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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. 

Kahvi- 
konsertti

Pirkonhovissa Tampereella 
sunnuntaina 23.5.2010 kello 15

Johtaa Juha Törmä

Liput 15 € / 10 €  
sisältää kahvin

Tervetuloa konserttiin!
Kamarikuoro Camena on tänä 
vuonna keskittynyt harjoittelussaan 
perusasioihin ja uuden kotimaisen 
ohjelmiston harjoitteluun. Tässä kon-
sertissa kuullaan kevään aikana har-
joiteltua uutta ohjelmistoa. Konsertti 
sisältää pääosin kotimaista musiik-
kia, jota esitetään suomen lisäksi 
ruotsiksi, englanniksi ja latinaksi. 
Mukana ovat Kamarikuoro Camenan 
30-vuotisjuhlallisuuksiin 2009 tilatut 
teokset Avis aquila de Lappis Pekka 
Kostiaiselta ja With the dawn Antti 
Nissilältä.

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 ulkomaista ohjelmistoa. 

Camena on esiintynyt kotimaan 
lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, 
Ranskassa, Itävallassa, Unkarissa ja 
Britanniassa. Kuoro on osallistunut 
useisiin kilpailuihin. Kuoro on lisäksi 
julkaissut neljä cd-äänilevyä sekä 
yhden viihdemusiikkia sisältävän 
taltioinnin kasetilla.

Keväinen



Ohjelma

Announcement
 säv. ja san. Jaakko Mäntyjärvi

Lauloa minä lupasin
	 säv.	Jan	Hellberg	•	san.	Kanteletar

Siitä päivän kiinni saapi
	 säv.	Pekka	Kostiainen	•	san.	Kalevala

Avis aquila de Lappis
	 säv.	Pekka	Kostiainen	•	san.	Kalevala	•	 
 lat. san. Tuomo Pekkanen

Nocturno
	 säv.	Jaakko	Mäntyjärvi	•	san.	Eino	Leino

Hän kulkevi kuin yli kukkien
	 säv.	Leevi	Madetoja	•	san.	Eino	Leino

Tuletko kanssani korkealle
	 säv.	Kaj	Chydenius	•	san.	Lauri	Viita

Luonterin rannalla
	 säv.	Selim	Palmgren	•	san.	Valter	Juva

Kesäyö
	 säv.	Heino	Kaski	•	san.	Lauri	Pohjanpää

	 	 	 
   VÄLIAIKA

Tikanpolkka
	 säv.	Jaakko	Mäntyjärvi	•	san.	Lauri	Viita

Leivolle
	 säv.	Leevi	Madetoja	•	san.	Olli	Vuorinen

Sade
	 säv.	Juhani	Komulainen	•	san.	Leena	Saarisalo

Drömmande vårnatt
	 säv.	Bengt	Carlson	•	san.	Herman	Hagström

With the dawn
	 säv.	Antti	Nissilä	•	san.	Thomas	Caulfield	Irwin	

The cloud-capp’d towers
	 säv.	Ralph	Vaughan	Williams	•	 
 san. William Shakespeare

Shall I compare thee to a summer’s day
	 säv.	Nils	Lindberg	•	san.	William	Shakespeare

Sininen taika
	 säv.	Jussi	Chydenius	•	san.	Elina	Vaara

Polska and Fugue in F minor
	 kansansävelmä	•	sov.	Jaakko	Mäntyjärvi


