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Helsingin kamarikuoro on ammattilaulajista koostuva kamarikuoro, joka
aloitti toimintansa vuonna 1962 Radion kamarikuorona. Kuoro otti uuden
nimen käyttöön vuonna 2005. Vuodesta 2007 kuoron taiteellisesta
toiminnasta on vastannut professori Nils Schweckendiek. Helsingin
kamarikuoro esittää kuoromusiikin kantarepertuaaria koulutettujen äänten
voimin korkeimmalla musiikillisella tasolla, luo taiteellisesti vaativaa ja
laadukasta uutta kamarikuoro-ohjelmistoa sekä vaalii suomalaisen
kuoromusiikin perinnettä.

Helsingfors kammarkör är en kammarkör bestående av professionella
sångare, som inledde sin verksamhet 1962 som Radions kammarkör. Kören

tog det nya namnet i bruk 2005. Helsingfors kammarkör framför körmusikens
stamrepertoar med skolade röster på högsta möjliga musikaliska nivå, skapar
konstnärligt krävande och kvalitativ ny kammarkörsrepertoar, upprätthåller

den finländska körmusiktraditionen samt framför tekniskt och musikaliskt
krävande verk.

Martina Batič on yksi sukupolvensa johtavimmista kuoronjohtajista. Hän
voitti arvostetun Eric Ericson -kilpailun vuonna 2006. Batičia on ylistetty
hänen monipuolisuudestaan: hänen johtamansa ohjelmisto ulottuu
kamarimusiikista sinfoniarepertuaariin asti.

Martina Batič oli Ranskan radiokuoron musiikillinen johtaja vuosina
2018-2022. Ennen tätä hän työskenteli Slovenian filharmonisen kuoron
taiteellisena johtajana. Vuosina 2004-2009 Batič oli Slovenian
kansallisoopperan kuoron taiteellinen johtaja. Kaudella 2023/2024 Batič
aloittaa työt Danish National Vocal Ensemblen johtajana.

Martina Batič on kysytty vieraileva johtaja, joka on työskennellyt
muun muassa seuraavien kuorojen kanssa: RIAS Kammerchor, Rundfunkchor
Berlin, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor, SWR
Vokalensemble, Chorwerk Ruhr, Eric Ericsons Kammarkör, Ruotsin
radiokuoro, Danish National Vocal Ensemble, Det Norske Solistkor, Suomen
Laulu & Suomalainen barokkiorkesteri, Nederlands Kamerkoor,
Alankomaiden radiokuoro, Vlaams Radiokoor ja Gulbenkian Choir.

Vuonna 2019 Martina Batičille myönnettiin Slovenian kansallinen
Prešeren -säätiön palkinto taiteellisista saavutuksista kuoronjohdon saralla.

Martina Batič är en av de ledande kördirigenterna i sin generation. Hon vann
första pris i den respekterade Eric Ericson-tävlingen 2006. Batič har prisats

för sin mångsidighet: hennes repertoar som dirigent sträcker sig från
kammarmusik till symfonirepertoar. Martina Batič var dirigent och

konstnärlig ledare för Franska radiokören 2018–2022. Före det var hon
konstnärlig ledare för Sloveniens filharmoniska kör, och 2004–2009



konstnärlig ledare för Sloveniens Nationaloperas kör. Säsongen 2023/2024
inleder Batič sitt arbete som dirigent för DR Vokalensemblet i Danmark.

Martina Batič är en efterfrågad gästdirigent som arbetat bl.a. med följande
körer: RIAS Kammerchor, Rundfunkchor Berlin, Chor des Bayerischen

Rundfunks, MDR Rundfunkchor, SWR Vokalensemble, Chorwerk Ruhr, Eric
Ericsons Kammarkör, Svenska Radiokören, DR Vokalensemblet, Det Norske

Solistkor, Suomen Laulu & Finländska barockorkestern, Nederlands
Kamerkoor, Nederländska radiokören, Vlaams Radiokoor och Gulbenkian

Choir. År 2019 erhöll Martina Batič nationella slovenska Prešeren-stiftelsens
pris för sina konstnärliga bragder som kördirigent.

