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L'amour!
Rakkaudesta on laulettu kautta aikojen. Tämän konsertin teokset ulottuvat 1300luvulta 1990-luvulle ja heijastavat paitsi rakkauden säkeitä eri ajoilta myös yhteyksiä
eri aikakausien säveltäjien välillä.

Claude Le Jeune (1528–1602) ei ole
nykypäivänä kovinkaan tunnettu, mutta oli oman
aikansa edelläkävijä. Hän liittyi läheisesti vuonna
1570 Pariisiin perustettuun Académie de poésie et de
musique -yhteisöön, joka Jean-Antoine de Baïfin
johdolla korosti musiikin ja tekstin suhdetta. He
ammensivat antiikin esikuvista pyrkien tuomaan
antiikin runouden piirteitä oman aikansa ilmaisuun.
Le Jeune oli akatemian johtava säveltäjä, musique
mesurée -tyylin mestari, joka monesti hylkäsi
tahtilajit säveltäen suoraan tekstin mukaan: pitkät
tavut pitkinä, lyhyet tavut lyhyinä. Akatemia toimi
vain pari vuotta aktiivisena, melko salamyhkäisesti –
uusia keksintöjä esitettiin etenkin Baïfin kotona, eikä niistä saanut paljastaa liikaa
ulkopuolisille. Le Jeune on jäänyt historiankirjoihin ainoana säveltäjänä, joka kykeni
puhaltamaan akatemian ankariin sääntöihin elinvoimaa. Vielä ei kuitenkaan pyritty
värittämään säveliä sanojen merkityksen ja tunteiden mukaan.
Le Jeunelta on säilynyt sekä kirkollista että maallista musiikkia. Hänen elämäänsä
vaikutti suuresti katolilaisten ja protestanttien väliset levottomuudet, ja protestanttina
hän joutui yhteen otteeseen pakenemaan Pariisista, kunnes tilanne rauhoittui.
Maallisten teosten joukossa erityisen merkittävänä teoksena pidetään kokoelmaa Le
printemps (Kevät), joka koostu 39 laulusta Baïfin runoihin. Näihin kuuluu kuuluu
myös tänä iltana esitettävä Ce n’est que fiel. Se rakentuu kertosäkeiden (rechant) ja
säkeistöjen (chant) vuorottelulle. Kertosäe toistuu kaksi kertaa, ensin kolmiäänisenä
ja sitten viisiäänisenä. Säkeistö on kolmiääninen.

Olivier Messiaen

Neljäsataa vuotta myöhemmin
(1908–1992) nosti
rechant-termin esille uudestaan, antaen kuoroteokselleen nimen Cinq rechants
suorana kunnianosoituksena Le Jeunen Le printemps -kokoelmalle. Messiaen oli
hyvin kiinnostunut Claude Le Jeunen ajattelusta ja myös tässä teoksessa vuorottelevat
säkeistöt (couplet) ja kertosäkeet (rechant).

Messiaen oli sukupolvensa merkittävimpiä
ranskalaissäveltäjiä. Hän oli harras katolilainen ja
ehti työskennellä vaikuttavat 60 vuotta Pariisin
Trinité-kirkon urkurina, mutta samaan aikaan laajasti
kiinnostunut hengellisyydestä ja eri kulttuureista
ympäri maailmaa. Etenkin vastalauseena
neoklassisismille ja Wienin toisen koulukunnan
dogmaattisuudelle hän perusti vuonna 1936
säveltäjäryhmän La jeune France yhdessä André
Jolivet'n, Yves Baudrier'n ja Daniel-Lesurin kanssa.
Messiaen toimi ensin opettajana Schola Cantorum
-musiikkioppilaitoksessa, jossa painotettiin
erityisesti historiallisten tyylien kuten gregorianiikan
ja Palestrinan tuntemista. Monen ranskalaisen
säveltäjän syvällinen perehtyminen gregorianiikkaan
on mainittu yhtenä selityksenä sille, että uudemmalle ranskalaiselle musiikille oli
luontevaa ammentaa modaalisuudesta. Toisen maailmansodan aikana Messiaen
nimitettiin konservatorion opettajaksi ja saapui uuteen pestiinsä suoraan vankileiriltä.
Cinq rechants vuodelta 1948 on ainoa lajiaan Messiaenin tuotannossa. 12 laulajalle
sävelletty virtuoottinen, rytmisesti innovatiivinen ja väriskaalaltaan monipuolinen
teos aloitti monella tapaa uuden luvun 1900-luvun kuoromusiikissa. Ranskalaisten
säveltäjien keskuudessa suhde tekstin ja musiikin välillä oli tähän aikaan
murroksessa, perinteisempi suoraviivainen runon säveltäminen oli jäämässä syrjään.
Uusia tyylikeinoja olivat tekstien fragmentaarisuus, foneemien käyttö, keksityt kielet,
monikielisyys – ja kaikki nämä piirteet löytyvät Cinq rechants -teoksesta. Moni
säveltäjä ryhtyi tähän aikaan myös kirjoittamaan tekstinsä itse, näin myös Messiaen,
jolle runous oli perhepiiristä tuttu: hänen äitinsä ja veljensä olivat runoilijoita, isänsä
englannin kielen professori.
Cinq rechants on sävelletty Ensemble Vocal Marcel Couraud'n tilauksesta. Marcel
Couraud (1912–1986) oli ranskalainen kuoron- ja orkesterinjohtaja, joka perusti oman
yhtyeensä vuonna 1944. Se esitti paljon vanhaa musiikkia kuten di Lassoa ja
Monteverdia mutta tilasi myös uutta musiikkia aikalaisiltaan. Kuoro toimi ainoastaan
10 vuoden ajan, jonka jälkeen Couraud jatkoi uraansa mm. Stuttgartin Bach-kuoron ja
Ranskan Radiokuoron johtajana sekä perusti myöhemmin Groupe Vocal de France
-kuoron.
Messiaenin partituuri oli kuorolle melkoinen haaste: Couraud'n nähtyä sen hän totesi
teoksen vaativan ainakin 40 harjoitusta, ja hänen kerrotaan harjoitelleen laulajien
kanssa ahkerasti myös yksitellen. ”Tähän verrattuna kaikki minkä olimme ennen

