuoro Camenan ohjelmistossa on uutta ja vanhaa, niin maallista 
kuin kirkollistakin musiikkia. Omimmillaan kuoro lienee kuitenkin 
romanttisen musiikin parissa.

 Camena on esiintynyt kotimaan lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, 
Ranskassa, Itävallassa ja Unkarissa. Kuoro on saanut vuosina 1983 ja 1991 
kultaleiman Tampereen Sävelen kuorokatselmuksessa ja tullut kolmanneksi 
1986 Béla Bartók -kilpailussa Unkarissa. Vuonna 1990 Camena oli mukana 
Klemetti-kamarikuorokilpailun finaalissa Orivedellä. 

Juha Törmä on Kamarikuoro Camenan johtajana ensimmäistä kautta. 
Hän on todellinen musiikin monitoimiammattilainen; hän on valmistunut 

1986 pianonsoiton opettajaksi Tampereen konservatoriosta ja suorittanut 
1992 orkesterinjohdon sekä 1997 kuoronjohdon A-tutkinnon Sibelius-
Akatemiassa.

 Törmä on tehnyt lukuisia konsertti- ja oopperaproduktioita eri 
orkestereiden kanssa, ja hänen sovituksiaan voi kuulla kymmenillä levyillä.

 Tällä hetkellä Törmä opettaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 
orkesterinjohtoa ja johtaa useita orkestereita ja kuoroja.

Maila Sulasaari on valmistunut pianonsoitonopettajaksi Sibelius-
Akatemiasta, ja tällä hetkellä hän työskentelee Tampereen 

konservatoriossa säestäjänä. Sen  lisäksi hän toimii kamarimuusikkona ja 
lied-pianistina.
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