Teosesittelyt

Giuseppe Verdin sekakuoroteos latinankieliseen Ave Maria -rukoukseen on
peräisin hänen uransa myöhäisiltä vuosilta: teoksen ilmestymisajankohta on
oopperoiden Otello (1887) ja Falsta� (1893) välillä. Teoksen alkuperä on
mielenkiintoinen, sillä se on ratkaisu italialaisen musiikkilehti Gazzetta
Musicale di Milanon keksimään musiikilliseen pulmatehtävään, jonka
tarkoituksena oli luoda harmonioita mystisiä intervalleja sisältävän asteikon
ympärille. Verdin teoksessa asteikko kuullaan ensin bassostemmassa, sitten
alttojen laulamana ja lopuksi vielä tenorissa ja sopraanossa eri sävellajissa.
Näin Verdi tarjoaa neljä mahdollista tapaa luoda harmonioita itsenimeämänsä
‘scala enigmatican‘ (suom. arvoituksellinen asteikko) ympärille. Lopuksi
kuullaan vielä lyhyt ‘aamen’. Ave Maria julkaistiin vuonna 1898 Quatro pezzi
sacri -sarjan (Neljä hengellistä laulua) ensimmäisenä osana, mutta Verdi
irroitti teoksen sarjasta sen ollessa mahdollisesti hieman triviaali verrattuna
sarjan muihin osiin.

Hugo Wolf sävelsi ainoan kuoroteoksensa Sechs Geistliche Lieder (Kuusi
hengellistä laulua) huhtikuussa 1881, kuukausi 21-vuotissyntymäpäivänsä
jälkeen. Laulut on kirjoitettu Wolfin lempirunoilijan Joseph Von Eichendor�n
teksteihin ja niissä käsitellään kuolemaa, hyvästejä ja alistumista Jumalan
tahtoon. Jumalalle antautumista käsitellään runossa Resignation (‘Komm,
Trost der Welt, du stille Nacht’), johon myös Robert Schumann on säveltänyt
kipeän kauniin liedin Der Einsiedler (1850). Wolf oli saanut osakseen
annoksen kaipausta ja menetystä teoksen syntyaikoihin, sillä hänen
ensirakkautensa Vally Franck oli juuri kirjoittanut hänelle kirjeen, jossa hän
lopetti suhteen Wolfiin lopullisesti. Hän palasi perheensä kotikaupunkiin
Windischgrätziin (nykyään Slovenj Gradec Sloveniassa), jossa sarjan laulujen
säveltäminen on saattanut toimia eräänlaisena katarsiksena. Viimeisessä



laulussa ‘Erhebung‘ (Kohottuminen) on kuultavissa häivähdys
toiveikkuudesta, kun viimeinen toisto tekstistä ‘mich einsam das Gebet’
kuullaan koraalinomaisena fraasina.

Kerubihymni kuuluu Pjotr Tšaikovskin laajaan teokseen Johannes
Krysostomoksen liturgia (1878), joka on ortodoksisen kirkon useimmin
käyttämään ehtoollisliturgiaan sävelletty ensimmäinen kokonaisteos.
Liturgian säveltäminen oli kuitenkin riskialtis tapahtuma, sillä keisarillinen
kappeli ei antanut lupaa liturgian uudelleen säveltämiseen ja kielsikin
nopeasti Tšaikovskin teoksen julkaisemisen. Hänen teoksensa voitti kuitenkin
keisari Aleksanteri III:n hyväksynnän, mikä rohkaisi Tšaikovskia säveltämään
enemmänkin liturgista musiikkia. Tämän ansiosta hän sävelsi vuosina
1884-1885 kolme muutakin Kerubihymniä. Vaikka Tšaikovski ei ollutkaan
säännöllinen kirkossakävijä, orodoksisuus rituaaleineen kiehtoi ja inspiroi
häntä. Tämä selittänee hänen teoksensa taianomaiset kontrastit hiljentyneen
kunnioituksen ja hurmioituneen majesteetillisuuden välillä. Niinkuin
Tšaikovski kerran sanoi tukijalleen Nadezhda von Meckille: “Ei ole mitään sen
veroista kuin astua sunnuntaiaamuna sisään ikivanhaan kirkkoon, seistä
hämärässä suitsukkeen tuoksun leijaillessa ilmassa ja olla syvällä mietiskelyn
syövereissä etsimässä vastauksia ikuisiin kysymyksiin: minkä takia, milloin,
minne ja miksi?”