laulaneet vaikutti lastenleikiltä”. Cinq rechants kantaesitettiin vuonna 1949 Pariisin
Salle Erardissa. Jotkut kriitikot suhtautuivat uutuuteen hyvinkin skeptisesti, mutta
yleisö otti sen pian sydämeensä ja se on pysynyt ammattikuorojen kantaohjelmistossa
siitä lähtien.
Messiaenin laatima teksti perustuu osittain ranskankieliseen surrealismiin, osittain
teksti on hänen itsensä keksimää pseudo-sanskriittia: tavuja, jotka säveltäjän mukaan
ilmaisivat ”selittämätöntä äärettömyyttä”. Messiaen tutkiskeli kolmessa teoksessa
peräkkäin Tristan ja Isolde -myyttiä ja tämä on trilogian viimeinen teos Harawilaulusarjan ja Turangalîla-sinfonian jälkeen.
Messiaenin mukaan teoksen jokainen osa esittelee rakastavan naisen maagikkona,
”joskin kaikki naiset ovat tietysti enemmän tai vähemmän maagikkoja”. Rakkaus voi
jopa voittaa kuoleman. Kelttiläistaru Tristanista, Isoldesta ja lemmenjuomasta on
nykyään tuttu erityisesti Wagnerin samannimisestä oopperasta, joka teki myös
Messiaeniin suuren vaikutuksen. Teoksessa mainitaan lukuisia muitakin myyttisiä
hahmoja kuten Orfeus, Perseus ja Ritari Siniparta.
Tuntemattomampia hahmoja lienevät Viviane, joka liittyy kuningas Arthurin
tarinoihin, sekä Edgar Allan Poen luomus Ligeia. Viidennessä osassa silmät
matkustavat menneisyydessä ja tulevaisuudessa ja Messiaenin mukaan tämä viittaa
Ligeiaan, jossa rakastettu on ajan kulun yläpuolella, mutta on samaan aikaan
kunnianosoitus vanhalle ja uudelle musiikille. Tekstissä mainitaan myös trubaduuri –
Messiaen ammensi keskiaikaisista alba-lauluista, innoituksenaan mm. 1100-luvun
trubaduuri Jaufré Rudel, meille tuttu Kaija Saariahon Kaukainen rakkaus -oopperasta.
Teoksessa on myös viittauksia kuvataiteeseen, etenkin renessanssimestari
Hieronymus Boschin maalaukseen Maallisten ilojen puutarha, joiden lukuisten
yksityiskohtien joukosta löytyy muun muassa lasipalloon suljetut rakastavaiset ja
kuoleman mustekala. Ensimmäisen osan lentävät rakastavaiset ovat puolestaan
viittaus Marc Chagallin kuvataiteeseen.
Tristan ja Isolde on tarina rakkaudesta ja kuolemasta, ja Messiaenin elämänkerturit
ovat liittäneet sen myös säveltäjän elämäntilanteeseen. Teostrilogian aikoihin hänen
ensimmäisen vaimonsa Claire Delbosin terveys alkoi heikentyä, ja vakavan
muistinmenetyksen jälkeen tämä vietti elämänsä viimeiset kymmenen vuotta
suljettuna parantolaan. Samaan aikaan Messiaenin elämään astui nuori Yvonne
Loriod, josta tuli myöhemmin hänen toinen vaimonsa. Rakkauteen liittyi siis Cinq
rechants -teoksen säveltämiseen aikaan monenlaisia värejä, sekä hehkuvan onnellisia
että traagisia.
Messiaenin käyttämät musiikilliset ainekset ovat hyvin moniulotteisia ja analyysin

mestarina hän on itse selvittänyt niitä perin pohjin kirjoituksissaan. Esimerkiksi Cinq
rechants -teoksen ensimmäisessä osassa hän mainitsee nimeltä kaksi käyttämänsä
intialaista tâla-rytmikaavaa: misravarna (värien sekoitus) ja simhavikrama (leijonan
voima). Melodiat käyttävät kaikkia kromaattisen asteikon ääniä ja suuria
intervallihyppyjä kuten suuria septimejä ja pieniä nooneja on runsaasti. Monesti
melodiat elävät eri stemmoissa horisontaalista elämäänsä tai toistuvat kaanonissa.
Messiaen oli synesteetikko eli näki musiikin väreinä. Hänen kerrotaan jo nuorena
vaikuttuneen suuresti kirkkojen lasimaalauksista. Cinq rechants -teoksen
ensimmäisen osan ensimmäiset suuret kuoron ”huutojen” värit hän on kuvaillut
hyvinkin yksinkohtaisesti: vaaleankeltainen, musta-valkoiset viivat ja harmaa
vihreisin ääriviivoin.

Kaija Saariaho (s. 1952) on
kansainvälisesti menestyneimpiä
suomalaissäveltäjiä ja on viettänyt suurimman
osan elämästään Ranskassa. Nuits, adieux -teoksen
neljälle laulajalle ja elektroniikalle kantaesitti
brittiläinen lauluyhtye Electric Phoenix Kölnissä v.
1991. Alkuperäisversiossa neljä lauluääntä
vahvistettiin ja niitä muokattiin pääasiassa erilaisin
kaikuefektein. Viisi vuotta myöhemmin säveltäjä
kirjoitti Joyful Company of Singers -kuoron
toiveesta tänään kuultavan version neljälle
solistille ja kuorolle. Elektroniikan sijasta kuoro
hoitaa erilaiset kaiku- ja muut efektit.
Kaija Saariaho on valinnut teoksen tekstit kahdesta
eri lähteestä, jotka kulkevat teoksessa limittäin.
Kappale koostuu kymmenestä toisiaan yhtenäisesti
seuraavasta osasta, joista viisi ovat nimeltään Nuit
(Yö), viisi Adieu (Jäähyväiset) ja nämä seuraavat toisiaan epäsäännöllisesti. Nuitjaksoissa teksti on Jacques Roubaud'n teoksesta Échanges de la lumière, Adieu-jakso
puolestaan perustuu fragmentteihin Honoré de Balzacin novellista Séraphita.
Säveltäjä kirjoittaa teoksestaan seuraavasti:
”Nuits, adieux (Öitä, jäähyväisiä) syntyi laulusta, hengityksestä, kuiskauksista,
jäähyväisistä. - - - Öitä yhdistää kuvaileva, hiukan dynaamisempi musiikillinen ilme,
ja niihin sisältyvät laulajien solistiset jaksot, kun jäähyväiset ovat aina rauhallisia,
kehtolaulumaisia. Tavallaan koko kappale onkin kehtolaulu, ei niinkään nukahtavalle
lapselle kuin meidän maailmastamme poisnukkuvalle vanhukselle. Teos on omistettu
isoäitini muistolle.”

