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Michaels KammerChor
Michaels kammerchor (Mkc) perustettiin Wienissä 1983 musiikkipiiriksi, jossa 
oli kahdeksan laulajaa. Tänään kuorossa on lähes 50 eri ikäistä laulajaa, jotka 
edustavat laajaa ammattien kirjoa. Laulamisen lisäksi Mkc:n jäsenille on tärkeää 
sosiaalinen kuoroelämä ja yhdessäolo. Yhteiset ”avoimet laulupiirit”, kuororetket ja 
viikonloppuleirit sekä konserttimatkat edistävät kuorolaisten keskinäisiä suhteita 
myös kuoroharjoitusten ulkopuolella.

kuorolla on lukuisia tavoitteita; laulamisen riemun ohella kuorolaiset haluavat 
ennen kaikkea tuottaa muille ihmisille iloa laulun kautta. Tärkeä tekijä on myös 
kansainvälinen kanssakäyminen, joka lisää ymmärrystä vieraista kulttuureista. 
Tämä toteutuu erityisesti kuorovierailuissa, joita Mkc on tehnyt runsaasti niin 
kotimaassaan kuin ulkomaillakin.

kuoro vaalii hengellistä ja maallista säestyksetöntä kuoromusiikkia kaikilta aika- ja 
tyylikausilta. ohjelmistossa on niin kirkkomusiikkia ja maallisia sävellyksiä renes-
sanssin, barokin, klassisismin ja romantiikan aikakaudelta kuin tanssimusiikkia, 
oopperakuoroja, operetti- ja musikaalimusiikkia, iskelmiä ja kansanlaulujakin. 
Lisäksi kuoro esittää kuoronjohtaja Michael Hladikin henkilökohtaisesti tuntemien 
nykysäveltäjien teoksia.

Michaels kammerchor on 2007 ensimmäistä kertaa vierailulla suomessa.

Kuoronjohtaja Michael Hladik
Michael Hladik on syntynyt Wienissä vuonna 1952. Hän on laulanut poikakuoros-
sa ja opiskellut pianonsoittoa. Lukioajoista lähtien hän on laulanut eri kuoroissa 
Wienissä, ja hän opiskelee musiikkia jatkuvasti erilaisissa kansainvälisissä kuoro-
tapaamisissa ja kuoronjohtajaseminaareissa.

Hladikilla on runsaasti kokemusta konserttien ja kuoromatkojen järjestämisestä. 
Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja on opiskellut Wienin teknisessä yli-
opistossa rakennusinsinööriksi. Hän työskentelee päätyökseen itävallan opetus- ja 
kulttuuriministeriössä projektipäällikkönä itävallan historiallisten rakennusten 
kunnostamishankkeissa.

Hladik perusti 1976 Wienin Baumgartenissa nuorisokuoron, jota hän johti vuoteen 
1984 asti. Hän johti myös st. anna-Baumgartenin kirkkokuoroa 1980–1981 sekä 
Wienin puuseppien kuoroyhdistystä 1983–1985. vuonna 1983 hän perusti  
Michaels kammerchorin, jota yhtä johtaa. vuosina 1987–1990 Hladik toimi 
Wienin kansainvälisen kansallispäivän kuorotapahtuman musiikillisena johtajana 
ja johti tapahtumassa jopa 500 laulajan suurkuoroa.
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Ohjelma
             Programm
Kamarikuoro Camēna
Soi kunniaksi Luojan 
jean sibelius • san. | Text aukusti valdemar koskimies

Suomalainen rukous 
Taneli kuusisto • san. | Text uuno kailas

Kiitoslaulu 
pekka juhani Hannikainen

Sanctus 
antti nissilä

Pyhä, pyhä, pyhä! 
john B. Dykes • suom. san. | Finnischer Text Mikael nyberg •  
sov. | arr. juha Törmä

On suuri sun rantas autius 
kansansävel | trad. aus Finnland • san. | Text veikko antero koskenniemi • 
sov. | arr. juha Törmä

Kesäpäivä Kangasalla 
Gabriel Linsén • suom. san. | Finnischer Text sakari Topelius

Michaels KammerChor & Kamarikuoro Camēna
Ave verum corpus 
Wolfgang amadeus Mozart

Locus iste 
anton Bruckner

Pyhä, pyhä, pyhä 
Franz schubert • suom. san. | Finnischer Text aimo olavi Huttunen

Michaels KammerChor
In der Abendstund’ 
joseph Haydn • sov. | arr. Lorenz Maierhofer

Die Nacht 
Franz schubert • sov. | arr. viktor korda

Hebe Deine Augen auf 
Felix Mendelssohn-Bartholdy • sov. | arr. Berthold Wassmer

Tollite Hostias 
camille saint-saëns

I leg alls in Dei Hand 
Lorenz Maierhofer

Ehre und Preis sei Gott in der Höhe 
johann sebastian Bach

Signore delle cime 
Giuseppe de Marzi

Gabriellas sång 
stefan nilsson • sov. | arr. Lars Wallenäs

Give us your blessing 
Beth Thliveris

Welcome in 
james e. Moore, jr.

Good news 
kansansävel | trad. • sov. | arr. Wolfgang kelber

There is a redeemer 
Melody Green • sov. | arr. ed kee

Total praise 
richard smallwood • sov. | arr. patsy Ford simms

Michaels KammerChor & Kamarikuoro Camēna
Kesäillalla 
kansansävel | trad. aus Finnland • sov. | arr. ilmari krohn 

Lied an die Freude 
Ludwig van Beethoven • san. | Text Friedrich schiller •  
sov. | arr. Gerd onnen