Johannes Brahmsin Sechs Lieder und Romanzen (Kuusi lauluja ja
romanssia) on harvinaista herkkua nykypäivän konserttiohjelmissa, mutta
tämän konsertin teosten joukossa laulusarja on kuin kotonaan. Vuosina
1883-1884 sävelletty sarja sijoittuu ajallisesti Brahmsin tuotannon ns.
myöhäiskaudelle, kolmannen ja neljännen sinfonian väliin. Laulusarja
ilmestyi kymmenen vuotta hänen edellisen maallisista lauluista koostuvan
kuoroteoksensa (7 Lieder Op. 62) sekä kuusi vuotta Zwei Motetten Op. 74
ilmestymisen jälkeen. Brahmsin luultavasti tunnetuin a cappella -kuoroteos,
motetti Warum ist das licht gegeben dem Mühseligen? on ensimmäinen
teoksen moteteista. Illan konsertissa kuultavan sarjan ensimmäisessä
laulussa, Der bucklichte Fiedler, Brahms käyttää alareiniläisen kansanlaulun
tekstiä, mutta melodia on Brahmsin oma. Neljä noitaa houkuttelee
kyttyräselkäisen viulistin soittamaan heidän tanssiessaan valpurin yönä ja
palkitsevat tämän poistamalla hänen kyttyränsä taianomaisesti. Toinen osa,
Das Mädchen, on sävelletty Siegfried Kapperin kääntämään serbialaiseen
runoon ja Brahms on säilyttänyt siinä serbialaisen kansanlaulun 7-jakoisen
tahtilajin. Sopranosolisti aloittaa vastaamalla kuorolle, jonka jälkeen teoksen
keskiosassa hän ottaa aktiivisemman roolin. Lopussa musiikki palaa kuin
alkuun, mutta onkin transponoitu autuaaseen duurisävellajiin. Viides
lauluista, Der Falke, on sävelletty niinikään serbialaisen Kapperin tekstiin,



kun taas muut osista on sävelletty saksalaisten romantiikan ajan runoilijoiden
teksteihin. Vaikuttaa siltä, että neljäs laulu, Fahr’ wohl, saattoi olla Brahmsin
oma suosikki: se laulettiin säveltäjän hautajaissaattueen aikana vuonna 1897.

M.W. nach Tristan on sovitus Richard Wagnerin musiikista ja teksteistä,
jonka pianisti ja säveltäjä Franck Krawczyk teki ranskalaiselle
Accentus-kuorolle vuonna 2007. Krawczyk kuvaa teoksessaan Wagnerin
Wesendonck-laulujen (1857-8) ja tämän oopperan Tristan ja Isolde (1857-9)
välistä läheistä hengellistä yhteyttä. Kuten otsikkokin kertoo, teos on myös
vihjaus Mathilde Wesendonckin vaikutukseen. Wesendonck oli Wagnerin
tukijan vaimo, jonka hullaantumisen säveltäjään voidaan arvella vaikuttaneen
suuresti Wagnerin päätökseen keskeyttää Ring-sarjan säveltäminen ja
aloittaa Tristanin ja Isolden säveltäminen. Prologi-osassa kuulemme
Kurwenalin ja paimenen välisen keskustelun Tristanin ja Isolden kolmannen
näytöksen ensimmäisestä kohtauksesta, jossa paimen kysyy Kurwenalilta
nukkuvasta Tristanista. Tekstitön kuoro laulaa fragmentteja Wagnerin
musiikista ja ympäröi keskustelun soinnikkaalla salaperäisyyden verholla.
Seuraava osa on transkriptio Wagnerin liedistä “Im Treibhaus”
(Kasvihuoneessa), joka on kolmas laulu Wesendonck-lauluista, jotka Wagner
sävelsi toukokuussa 1858. Noihin aikoihin Wagnerin vaimo Minna syytti
aviomiestään uskottomuudesta löydettyään kirjeen, jonka Mathilde
Wesendonck oli lähettänyt Wagnerille. Wagner kielsi mitään koskaan
tapahtuneen hänen ja Mathilden välillä ja heidän välistä suhdettaan ei ole
koskaan pystytty todistamaan.