Guillaume de Machaut'n (1300–1377)
musiikin myötä pääsemme aikamatkalle 1300-luvulle,
mielenkiintoiseen ars nova -vaiheeseen, jossa
moniäänisyys oli kehittynyt kirkkolaulun ornamentoivista
kakkosäänistä selkeästi moniääniseksi kirjoitettuun
musiikkiin. Ranskalainen motetti syntyi 1200-luvulla.
Nimi viittaa uudenlaiseen tekstikäytäntöön ja tulee ranskan
sanasta mot (sana). Kaikki stemmat saivat nyt oman tekstin
tulkittavakseen. Pitkiin ääniin perustuva tenor-stemma
muodostaa kolmiäänisen motetin perustan ja sen
yläpuolella seikkailevat reippaamin triplum ja motetus.
-äänet. Tämä sävellystaide perustui ennen kaikkea
melodioiden rinnakkaiseloon, ei harmonisiin kohtaamisiin.
Machaut'n moteteissa jokainen ääni laulaa omaa tekstiään,
osa ranskaksi ja osa latinaksi. Muiden tulkitessa maallista
runoutta tenor-stemman teksti oli usein kirkollinen ja
esimerkiksi tänä iltana esitettävissä moteteissa se kiteyttää
koko teeman. Ensimmäisessä tänään kuultavassa motetissa
tenorin teksti ”Miksi en kuollut?” on lainaus Jobin kirjasta,
jossa hän valittaa kohtaloaan, toisessa ”Kaikkia muita
ihanampi” on alunperin Ave Regina caelorum -antifonista, jossa ylistetään Neitsyt
Mariaa.
Nykyaikainen kuulija saattaa ihmetellä, miten päällekkäisistä tekstistä voi saada
mitään selvää. Motetit lienevät olleet aikansa oppineiden ajanvietettä, eivätkä kaikki
välttämättä saaneetkaan kaikesta selvää. Ne sisälsivät kuitenkin monesti viitteitä, joita
aikalaiset ymmärsivät, esimerkiksi viittauksia tunnettuihin sävelmiin. Mitä tulee
tekstikerrosten päällekkäisyyteen, musiikintutkija Marion S. Gushee toteaa, ettei
ensemblekohtauksen ymmärtäminen Mozartin oopperassakaan ole yhtään sen
helpompaa, ellei ole tottunut sävellyskäytäntöön ja tunne juonta jonkun verran
etukäteen...
Guillaume de Machaut tunnettiin sekä säveltäjänä että runoilijana ja hän toimi pitkän
uransa aikana sekä maallisen että kirkollisen musiikin parissa, muun muassa
matkustellen Böömin kuningas Juhana I:n kanssa ympäri Eurooppaa ja palvellen
Reimsin katedraalissa. Selvittyään mustasta surmasta hengissä Machaut ryhtyi itse
kokoamaan teoksensa ja näin ollen hänestä tuli ensimmäinen säveltäjä, jonka
tiedetään itse järjestäneen teoksensa kokonaisuudeksi. Häneltä on säilynyt 24 motettia
ja yhteensä yli 100 teosta, suurin osa maallisia. Kuuluisa on myös Messe de Nostre
Dame, ensimmäinen kokonainen yhdeltä säveltäjältä säilynyt messu.

Daniel-Lesur (1908–2002) oli
Messiaenin ystävä ja oli yksi La jeune France
-ryhmän jäsenistä. Ryhmässä hän edusti
Baudrier'n kanssa hiukan konservatiivisempaa
sävellystyyliä kuin kollegat Messiaen ja
Jolivet. Säveltäjän koko nimi oli Jean-YvesDaniel Lesur, mutta hän käytti taiteilijanimeä
ilmeisesti ainakin osittain erottuakseen
säveltäjä-äidistään, jonka nimi oli Alice Lesur.
Pitkän elämänsä aikana Daniel-Lesur ehti toimia kontrapunktin opettajana ja koulun
johtajana Pariisin Schola Cantorum -koulussa ja kuten niin monet ranskalaiset
säveltäjät toimia myös urkurina. Hän toimi myös monissa hallinnollisissa tehtävissä
mm. television ja kulttuuriministeriön palveluksessa. Sävellystuotanto oli laaja,
sisältäen mm. kolme oopperaa sekä elokuvamusiikkia.
Hänen suuri rakkauslaulunsa Le cantique des cantiques (Laulujen laulu) 12-ääniselle
kuorolle on kirjoitettu 1952 eli neljä vuotta Messiaenin Cinq rechants -teoksen
jälkeen. Myös tämä innovatiivinen teos on omistettu Marcel Couraud'n kuorolle, joka
sen myös kantaesitti seuraavana vuonna.
Intensiivinen teos tulkitsee seitsemässä osassa Laulujen laulun rakkauden säkeitä.
Kuten Machaut, Daniel-Lesur käyttää useaa kieltä päällekkäin – monessa osassa
latinankieliset kirkolliset tekstit kuten Miserere tai Hoosianna kulkevat rinta rinnan
ranskankielisen tekstin kanssa. Suuri osa Laulujen laulusta on sulhasen ja morsiamen
vuoropuhelua. Rakastettua verrataan kaikkiin mahdollisiin ihaniin asioihin kuten
eläimiin ja kasveihin. Monesti viitataan myös suoraan eri paikkoihin, joista suurin osa
kuten kylä Sulam ja Amanan vuori sijaitsevat nykyisessä Pohjois-Israelissa Libanonin
rajalla.
Joskus kuullaan ihmettelevän, miten Raamattu sisältää niinkin hekumallista runoutta
kuin Laulujen laulu tai Salomon Korkea veisu, jona se myös tunnetaan. Jumalaa ei
mainita kirjassa lainkaan, mutta rakkaustarinaa on monesti tulkittu allegoriana
Jumalan ja hänen valitun kansansa liitolle ja myöhemmin Kristuksen ja hänen
seurakuntansa liittona. Viimeisessä osassa Daniel-Lesur yhdistää Laulujen lauluun
nimenomaan tätä tulkintaa vastaavat latinankieliset sanat: ”Tule, Kristuksen morsian,
ja ota vastaan kruunu...”
Tove Djupsjöbacka

Teosten sanat ja käännökset
Claude Lejeune: Ce n’est que fiel
Rechant
Ce n'est que fiel
ce n'est q'amer
ce n'est que tourment
toute la vi' des pauvres éplorés amants.

Se on vain katkeruutta,
se on vain myrkkyä
ja tuskaa, koko elämä
köyhien kyynelehtivien rakastavien.

Chant
Ils ne sont jamais assurés que de l'ennui
vivent en pleurs, vivent en deuil, vivent
en cris
entre des las, entre des dards, entre des
feux.

Ainoa mikä on varmaa: ongelmia on,
he elävät kyynelten, surun ja huutojen
ympäröiminä,
huokausten, nuolien ja liekkien
keskuudessa.

Rechant
Ce n'est que fiel...

Se on vain katkeruutta...

