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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. 

Tampereen 
Puisto-Emmauksessa 

(Hämeenkatu 14 F) 
torstaina 13.9.2012 kello 19

Johtaa Juha Törmä

Liput 10 €

KONSERTTI

Kesää muistellessa
Tämän konsertin ohjelmisto raken-
nettiin talvella 2012 teemalla kevät 
ja luonnon herääminen pitkän ja 
pimeän talven jälkeen. Totesimme, 
että tällainen kevätkonserttihan 
voidaan järjestää myös syksyllä, vaih-
detaan vain näkökulmaa ja katsellaan 
mennyttä kevättä ja kesää. Joten tässä 
ollaan, kevätkonsertissa syyskuussa 
muistelemassa kesää.

Camenan johtoajatuksena on tuoda 
monipuolisesti esille suomalaista mu-
siikkia sopivin ulkomaisin maustein, 
ja se näkyy myös tämän konsertin 
ohjelmassa. Konsertissa on kaksi 
ulkomaalaista sävellystä: konsertin 
avaava Iván Erödin Viva la musica 
sekä toisella puoliskolla kuultava 
Antonín Dvořákin In nature -sarja. 
Kaikki muu ohjelmisto on suomalais-
ten säveltäjien kynästä.

Mukaan kuoroon?
Kaipaamme riveihimme lisää 
mieslaulajia. Jos ohjelmistomme 
miellyttää, ota yhteyttä! Voit tulla 
piipahtamaan harjoituksissamme 
Klassillisella koululla torstaisin kello 
18–21, tai voit varata koelauluajan. 
Katso lisätiedot www.camena.fi/
kampanja.htm.

Muistan kesän

Camena_2012_Muistan_kesan_ohjelma.indd   1 13.8.12   21:58:06



Ohjelma

Viva la musica
säv. ja san. Iván Eröd

Ikirunon ilo
säv. Juhani Komulainen • san. Oscar Wilde

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

Terve nyt, piha täysinesi
säv. Jouko Linjama • san. Kalevala

Kaipaava
suomalainen kansansävelmä •  
sov. Essi Wuorela ja Jussi Chydenius

Lintu lauleli lehossa
säv. Mia Makaroff • san. Kanteletar

The Balloons
säv. Juhani Komulainen • san. Oscar Wilde

	 
         VÄLIAKA

Våren
säv. Sven E. Bäck • san. Juan R. Jiménes

Nocturno
säv. Jaakko Mäntyjärvi • san. Eino Leino

Kesäyö
säv. Heino Kaski • san. Lauri Pohjanpää

Sommarnatt
säv. Erik Bergman • san. Anne-Marie Hornborg

In nature -sarja 
1. Songs filled my heart 
2. When evening comes chimes fill the forest 
3. Golden harvest 
4. Up sprang a birch tree overnight 
5. Oh, here’s a day for joyful singing

säv. Antonín Dvořák • engl. san. Peggy Simon •  
sov. Abraham Kaplan

Sommarsvit 
1. Andantino 
2. Adagio 
3. Scherzo

säv. Nils-Eric Fougstedt • san. Karin Mandelstam

Mitt träd är pinjen
säv. Erik Bergman • san. Pär Lagerkvist

Yön lintu
säv. Timo Leskelä • san. Sulo Leskelä

Kesäpäivä Kangasalla
säv. Gabriel Linsén •  
suom. san. Pekka Juhani Hannikainen

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

Camenan ohjelmistossa on uutta ja vanhaa, 
niin klassista kuoromusiikkia kuin kirkkomu-
siikkiakin. Camena haluaa ohjelmistovalinnoil-
laan tuoda esille kotimaisen musiikin laajaa ja 
laadukasta kirjoa, mutta kuoro esittää myös 
ulkomaista ohjelmistoa. 

Camena on esiintynyt kotimaan lisäksi Ruot-
sissa, Norjassa, Saksassa, Ranskassa, Itävallassa, 
Unkarissa, Britanniassa ja viimeksi Italiassa 
2011. Kuoro on osallistunut useisiin kilpailui-
hin. 
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