Claude Debussyn Trois chansons de Charles d’Orleans -teoksessa
romantiikan säikeet ilmeentyvät melko eri tavalla kuin konsertin muissa
teoksissa. Debussy löysi inspiraation lauluihinsa kaukaa menneisyydestä:
tekstit ovat runoja 1400-luvulta ja teoksesta ilmenee myös Debussyn
kiinnostus kirkkolaulua ja -sävellajeja kohtaan. Debussy sävelsi ensimmäisen
ja kolmannen laulun varhaiset versiot jo vuonna 1898 ja sarjan toisen laulun
kymmenen vuotta myöhemmin. ‘Dieu! qu’il la fait bon regarder!’ on
luonteeltaan unenomainen: sen lineaariset motiivit heijastelevat luonnon
kaarevia linjoja ja yhdessä kohtaa myös imitoivat meren aaltoilua. Toisessa
osassa ‘Quant j'ai ouy le tabourin’ kuoron hypnoottinen säestys etenee
lakkaamatta alttosolistin kanssa kommunikoiden ja häntä tukien. Talvi
herättää julmasti kolmannessa laulussa ‘Yver, vous n’estes qu’un villain’,
jossa kontrastina talven kylmyydelle muistellaan myös kesän lempeyttä

George Parris (suomennos Veera Kuusirati)



Laulutekstit ja käännökset

Giuseppe Verdi: Ave Maria

Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum;
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Terve Maria

Terve Maria, armoitettu,
Herra sinun kanssasi.
Siunattu sinä naisten joukossa
ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus.

Pyhä Maria, Jumalan äiti,
rukoile meidän syntisten puolesta
nyt ja kuolemamme hetkellä. Aamen.

Hugo Wolf: Sechs geistliche Lieder

I. Aufblick

Vergeht mir der Himmel vor Staube schier,
Herr im Getümmel zeig' Dein Panier!
Wie schwank' ich sündlich,
lässt Du von mir;

Unüberwindlich bin ich mit Dir!

II. Einkehr

Weil jetzo alles stille ist
und alle Menschen schlafen,
mein Seel das ewge Licht begrüßt,
ruht wie ein Schi� im Hafen.

Der falsche Fleiß, die Eitelkeit,
was keinen mag erlaben,
darin der Tag das Herz zerstreut,
liegt alles tief begraben.

Ein andrer König wundergleich mit
königlichen Sinnen,
zieht herrlich ein im stillen Reich,
besteigt die ewigen Zinnen.

III. Resignation

Komm, Trost der Welt, du stille Nacht!
wie steigst du von den Bergen sacht,

Kuusi hengellistä laulua

I. Ylös luotu katse

Taivas lipuu ohitseni utuisena
Herra, kaiken tuoksinan keskellä,
näytä sotalippusi!
Kuinka horjunkaan syntisenä,
kun lähdet luotani,
mutta kanssasi olen voittamaton!

II. Miettiminen

Nyt kun on hiljaista
ja kaikki nukkuvat,
sieluni tervehtii ikuista valoa
ja lepää kuin laiva satamassa.

Tekopyhä ahkeruus ja  turhamaisuus
jotka eivät tuo kenellekään lohtua,
mutta vievät huomion päivisin,
makaavat syvälle haudattuina.

Toinen kuningas, ihmeellinen
ja jalo luonteeltaan,
astuu majesteettisesti hiljaiseen
valtakuntaan
ja kiipeää ylös ikuisia muureja.

III. Alistuminen

Tule, maailman lohtu, sinä hiljainen yö!
Kuinka kiipeät varovasti vuorilla,



die Lüfte alle schlafen.
Ein Schi�er nur noch, wandermüd,
singt übers Meer sein Abendlied
zu Gottes Lob im Hafen.

Die Jahre wie die Wolken gehn,
und lassen mich hier einsam stehn,
die Welt hat mich vergessen.
Da trat'st du wunderbar zu mir,
als ich beim Waldesrauschen hier
gedankenvoll gesessen.

O Trost der Welt, du stille Nacht!
Der Tag hat mich so müd' gemacht,
das weite Meer schon dunkelt.
Laß ausruhn mich von Lust und Not, bis
einst das ew'ge Morgenrot
den stillen Wald durchfunkelt.

IV. Letzte Bitte

Wie ein todeswunder Streiter,
der den Weg verloren hat,
schwank ich nun und kann nicht weiter,
vom Leben sterbensmatt.

Nacht schon decket alle Müden,
und so still ist's um mich her.
Herr, auch mir gib endlich Frieden,
denn ich wünsch' und ho�' nichts mehr!

V. Ergebung

Dein Wille, Herr, geschehe!
Verdunkelt schweigt das Land.
Im Zug der Wetter sehe ich schauernd
Deine Hand.

O mit uns Sündern gehe
erbarmend ins Gericht!
Ich beug im tiefsten Wehe
zum Staub mein Angesicht.
Dein Wille, Herr, geschehe!