Chant
De repos avoir ne pourront une seul' heur' Eivät he saa tuntiakaan lepoa:
ire, martel, rage, rancune, désespoir,
Vihaa, kaunaa ja epätoivoa riittää,
enjalousés, enchevêtrés, les abêtit.
mustasukkaisuus ja tappelut ajavat
hulluuteen.
Rechant
Ce n'est que fiel...
Se on vain katkeruutta...
Chant
Au milieu des coeurs dérangés
cache-t'un ver
qui toujours les pique, les mord, les
alanguit,
sur le front sans cess' y port'ront peinte
leur mort.

Mielenvikaisten sydänten keskuudessa
piileskelee aina joku,
joka heitä pistää ja puree, joka imee
heidän voimansa,
kuolema on maalattu heidän otsaansa.

Rechant
Ce n'est que fiel...

Se on vain katkeruutta...

Chant
Se vouant loyaux à servir,

Aina uskollisesti palvelevat,

veilleront nuits,
donneront jours, couleront mois, fileront
ans.
Pour récompens' un repentir leur
demeura.

valvovat öisin,
päivät kuluvat, kuukaudet ja vuodetkin
vierivät.
Silti suru ja huoli on ainoa palkkionsa.

Rechant
Ce n'est que fiel...

Se on vain katkeruutta...

(Jean-Antoine de Baïf)

(suom. Tove Djupsjöbacka)

Olivier Messiaen: Cinq rechants
1.
Introduction
Hayo kapritama
la li la li la li la ssaréno

1.
Hayo kapritama
la li la li la li la ssaréno

Rechant
Les amoureux s'envolent
Brangien dans l'espace tu souffles
les amoureux s'envolent
vers les étoiles de la mort.
tktktktk ha ha ha soif
l'explorateur Orphée
trouve son cœur dans la mort

Rakastavaiset lentävät tiehensä
Brangäne avaruudessa sinä puhallat
rakastavaiset lentävät tiehensä
kohti kuoleman tähtiä
tktktktk ha ha ha jano
tutkimusmatkailija Orfeus
löytää sydämensä kuolemassa

Couplet
Miroir d'étoile château d'étoile
Yseult d'amour séparé
bulle de cristal d'étoile mon retour
hayoma kapritama

Tähtipeili tähtilinna
Isolde rakkaudesta erotettu
tähden kristallikupla paluuni
hayoma kapritama

Rechant
Couplet
Barbe Bleue
château de la septième porte
Rechant

Ritari Siniparta
seitsemännen portin linna

Coda
Hayo kapritama
la li la li la li la ssaréno
2.
Couplet
Ma première fois
terre terre l'éventail déployé
ma dernière fois
terre terre l'éventail refermé
lumineux mon rire d'ombre
ma jeune étoile sur les fleuves
Ha solo de flûte
berce les quatre lézards en t'éloignant

Hayo kapritama
la li la li la li la ssaréno
2.
Ensimmäinen kertani
maa maa auki levitetty viuhkani
viimeinen kertani
maa maa uudestaan suljettu viuhkani
loistava nauruni varjosta
nuori tähteni virtojen päällä
Aa huilusoolo
tuudittaa neljää sisiliskoa etääntyessäsi

Rechant
Mayoma kapritama ssarimâ

Mayoma kapritama ssarimâ

Couplet
Mano nadja lâma krita...

Mano nadja lâma krita...

Rechant
Coda
Mano nadja lâma krita...
solo de flûte
berce les quatre lézards en t'éloignant
3.
Introduction
Ma robe d'amour mon amour
ma prison d'amour faite d'air léger
lîla lîla
ma mémoire ma caresse
mayoma ssari ssari manthikâri
1er Couplet
Oumi annôla oumi Cheu cheu
mayoma kapritama kalimolimo
sari sarîsa floutî yoma
trianguillo robe tendre
toute la beauté paysage neuf

Mano nadja lâma krita...
huilusoolo
tuudittaa neljää sisiliskoa etääntyessäsi
3.
Rakkauden mekkoni rakkauteni
rakkauden vankilani tehty kevyestä
ilmasta
lîla lîla muistini hyväilyni
Mayoma ssari ssari manthikâri
Oumi annôla oumi Cheu cheu
mayoma kapritama kalimolimo
sari sarîsa floutî yoma
trianguillo hellä mekko
kaikki kauneus uusi maisema

Rechant
Troubadour Viviane Yseult
tous les cercles tous les yeux
pieuvre de lumière blesse
foule rose ma caresse

Trubaduuri Vivienne Isolde
kaikki ympyrät kaikki silmät
valon mustekala haavoittaa
ruusunpunainen väentungos hyväilyni

2e Couplet
Rechant
3e Couplet
Coda
Tous les philtres sont bus
ce soir encor
4.
Rechant
Niokhamâ palalan soukî
mon bouquet tout défait rayonne
Niokhamâ palalan soukî
les volets roses Oha
amour amour du clair au sombre Oha
Couplet
Roma tama tama tama
ssouka rava kâli vâli
ssouka ssouka ssouka naham kassou
rava kâli vâli roma tama tama tama

Kaikki lemmenjuomat juodaan
tänä iltana uudestaan
4.
Niokhamâ palalan soukî
kukkakimppuni ränsistynyt säteilee
Niokhamâ palalan soukî
ruusununaiset ikkunaluukut Oha
rakkaus rakkaus loisteesta pimeään Oha
Roma tama tama tama
ssouka rava kâli vâli
ssouka ssouka ssouka naham kassou
rava kâli vâli roma tama tama tama

Rechant
Couplet
Rechant
Couplet
Rechant
Coda
Ha mon bouquet rayonne
5.
Introduction
Mayoma kalimolimo
tes yeux voyagent dans le passé
mélodie solaire de corbeille courbe

Aa kukkakimppuni säteilee
5.
Mayoma kalimolimo
silmäsi matkustavat menneisyydessä
kaarevan korin aurinkomelodia

tktktktk tk tk t kt t dans le passé

tktktktk tk tk t kt t menneisyydessä

Couplet
Losangé ma fleur toujours flako flako
philtre Yseult rameur d'amour
fée Viviane à mon chant d'amour
cercle du jour
hayo hayo hayo
pieuvre aux tentacules d'or
Persée Méduse
foule rose hayo
bras tendu
l'abeille l'alphabet majeur

Kulmikas kukkani aina flako flako
lemmenjuoma Isolde rakkauden soutaja
rakkauslauluni haltijatar Vivienne
päivän kehä
hayo hayo hayo
kultalonkeroinen mustekala
Perseus Meduusa
ruusunpunainen väkijoukko hayo
ojentunut käsivarsi
mehiläinen kirjaimisto suurin

