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Kirkkokonsertti

Kammerkoor Camena 
Tampere, Soome

Koorijuht Juha Törmä
Kammerkoor Camena kunstiline juht 
Juha Törmä on juhatanud koori alates 
2001. aastast. Ta on tõeline muusika 
spetsialist. Aastal 1985 Törmä lõpetas  
klaveriõpetajana Tampere konservatoo
riumi ja jätkas muusikaõpinguid Hel
singis asuvas Sibeliuse Akadeemias. Ta 
alustas dirigendiõpinguid Osmo Vänskä 
ja Lauri Siimese juhendamisel ja jätkas 
õpinguid dirigent Jorma Panula klassis 
Sibeliuse Akadeemias, kus ta lõpetas 
orkestrijuhtimise eriala 1992. aastal. Juha 
Törmä õppis koorijuhtimist Sibeliuse 
Akadeemias Matti Hyökki ja Heikki 
Liimola juhendamisel ning lõpetas 1997. 
aastal koorijuhtimise eriala.

Törmä on teinud arvukaid kontserteten
dusi koos erinevate orkestrite ja kooride
ga ning tema seadeid on võimalik kuulata 
kümnetelt CDplaatidelt. 

Kammerkoor Camena
Tampere Kammerkoor Camena asutati 
aastal 1979 ja praegu on kooris umbes 
40 lauljat. Koori juhatab dirigent Juha 
Törmä.

Koori repertuaaris on vanu ja uusi laule, 
nii klassikalist koorimuusikat kui ka 
kirikumuusikat. Camena eesmärgiks on 
esile tuua Soome kodumaise muusika 
ulatust ja kvaliteeti, ning lisaks esitada ka 
välismaist koorimuusikat.

Camena on esinenud Soomes, Rootsis, 
Norras, Saksamaal, Prantsusmaal, 
Austrias, Ungaris, Suurbritannias ja 
Itaalias. Ja nüüd Eestis! Koor on osalenud 
mitmetel konkurssidel.



Kava | Ohjelma
Psalm XCVII

viis | säv. Heinrich Schütz 
sõnad | san. psalm | psalmi 97

Sing to the Lord
viis | säv. Jan Pieters Sweelinck 
sõnad | san. psalm | psalmi 149

Minun Paimeneni
viis | säv. Hannu Huhtala 
sõnad | san. Hannu Huhtala  
seade | sov. Juha Törmä

	 
Nyt silmäni mä nostan

hugenottmeloodia aastast 1542 |  
hugenottisävelmä vuodelta 1542

Christus factus est
viis | säv. Anton Bruckner 
sõnad | san. missatekst | messuteksti

Locus iste
viis ja sõnad | säv. ja san. Anton Brucker

	 
Peace I leave with you

viis | säv. Knut Nystedt 
sõnad | san. Frank Pooler  
Joh. 14:27 kohaselt | mukaan

Föraktad var han
viis | säv. Bengt Johansson 
sõnad | san. Jes. 53

Kärleken är tålig
viis | säv. Bengt Johansson 
sõnad | san. 1. Kor. 13

Kommen till mig
viis | säv. Bengt Johansson 
sõnad | san. Matt. 11

Paina minut sinetiksi
viis | säv. Jorma Hannikainen 
sõnad | san. Ülemlaul | Laulujen laulu 8:6–7

Suurin niistä on rakkaus
viis | säv. Tapio Nordgren 
sõnad | san. 1 Kor. 13: 1, 4, 8, 13  
seade | sov. Juha Törmä

	 
All my trials

spirituaal Bahamalt | bahamalainen spirituaali 
seade | sov. Norman Luboff

Deep River
rahvalaul | kansansävelmä 
seade | sov. Juha Törmä

Be with me Lord!
viis ja sõnad | säv. ja san. David Hamilton

Siunaus matkalle
viis | säv. David Hamilton 
soom. sõnad | suom. san. Pauli Ylitalo

Kiitoslaulu
viis ja sõnad | säv. ja san. P. J. Hannikainen

	 
Alleluia

viis | säv. Ralph Manuel


