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Kamarikuoro Camena
Tamperelainen Kamarikuoro Camena on perustettu 
vuonna 1979 ja siinä on nykyisin noin 40 laulajaa. Kuoroa 
johtaa kapellimestari Juha Törmä.

Camenan ohjelmistossa on uutta ja vanhaa, niin klassista 
kuoromusiikkia kuin kirkkomusiikkiakin. Camena haluaa 
ohjelmistovalinnoillaan tuoda esille kotimaisen musiikin 
laajaa ja laadukasta kirjoa, mutta kuoro esittää myös ulko-
maista ohjelmistoa. 

Camena on esiintynyt kotimaan lisäksi Ruotsissa, Nor-
jassa, Saksassa, Ranskassa, Itävallassa, Unkarissa ja Britan-
niassa. Kuoro on osallistunut useisiin kilpailuihin. 

Kuoronjohtaja Juha Törmä
Kamarikuoro Camenan taiteelli nen johtaja Juha Törmä 
on johtanut kuoroa vuodesta 2001. Hän on todelli nen 
musiikin moni toimiammattilainen. Törmä valmistui 1985 
pianonsoiton opettajaksi Tampereen konser vatoriosta ja 
jatkoi musiikkiopintojaan Sibe lius-Akatemiassa. Kapelli-
mestariopintonsa hän aloitti Osmo Vänskän ja Lauri 
Siimeksen johdolla ja jatkoi opintojaan Jorma Panulan 
kapellimestari luokalla Sibelius-Akatemiassa, jossa hän 
suoritti orkesterinjohdon A-tutkinnon 1992. Kuoron-
johtoa Törmä opiskeli Sibelius-Akatemiassa Matti Hyökin 
ja Heikki Liimolan johdolla, ja kuoronjohdon A-tutkin-
non hän suoritti 1997. 

Törmä on tehnyt lukuisia konserttiproduktioita eri orkes-
tereiden ja kuorojen kanssa, ja hänen sovituksiaan voi 
kuulla kymmenillä levyillä. 

Valoa 
pimeään

Joulukonsertti

Sydämeeni joulun teen
On jouluyö, sen hiljaisuutta 
yksin kuuntelen,  
ja sanaton on sydämeni kieli. 
Vain tähdet öistä avaruutta 
pukee loistaen  
ja ikuisuutta kaipaa avoin mieli.

Näin sydämeeni joulun teen 
ja mieleen hiljaiseen 
taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.

On jouluyö ja lumihuntuun 
pukeutunut maa – 
kun yhtä puhdas itse olla voisin! 
Se ajatukset joulun tuntuun 
virittymään saa, 
kuin harras sävel sisälläni soisi.

Näin sydämeeni joulun teen 
ja mieleen hiljaiseen 
taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.

On jouluyö, sen syvä rauha 
leijuu sisimpään, 
kuin oisin osa suurta kaikkeutta. 
Vain kynttilät ja kultanauhat 
loistaa hämärään, 
vaan mieleni on täynnä kirkkautta.

Näin sydämeeni joulun teen 
ja mieleen hiljaiseen 
taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.

Lempäälän kirkossa 
torstaina 9.12.2010 kello 19

Tampereen tuomiokirkossa 
tiistaina 21.12.2010 kello 19

Johtaa Juha Törmä

Ohjelma 15 € / 10 €



Ohjelma

Suloäänet enkelten
 ranskalainen sävelmä 
 suom. san. Roine Richard Ryynänen 
 sov. Jouko Tolonen

Kaikki maat, te riemuitkaatte
 säv. Mia Makaroff 
 san. Johann Franck psalmin 100 pohjalta

Adeste fideles
 gregoriaaninen kirkkolaulu 
 sov. Dezsö Demény 

Enkelien joululaulu
	 säv.	Leevi	Madetoja	•	san.	L.	Onerva	

Soi laulu enkelten
 säv. Richard Storrs Willis 
 suom. san. Kari Ala-Pöllänen 
 sov. Juha Törmä

	 
Yhteislaulu
En etsi valtaa, loistoa
	 säv.	Jean	Sibelius	•	san.	Sakari	Topelius

	 
Aattoaamu
	 säv.	Olli	Vehkavaara	•	san.	Sirkka	Aalto 
 soolo: Sanna Hollström, sopraano

Joululaulu (Chanson sans paroles)
	 säv.	Toivo	Kuula	•	san.	Aatu	Leinonen	 
 sov. Kaj-Erik Gustafsson 

Hiljainen Gloria
 säv. ja san. Antti Nissilä

Joulurauhaa
 säv. ja san. Timo Koivusalo 
 sov. Juha Törmä

	 
Yhteislaulu
Sydämeeni joulun teen
	 säv.	Kassu	Halonen	•	san.	Vexi	Salmi

	 
Hyvän joulun toivotus
	 kansansävelmä	•	sov.	Juha	Törmä

Tähti, tähdistä kirkkain
 säv. Kassu Halonen ja Kisu Jernström  
	 san.	Vexi	Salmi	•	sov.	Juha	Törmä

Jouluiltana
	 säv.	Sulho	Ranta	•	san.	Irene	Mendelin	•	sov.	Juha	Törmä

Joulurukous
	 säv.	Olli	Vehkavaara	•	san.	Lauri	Pohjanpää

Oi Betlehem, sä pienoinen
	 säv.	Lewis	Redner	•	suom.	san.	Kaarlo	Väinö	Valve

Toivioretkellä
	 sleesialainen	kansansävelmä	•	suom.	san.	Hilja	Haahti

Jouluyö, juhlayö
	 säv.	Franz	Gruber	•	suom.	san.	Kustaf	Oskar	Schöneman 
 sov. Juha Törmä

En etsi valtaa, loistoa
En etsi valtaa, loistoa,  
en kaipaa kultaakaan, 
mä pyydän taivaan valoa  
ja rauhaa päälle maan. 
Se joulu suo, mi onnen tuo  
ja mielet nostaa Luojan luo. 
Ei valtaa eikä kultaakaan,  
vaan rauhaa päälle maan.

Suo mulle maja rauhaisa  
ja lasten joulupuu, 
Jumalan sanan valoa,  
joss’ sieluin kirkastuu. 
Tuo kotihin, nyt pieneenkin,  
nyt joulujuhla suloisin, 
Jumalan sanan valoa  
ja mieltä jaloa.

Luo köyhän niinkuin rikkahan  
saa, joulu ihana! 
Pimeytehen maailman  
tuo taivaan valoa! 
Sua halajan, sua odotan,  
sä Herra maan ja taivahan. 
Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo  
suloinen joulus tuo!