Rechant
Fleur du bourdon doka do do do
tourne tourne tourne à mort
quatre lézards la grotte
la pieuvre et la mort
corolle qui mord deuxième
garde à manger d'abord Ha

Kimalaisen kukka doka do do do
kääntyy kääntyy kääntyy kohti kuolemaa
neljä sisiliskoa luola
mustekala ja kuolema
teriö joka pistää toista
vartioi syödäkseen ensiksi Ha

Rechant
Couplet
Coda
Mayoma kalimolimo tktktktk tk tk t t kt t Mayoma kalimolimo tktktktk tk tk t t kt t
t tt
t tt
dans l'avenir
tulevaisuudessa
(Olivier Messiaen)

(suom. E. Lyytikäinen)

Kaija Saariaho: Nuits, adieux
Dans l'air
s'arrache
de la terre
au noir la lumière
et la crache
dans l'air
la nuit
rêche jusqu'aux bords

Ilmassa
se irtautuu
maasta
pimeyteen
ja sylkee
ilmaan
yö karkea

valo

des arbres
dans la terre

puihin asti
maan päällä

Nuit
tu
es venue
les
lumières
ont poussé
sur

Yö
sinä
olet saapunut
ja
valot
ovat
tulleet

les herbes, les pentes
vidées
de

ruohoon, rinteille,
jotka ovat
jätetty ilman

lumière, les
lumières
sont

valoa,
valot
ovat

devenues
sombres

tulleet
tummiksi

dans l'herbe
s'attachent
de la terre
au noir
grains les vagues
de la lumière
et les crachent
dans l'herbe
la nuit
jusqu'au bord
des arbres
sous la terre

ruohossa
kiintyvät
maahan
pimeydessä
jyvät
ja valoaallot,
sylkevät
ruohoon, yö syvä
ylös
puihin asti
maan alla

les

réelle

Nuit, c'est cela
chevelure
de noir révérend la lumière
n'est
que pour le définir
ainsi
la nuit première précéda le jour

Yö, tätä se on:
tukka
tumma ja kunnianarvoisa, valo
vain
määrittelee sen,
näin ollen
ensimmäinen yö tuli ennen päivää

(Jacques Roubaud: Échanges de la
lumière)
Adieu, granit, tu deviendras fleur;
adieu, fleur, tu deviendras colombe;
adieu colombe, tu seras femme;
adieu, femme, tu seras souffrance;
adieu, homme, tu seras croyance;
adieu, vous qui serez tout amour et
prière,
(Honoré de Balzac: Sèraphîta)

Hyvästi graniitti, on sinusta tuleva kukka;
hyvästi kukka, on sinusta tuleva
kyyhkynen;
hyvästi kyyhkynen, on sinusta tuleva
nainen
hyvästi nainen, on sinusta tuleva tuska,
hyvästi mies, on sinusta tuleva usko,
hyvästi te joista on tuleva pelkkää
rakkautta ja rukousta.
(suom. Tove Djupsjöbacka)

Guillaume de Machaut: Kaksi motettia
He! Mors, com tu es haïe / Fine Amour / Quare non sum mortuus
Triplum
He! Mors, com tu es haïe
de moy, quant tu as ravie
ma joie, ma druerie ,
mon solas ,

Triplum
Hei Kuolema! Kuinka sinua vihaankaan
sillä minulta ryöstit
iloni, rakkauteni,
lohtuni,

par qui je sui einssi mas
et mis de si haut si bas,
et ne me pouiés pas
assaillir.

ja siksi olen niin allapäin,
putosin korkealta alas,
ja silti
hyökkäsit minuun.

Laz ! mieus amasse morir
qu’avoir si grief souvenir
qui moult souvent resjoïr
me soloit,

Voi, mieluummin kuolisin
kuin kärsisin muistellessani häntä,
joka usein tarjosi minulle
iloa ja lohtua.

m’amour en pensant doubloit,
mon desir croistre faisoit
et toudis amenuisoit
mes dolours.

Ajatuksissani rakkauteni tuplaantui,
haluni yltyi,
ja joka päivä väheni
tuskani.

Mais c’est dou tout a rebours,

Mutta nyt kaikki on päinvastoin,

car croistre les fait tous jours
en grans soupirs et en plours,
pour m’amour

päivittäin yltyvät
huokaukseni ja kyyneleeni
rakkaani puolesta.

que sens par avoir valour ,
sens , courtoisie et honnour .
Or scay bien que sans retour
perdu l’ay

On hän hyveellinen,
järkevä, kohtelias ja kunniallinen,
mutta tiedän sen – olen hänet
iäksi menettänyt.

et que la mort en aray,
quant amours delaisseray
ne remirer ne porray
son accueil ,

Ja kuolla voisin
kun jätän rakkauden,
enkä enää käännä katsettani
kohti häntä.

qui met en moy si grant dueil
que riens ne desir ne weil
fors la mort. S’aray mon weil
acompli .

Ja tämä tuottaa minussa suurta surua,
enkä tahdo mitään muuta
kuin kuolla, kunpa toiveeni
voitaisiin toteuttaa.

Et se il en estoit en mi
de ma mort ou de merci ,
dou tout mettroie en oubli
ma vie.

Ja jos se olisi minusta kiinni,
kuolemastani tai armostani,
unohtaisin kokonaan
elämäni.

Car en moy joie n’est mie.
Et on dit, je n’en doubt mie,
qui bien aimme a tart oublie.
Bien l’ottroy;

Koska ilo ei enää minua kohtaa,
enkä yhtään epäile sanontaa:
joka suuresti rakastaa ei sitä heti unohda,
siitä olen samaa mieltä.

et pour ce qu’il a l’ottroy
d’amours,soit saiges de soy
et si serve en bonne foy,
sans folie,

Ja hän joka on saavuttanut
rakkauden, olkoon hän viisas
ja palvelkoon hyvässä uskossa
ilman hulluutta.

car il n’est, pour voir l’affie,
nulle si grief departie,
com c’est d’ ami et d’amie.

Sillä vakuutan teille:
kaikista kurjimmat hyvästit
ovat hyvästit rakkaimmalle.

