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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 kuoroharjoi
tusten 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. ohjel
mistossa on niin kirkkomusiikkia ja maallisia sävellyk
siä renessanssin, barokin, klassisismin ja romantiikan 
aikakaudelta kuin tanssimusiikkia, oopperakuoroja, 
operetti ja musikaalimusiikkia, iskelmiä ja kansan
laulujakin. 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 poikakuorossa ja opiskellut pianon
soittoa. Lukioajoista lähtien hän on laulanut eri 
kuoroissa Wienissä, ja hän opiskelee musiikkia jatku
vasti erilaisissa kansainvälisissä kuorotapaamisissa ja 
kuoronjohtajaseminaareissa.

Hladikilla on runsaasti kokemusta konserttien ja 
kuoromatkojen järjestämisestä. Hän on koulutuk
seltaan diplomiinsinööri ja on opiskellut Wienin 
teknisessä yliopistossa rakennusinsinööriksi. Hän 
työskentelee päätyökseen itävallan opetus ja kulttuuri
ministeriössä projektipäällikkönä itävallan historiallis
ten rakennusten kunnostamishankkeissa.

Hladik perusti 1976 Wienin Baumgartenissa nuoriso
kuoron, jota hän johti vuoteen 1984 asti. Hän 
johti myös st. annaBaumgartenin kirkkokuoroa 
1980–1981 sekä Wienin puuseppien kuoroyhdis
tystä 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

Nocturno 
Jaakko Mäntyjärvi • san. | Text eino Leino

In nature (V Prĭódě) 
antonín Dvořák •  
engl. san. | englischer Text peggy simon •  
sov. | arr. abraham kaplan 
1. Songs filled my heart 
4. Up sprang a birch tree overnight 
5. Oh, here’s a day for joyful singing

Den 25 Oktober 1902 (Till Thérèse Hahl) 
Jean sibelius • san. | Text nils Wasastjerna

Haaveet 
Jean sibelius • suom. san. | Finnischer Text reijo norio

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

Auringon noustessa 
Toivo kuula • san. | Text Veikko antero koskenniemi
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Finlandia 
Jean sibelius • san. | Text Veikko antero koskenniemi

In der Abendstund’ 
Joseph Haydn • sov. | arr. Lorenz Maierhofer

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

Kaiserwalzer 
Johann strauss • sov. | arr. Hans Heinz scholtys

Tancuj, tancuj 
tsekkiläinen kansansävel | trad. aus Tschechien •  
sov. | arr. Jan Šoupal

Danny boy 
irlantilainen kansansävel | trad. aus irland •  
sov. | arr. alexander L’estrange

Baraba ba 
espanjalainen kansansävel | trad. aus spanien •  
sov. | arr. Lorenz Maierhofer

Scedryk 
ukrainalainen kansansävel | trad. aus der ukraine •  
sov. | arr. Mykola Leontovyc

Katjuscha-Casatschok 
venäläinen kansansävel | trad. aus russland •  
sov. | arr. otto Groll

Hällilaul 
virolainen kansansävel | trad. aus estland •  
sov. | arr. Mart saar

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

Wochenend’ und Sonnenschein 
Milton ager • sov. | arr. Tilman Jäger

Ham Zua, Lei Ham 
kansansävel kärntenistä | trad. aus kärnten •  
sov. | arr. anton schmid

Watschen-Schuhplattler 
kansantanssi alpeilta | alpenländischer Volkstanz

Tritsch Tratsch-Polka 
Johann strauss • sov. | arr. Leo Lehner

Wien, du Stadt meiner Träume 
rudolf sieczynski • sov. | arr. Josef Drexler,  
Friedrich Lessky
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Kesäillalla 
kansansävel | trad. aus Finnland •  
sov. | arr. ilmari krohn

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


