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Ohjelma 15 / 10 €

Kamarikuoro Camena
Tamperelainen Kamarikuoro Camena 
on perustettu vuonna 1979 ja siinä on 
nykyisin noin 40 laulajaa. Kuoroa johtaa 
säveltäjä, kuoronjohtaja ja laulaja Jani 
Laaksonen.

Camenan ohjelmistossa on uutta ja 
vanhaa, niin klassista kuoro musiikkia 
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, Norjassa, Saksassa, Ranskassa, 
Itävallassa, Unkarissa, Britanniassa ja 
Ita liassa. Kuoro on osallistunut useisiin 
kilpailuihin.

Varjoista 
valoon

Tampereen tuomiokirkossa 
perjantaina 7.10.2016 kello 19

Johtaa Jani Laaksonen

KIRKKOKONSERTTI

UUSI MERIKANTO-LEVY 
NYT MYYNNISSÄ!

20 €



Ohjelma

Ave Maria
säv. Jaakko Mäntyjärvi, san rukousteksti

O vos omnes
säv. Pablo Casals, san. Valitusvirret 1:12

Ubi caritas
säv. Ola Gjeilo, san. tuntematon

Christus factus est
säv. Anton Bruckner, san. messuteksti

Unser Vater in dem Himmel
säv. Gottfried August Homilius,  
san. Matt. 6:9–13

Suomalainen rukous
säv. Taneli Kuusisto, san. Uuno Kailas

	 
      Väliaika
	 
Ei mitään multa puutu

säv. ja san. Leevi Madetoja

Sanctus
säv. Antti Nissilä,  
san. Vulgata Clementina messuteksti

Locus iste
säv. ja san. Anton Bruckner

Föraktad var han
säv. Bengt Johansson, san. Jes. 53

Kärleken är tålig och mild
säv. Bengt Johansson, san. 1. Kor. 13

Kommen till mig
säv. Bengt Johansson, san. Matt. 11

Pater noster
säv. Giuseppe Verdi, san. Dante Alighieri

Lux aurumque
säv. Eric Whitacre,  
san. Charles Anthony Silvestri

Ave Maria d’Aosta
säv. Jaakko Mäntyjärvi, san rukousteksti

Tervetuloa konserttiin!
Tässä kirkkokonsertissa tarjoamme monipuolisesti kirk
komusiikkia eri aikakausilta. Laulujen tekstit etenevät 
varjoista, tuskasta ja synnistä valoon, iloon ja sovituk
seen.

Konsertin avaa ja lopettaa kaksi Jaakko Mäntyjärven 
sävellystä Ave Maria rukoukseen.

Pablo Casalsin O vos omnesin teksti on Valitusvirsistä, 
jossa kauhistuneet Juudan asukkaat huutavat Babylonin 
sotajoukkojen aiheuttamaa tuskaa.

Ola Gjeilon Ubi caritas on sävelletty vanhaan kiiras
torstaina käytettyyn tekstiin. Teksti kertoo siitä, että 
missä on rakkautta ja hyvettä, siellä on myös Jumala.

Anton Brucknerin Christus factus est ja Locus iste ovat 
varjoista valoon eteneviä teoksia: ensimmäinen ylistää 
Kristuksen uhria ristillä, jälkimmäinen on kirkollisen 
tilan siunaamiseen käytetty teksti.

Isä meidän rukouksen tutusta tekstistä kuullaan kaksi 
tulkintaa: G.A. Homiliuksen Unser Vater in dem Him-
mel sekä Giuseppe Verdin Pater noster.

Antti Nissilän Sanctus on messuteksti (”Pyhä, pyhä, 
pyhä”). Tekstin ydin on Jesajan kirjasta, jossa profeetta 
kuvaa näkyään Jumalan enkelien ympäröimästä valta
istuimesta.

Bengt Johanssonin teokset Föraktad var han, Kärleken 
är tålig och mild ja Kommen till mig ovat Raamatun 
teksteihin sävellettyjä: ensimmäinen Jesajan kirjasta 
(”Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma”), toinen 1. Ko
rinttilaiskirjeestä (”Rakkaus on kärsivällinen ja lempeä”) 
ja kolmas Matteuksen evankeliumista (”Tulkaa minun 
luokseni, kaikki te työn ja kuorman uuvuttamat”).

Eric Whitacren Lux aurumquen teksti kuvaa kir
kasta kultaista valoa, joka loistaa Kristuksen syntymän 
merkiksi.