Motetus
Fine Amour, qui me vint navrer
au cuer, m’a fait grant desraison,
quant elle ne voloit saner

Motetus
Oi Rakkaus, joka lävisti sydämeni
ja teki minulle suurta vääryyttä,
kun ei halunnut parantaa

mon mal en temps et en saison ,
mais tant me fait en sa prison
les tres gries peinnes endurer;
car dès or mais reconforter,
ne me puet fors que nuire non,
car Fortune ma garison,
m’a tollu pour moy plus grever .
Helas! or me puis dementer,
plourer et pleindre a grant foison ,
en attendant , pour bien amer,
la mort en lieu de guerredon.

tuskani oikeaan aikaan,
sen sijaan pitää minua vankilassaan
ja antaa minun kärsiä pahoja tuskia,
sillä siitä lähtien ei kukaan
ole voinut minua lohduttaa,
Kohtalo on vienyt turvani
ja siten syventänyt tuskiani.
Voi, nyt voin valittaa
ja itkeä kuin hullu,
odottaen että palkintona rakkaudesta
kuolema minua odottaisi.

Tenor
Quare non sum mortuus

Tenor
Miksi en kuollut?
(suom. Tove Djupsjöbacka)

Quant vraie amour enflamee / O series / Super omnes speciosa
Triplum
Quant vraie amour enflamee,
d’ardant desir engendree,
pucelette maistrie
on temps que doit estre amee,
se vrais amants l’en prie
par foy de fait esprouvee,
tant que loyautés juree
fair qu’elle à li s’ottrie
par si parfaite assamblee
qu’en doy n’ont c’une vie,
c’un cuer ne c’une pensee
c’est qu’en deduit ait duree
leur amour commencie
se puis vient autres qui bee
qu’il en fera s’amie
et celle dou tout li vee,
pour ce qu’avant c’est donnee,
s’il par sa druerie
meintient qu’amours soit faussee
quant il n’i trueve mie
Merci d’amant desiree,

Triplum
Kun tosirakkaus syttyy
ja herättää intohimon
nuoressa naisessa,
sillä hetkellä kun häntä on rakastettava,
ja tosirakastaja sitä pyytää
todistaen uskonsa teoillaan,
siten että uskollisuudenvala
saa tytön hänelle antautumaan
niin täydellisessä liitossa
että heillä kahdella on vain yksi elämä,
yksi sydän, yksi ajatus,
ja on kestävä kauan
heidän nupullaan oleva rakkautensa.
Jos sitten tulee muita pyytämään
naista omaksi rakkaakseen,
ja nainen tästä kieltäytyy,
koska on rakkaudelle jo antautunut,
jos mies silloin huumassaan
väittää rakkauden olevan valheellinen,
koska hän ei sitä naisessa löydä,
eikä saa etsimäänsä rakkauden palkintoa,

combien qu’il ait comparee
par moult dure hachie,
n’en doit estre amour blamee,
mais de tant plus prisie
qu’elle ensieut comme ordonnee
nature qui l’a fourmee,
sans estre en riens brisie;
car qui deux fois wet denree,
le marchant conchie.

vaikka on siitä maksanut
kovan tuskien hinnan,
ei siitä voi rakkautta syyttää
päin vastoin sitä pitää ylistää,
sillä rakkaus tekee niin kuin häntä
käsketään.
Luonto on hänet muovannut
mitään rikkomatta,
ja se joka haluaa kauppatavaran kahdesti
petkuttaa kauppiasta.

Motetus
O series summe rata!
Regendo naturam
uniformam per causata
Tenens ligaturam
argumentis demonstrata
Non pati fracturam
Cum sit amor tui nata
spernatque mensuram
melle parens irrorata
post agens usturam
dans quibus non est optata
mitem creaturam
que sola sit michi grata
Michique tam duram
mirans queror mente strata
talem genituram

Motetus
Oi tarkkaan punnittu summien ketju,
joka luonnon hallitessa
läpi tapahtumien
ylläpitää yhteistä sidettä,
väitteiden todeksi todistamaa,
joka ei murtumista kärsi.
Sinussa syntynyttä rakkautta
ei pysty mittaamaan.
Ensin se ilmestyy hunajaisena
myöhemmin polttaen,
antaen heille jotka eivät sitä halua
olennon niin lempeän,
joka minua kovin miellyttäisi,
mutta minulle olennon niin vaikean,
ja mieli maassa valitan
sellaista luomusta.

Tenor
Super omnes speciosa

Tenor
Kaikkia muita ihanampi.
(suom. Tove Djupsjöbacka)

Daniel-Lesur: Le cantique des cantiques
1. Dialogue

1. Dialogi

Alleluia.
A ma cavale attelée au char de Pharaon,
je te compare.

Halleluja.
Kuin faraon valjakon tamma olet
silmissäni, rakkaampani.

Alleluia.
Mon bien-aimé est à moi comme un
bouquet de myrrhe
qui repose entre mes seins.
Alleluia.
Que tu es belle ma bien-aimée,
que tu es bellem
tes yeux sont des colombes!
Que tu es beau mon bien-aimé;
que tu es beau.
Comme le lis entre les chardons,
telle est ma bien-aimée
entre les jeunes filles.
Comme le pommier
parmi les arbres du verger,
tel est mon bien-aimé
parmi les jeunes hommes.
J'ai désiré son ombrage et m'y suis assise
et son fruit est doux à ma bouche.
Il m'a menée au cellier du vin
et la bannière qu'il dresse sur moi
c'est l'amour.
Filles de Jérusalem
n'éveillez pas la bien-aimée
avant l'heure de son bon plaisir.

Halleluja.
Kuin mirhakimppu
rakkaani lepää
rintojeni välissä.
Halleluja.
Miten kaunis oletkaan,
kalleimpani!
Miten kaunis on katseesi, kyyhkysilmä!
Miten kaunis oletkaan, rakkaani,
miten ihana olet!
Kuin lilja ohdakkeiden keskellä
on minun armaani
neitojen keskellä.
Kuin omenapuu
metsän puiden keskellä
on rakkaani
nuorukaisten keskellä.
Sen puun varjoon kaipaan lepäämään,
sen hedelmä maistuu suussani makealta.
Hän vei minut viinitupaan
ja yllämme hulmusi
rakkauden viiri.
Minä vannotan teitä, Jerusalemin tytöt,
älkää häiritkö rakkauttamme,
älkää häiritkö, ennen kuin itse haluamme
herätä!

2. La voix du bien-aimée

2. Rakkaan ääni

Shéma shéma shéma.
J'entends mon bien-aimé:
voici qu'il arrive
sautant sur les montagnes,
bondissant sur les collines.
Mon bien-aimé est semblable
à une gazelle, a un jeune faon.
Mon bien-aimé élève la voix: Il me dit Lève toi, la mienne amie.
Hâte toi, ma colombe et viens;
Car déjà l'hiver est passé,
la pluie s'en est allée et retirée,
sur notre terre les fleurs sont apparues;

Shema shema shema.
Rakkaani tulee,
minä kuulen hänen äänensä!
Hän kiitää yli vuorten,
hän kirmaa yli kukkuloiden.
Kuin gaselli on minun rakkaani,
hän on kuin nuori peura.
Rakkaani puhkeaa puhumaan:
Nouse kalleimpani,
kauneimpani, tule kanssani ulos!
Talvi on mennyt, sade on laannut,
se on kaikonnut pois,
kukat nousevat maasta.

Hâte toi et viens!
La voix de la tourterelle est ouie en notre
terre, la voix de la tourterelle s'est fait
entendre.
Le figuier a produit ses figues,
les vignes florissantes exhalent leur
parfum.
Montre moi ton visage,
ma colombe cachée,
que ta voix sonne en mes oreilles,
car douce est ta voix
et beau ton visage.
Mon bien-aimé est à moi,
et moi à lui.
Il pait son troupeau parmi les lis.
Avant que poigne le jour
et que s'abaissent les ombres, reviens!
Sois semblable mon bien-aimé
a une gazelle au jeune faon
sur les montagnes de l'alliance.

Tule kanssani ulos!
Joka puolella huhuavat metsäkyyhkyt.

3. Le Songe

3. Uni

Yahvé!
Miserere mei
Dona nobis pacem
Da pacem Domine
Miserere mei Deus meus
Angeli Domini
Domine Deus
Agnus Dei
Spera in Deo Domine.
Sur ma couche, dans la nuit,
j'ai cherché celui que mon coeur aime.
Je l'ai cherché et ne l'ai pas trouvé.
Je me lèverai donc et parcourrai la ville
dans les rues et sur les places
je chercherai celui que mon coeur aime.
Kyrie, Christe eleison
Libera nos a malo
Exaudi nos Domine
Dona nobis pacem.

Jahve!
Ole minulle armollinen,
anna meille rauha,
Herra, anna rauha.
Ole minulle armollinen, Jumalani,
Herran enkelit,
sinun Jumalasi,
Jumalan karitsa,
Luota Herraan Jumalaan.
Yöllä kun lepäsin vuoteellani,
minä kaipasin häntä, jota rakastan.
Etsin häntä, mutta en löytänyt.
Silloin päätin: minä lähden ulos,
kierrän kaupungin kadut ja torit,
etsin sieltä häntä, jota rakastan.
Herra, Jeesus, armahda,
päästä meidät pahasta,
kuule meidät Herra,
anna meille rauha.

Viikunapuussa kypsyvät ensihedelmät,
viiniköynnöksen nuput aukeavat ja
levittävät tuoksuaan.
Anna minun nähdä kasvosi,
kätketty kyyhkyni,
anna minun kuulla äänesi,
sillä sinun äänesi on suloinen,
ihanat ovat sinun kasvosi.
Rakkaani on minun
ja minä olen hänen.
Liljojen keskellä on hänen laidunmaansa.
Kun tuulenhenki illalla viriää
ja varjot pitenevät, tule!
Olkoon minun rakkaani
kuin gaselli, kuin nuori peura
tuoksuvilla kummuilla.

Les gardes m'ont rencontrée,
ceux qui font la ronde dans la ville.
Avez-vous vu celui qui mon cœur aime?
Yahvé!
Filles de Jerusalem,
n'éveillez pas la bien-aimée
avant l'heure de son bon plaisir.

Vastaani tuli vartijoita
öisellä kierroksellaan.
Oletteko nähneet häntä, jota rakastan?
Jahve!
Minä vannotan teitä, Jerusalemin tytöt,
älkää häiritkö rakkauttamme,
älkää häiritkö, ennen kuin itse haluamme
herätä!

4. Le Roi Solomon

4. Kuningas Salomo

Qu'est-ce là qui monte du désert
comme une colonne de fumée,
vapeur d'aromates de myrrhe, et d'encens
de tous parfums exotiques ?
Hosanna filio David
qui venit in nomine Domini.
Voici le lit de Salomon.
Soixante hommes vaillants guerriers
l'environnent, vétérans des combats le
glaive au côté, les plus forts d'Israël.
Le roi Salomon s'est fait un trône en
cèdre du Liban.
le baldaquin, le dossier d'or, le siège de
pourpre.
Venez contempler, filles de Sion!
Le roi Salomon portant le diadème
dont le couronna sa mère
au jour de ses noces,
au jour de la joie de son cœur.
Venez voir, venez contempler
le roi Salomon!

Mikä tuolta tulee? Mikä saapuu
autiomaasta? Se kohoaa kuin savupatsas,
se tuoksuu mirhalta ja suitsukkeelta,
vieraiden maiden tuoksuilta.
Hoosianna, Daavidin poika,
joka tulee Herran nimeen.
Katsokaa! Se on Salomon kantotuoli.
Sitä saattaa kuusikymmentä soturia,
Israelin sotajoukon parhaimmisto,
sotimaan tottuneita.
Libanonin puista on tehty kuningas
Salomon valtaistuin,
baldakiini, selkänoja kultaa ja istuin
purppuraa.
Tulkaa ulos, katsokaa, Siionin tyttäret!
Tässä on kuningas Salomo. Hän kantaa
kruunua, jonka äidiltään sai tänään,
hääpäivänään,
suurena ilonpäivänään!
Tulkaa ulos, katsokaa,
kuningas Salomo!

5. Le jardin clos

5. Suljettu puutarha

Que tu es belle ma bien-aimée,
que tu es belle.
Tes yeux sont des colombes; tes cheveux
comme un troupeau de chèvres
ondulant sur les pentes du Galaad.
Tes dents comme un troupeau de brebis
tondues deux a deux qui remontent du

Miten kaunis oletkaan,
kalleimpani!
Kyyhkyjä ovat sinun silmäsi;
sinun hiuksesi ovat kuin mustien vuohien
lauma, joka karkaa Gileadin rinteitä alas.
Sinun hampaasi hohtavat valkoisina kuin
vastakerityt lampaat kaksittain vedestä

bain, chacune a sa jumelle.
Tes joues sont comme deux moitiés de
grenades à travers ton voile.
Tes deux seins sont comme deux
bichelots gémeaux de la biche qui
paissent parmi les lis.
Tu me fais perdre le sens par un seul de
tes regards, ma sœur, ma fiancée.
Viens du Liban et tu seras couronnée du
chef d’Amana!
Elle est un jardin bien clos,
ma sœur, ma fiancée,
un jardin bien clos, une source scellée.
Que mon bien-aimé entre dans son jardin
et qu’il en goûte les fruits délicieux.

nousseet, ei yksikään ole paria vailla.
Poskesi ovat kuin granaattiomenan
puolikkaat huntusi alla.
Sinun rintasi ovat kuin
peuranvasakaksoset, jotka käyvät
laitumella liljojen keskellä.
Viet sydämeni yhdellä silmäyksellä,
rakkaani, kihlattuni.
Tule luokseni Libanonista,
jätä Amanan huiput!
Sinä olet suljettu puutarha,
rakkaani, valittuni,
lukittu tarha, sinetöity lähde.
Armaani tulkoon puutarhaansa
nauttimaan sen hedelmistä.

6. La Sulamite

6. Sulamin tyttö

Pourquoi regardez vous
la Sulamite?
Dansant comme en un double chœur?
Que tes pieds sont beaux dans tes
sandals, fille de prince. La courbe de tes
flancs est comme une collier.
Ton chef se dresse semblable au Carmel,
tes cheveux sont comme la pourpre, un
roi est pris à ses boucles.
Mon amour, mes délices.
Dans son élan tu ressembles au palmier,
tes seins en sont les grappes.
J’ai dit; je monterai au palmier,
j’en saisirai les régimes.
Je suis à mon bien-aimé
et son désir tend vers moi.
Viens mon bien-aimé,
sortons dans la campagne.
Nous passerons la nuit dans les villages,
Dès le matin nous irons dans les vignes.
Là je te ferai
le don de mes amours.
Filles de Jérusalem,
n’éveillez pas la bien aimée

Mitä ihmeellistä hänessä on,
Sulamin tytössä,
kahden joukon keskellä tanssivassa?
Miten kauniit ovat jalkasi, sandaalien
somistamat, sinä jalosukuinen neito.
Sinun lanteesi kaartuvat kuin kaulakorut.
Sinun pääsi kohoaa kuin Karmel, sinun
tukkasi aaltoilee purppuravirtana, se
hukuttaa kuninkaatkin!
Rakastettuni, riemuni.
Sinun vartalosi on kuin palmupuu,
sinun rintasi ovat sen tertut.
Minä ajattelen: tuohon palmuun minä
nousen, sen hedelmiin minä tartun.
Minä olen rakkaani oma,
minuun hän tuntee halua.
Tule rakkaani!
Tule kanssani kedolle,
viettäkäämme yö kylissä.
Aamulla lähdemme viinitarhoihin
katsomaan.
Siellä annan sinulle rakkauteni.
Minä vannotan teitä, Jerusalemin tytöt,
älkää häiritkö rakkauttamme,

avant l’heure de son bon plaisir.

älkää häiritkö, ennen kuin itse haluamme
herätä!

7. Épithalame
Veni sponsa Christi,
accipe coronam
quam tibi Dominus
praeparavit in aeternum.
Alleluia
Pose moi comme un sceau sur ton cœur,
comme un sceau sur ton bras.
Car l’amour est fort comme la mort,
la jalousie est dure comme l’enfer,
ses traits sont de feu,
une flamme de Yahvé!
Les grandes eaux
n’ont pu éteindre l’amour,
les fleuves ne le submergeront pas!
Coelestis urbs Jérusalem
Beata pacis visio
Alleluia.
Christe eleison, Kyrie eleison.
Alleluia Domine.
Alleluia!

7. Häärunoelma
Tule, Kristuksen morsian,
ja ota vastaan kruunu,
jonka Herra on sinulle
valmistanut iankaikkisuudessa.
Halleluja.
Paina minut sinetiksi sydäntäni vasten,
pane sinetiksi ranteesi nauhaan.
Rakkaus on väkevä kuin kuolema,
kiivas ja kyltymätön kuin tuonela.
Sen hehku on tulen hehkua,
sen liekki on Herran liekki.
Suuret vedet
eivät voi sitä sammuttaa,
virran tulva ei vie sitä mukanaan.
Taivaallinen Jerusalemin kaupunki,
siunattu rauhan ilmestys.
Halleluja.
Kristus armahda, Herra armahda.
Halleluja Herralle.
Halleluja!

(Laulujen Laulu)

(suom. vuoden 1992
Raamatunkäännöksen mukaan Tove
Djupsjöbacka)

HELSINGIN KAMARIKUORON LEVYJÄ
Uutuus!
Einojuhani Rautavaara:
VIGILIA
(BIS Records)
Solistit:
Niall Chorell, tenori
Tuukka Haapaniemi, basso

Towards the light
(ICSM Records, 2019)
Uutta suomalaista a cappella -musiikkia:
Einojuhani Rautavaara:
Missa a cappella, Our Joyfuls't Feast
Lotta Wennäkoski: Valossa, Ommel
Paola Livorsi: Lamenti
Reports – choral works by Perttu Haapanen
(BIS Records, 2019)
Perttu Haapanen:
Kullervo Clusters, Strophes, Readymade Alice,
Report, Taxidermic Peter, Strophes II ja ...sino phonia,
paranomasia.

Kevät kerran on koittava
Spring will come
(BIS Records, 2018)
Suomalaista kuoromusiikkia Suomen
suuriruhtinaskunnan ajalta - mm. Ehrström, Genetz,
Kiljander, Leppänen ja Moring.

Northlands – Matthew Whittallin musiikkia
(Alba, 2017)
Matthew Whittallin vaikuttavaa kuoro- ja
orkesterimusiikkia, HKK:n lisäksi mukana Radion
sinfoniaorkesteri, Tapiola Sinfonietta, Tommi
Hyytinen ja Ilari Angervo.

Riemuitkaamme – A Finnish Christmas (BIS)
Erik Bergman: Choral Works 1936–2000 (2CD, BIS)
Beat Furrer: Works for Choir and Ensemble (Toccata Classics)

Saatavilla kuoron nettikaupasta:
www.helsinginkamarikuoro.fi/aanitteita

HELSINGIN KAMARIKUORON SEURAAVAT
KONSERTIT:
Morning Star
(Pärt, Rautavaara, Sibelius)
8.10.2019 Sellosali, Espoo
20.10.2019 Järvenpään kirkko
21.10.2019 w/ NeoQuartet, Temppeliaukion kirkko, Helsinki
23.10.2019 Arvo Pärt Days, Bryssel
3.11.2019 Porvoon tuomiokirkko

Melartin!
22.11.2019 Paavalinkirkko, Helsinki
sekä

RSO: Juuret / Gluck: Orfeo ed Euridice
30.–31.10.2019 Musiikkitalo

HKO: Planeetat
6.–7.11.2019 Musiikkitalo

www.helsinginkamarikuoro.fi
Pysy ajan tasalla / Keep in touch with us:
www.facebook.com/helsinginkamarikuoro
www.youtube.com/user/HelsinkiChamberChoir
www.instagram.com/helsinginkamarikuoro
www.twitter.com/helsinkicchoir

#helsinginkamarikuoro #helsinkichamberchoir