VI. Erhebung

So laß herein nun brechen
die Brandung wie sie will,
du darfst ein Wort nur sprechen,

koko taivas nukkuu.
Vain merimies, vaeltamaan kyllästynyt,
laulaa meren yli iltalaulunsa
Jumalan ylistykseksi satamassa.

Vuodet lipuvat kuin pilvet
ja jättävät minut tähän yksinään,
maailma on unohtanut minut.
Tulit luokseni ihanasti,
kun istuin metsän huminassa
mietteissäni.

Oi maailman lohtu, sinä hiljainen yö!
Päivä on tehnyt minut niin
väsyneeksi,aava meri jo pimenee.
Päästä minut lepäämään ilman haluja ja
tarpeita, kunnes ikuinen aamunkoitto
kimaltelee läpi hiljaisen metsän.

IV. Viimeinen pyyntö

Kuin kuolettavasti vammautunut
taistelija, joka on eksynyt tieltään,
hoipertelen nyt enkä voi jatkaa,
olen elämästä kuoleman uuvuttama.

Yö jo peittää kaikki väsyneet,
ja ympärilläni on niin hiljaista.
Herra, anna minulle viimein rauha,
en pyydä ja toivo enää mitään muuta!

V. Nöyrtyminen

Tapahtukoon sinun tahtosi, Herra!
Pimentyneenä vaikenee maa.
Säiden vaihteluissa
näen vavisten sinun kätesi.

Oi, tuomitse meidät syntiset armollasi!
Syvimmässä surussa
painan kasvoni tomuun.
Tapahtukoon sinun tahtosi, Herra!

VI. Kohottuminen

Murtukoon aallokko
mielensä mukaan,
sinun tarvitsee sanoa vain yksi sana,



so wird der Abgrund still.

Und bricht die letzte Brücke zu dir,
der treulich steht,
hebt über Not und Glücke
mich einsam das Gebet.

Suomennos: Veera Kuusirati

niin syvyyden voimat vaikenevat.

Kun sortuu viimeinenkin silta,
joka johtaa uskollisesti luoksesi,
minut kohottaa hädässä ja onnessa
luoksesi vain rukous.

Pjotr Tšaikovski: Kerubihymni

Iže heruvimy tajno obrazujuštše,
i životvorjaštšej trojtse trisvjatuju pesn
pripevajuštše.
Vsjakoe nyne žitejskoe otložim
popetšenie. Amin.
Jako da tsarja vseh podymem,
Angelskimi nevidimo dorinosima tšinmi.
Alliluja.

Nyt me salaisesti kuvaamme kerubeja.
Ja eläväksitekevälle Kolminaisuudelle
pyhintä virttä veisaamme.
Heittäkäämme pois siis kaikki
maalliset huolet. Aamen.
Ottaaksemme vastaan kaikkeuden
Kuninkaan, jota näkymättömästi
seuraavat enkelein joukot.
Halleluja.

Johannes Brahms:
Sechs Lieder und Romanzen

I. Der bucklichte Fiedler (Tuntematon)

Es wohnet ein Fiedler zu
Frankfurt am Main,
der kehret von lustiger Zeche heim;
und er trat auf den Markt,
was schaut er dort?
Der schönen Frauen schmausten
gar viel' an dem Ort.

"Du bucklichter Fiedler,
nun fiedle uns auf,
wir wollen dir zahlen
des Lohnes vollauf!
Einen feinen Tanz, behende gegeigt,
Walpurgis Nacht wir heuer gefeir't!"

Der Geiger strich einen fröhlichen Tanz,
die Frauen tanzten den Rosenkranz, und
die erste sprach: "mein lieber Sohn,

Kuusi laulua ja romanssia

I. Kyttyräselkäinen viulunsoittaja

Asuipa kerran Frankfurt
am Mainissa viulunsoittaja
joka oli matkalla kotiin
hauskoista juhlista;
hän saapui torille, ja mitä siellä näkikään?
Paljon kauniita naisia juhlimassa samassa
paikkaa!

“Sinä kyttyräselkäinen viulunsoittaja, jos
vingutat meille
niin maksamme sinulle ruhtinaallisen
palkkion!
Vinguta ketterästi hieno tanssi,
sillä tänään juhlitaan valpurinyötä!”

Viulisti raapaisi hilpeän laulun,
naiset tanssivat villin tanssin,
ja ensimmäinen heistä sanoi:



du geigtest so frisch,
hab' nun deinen Lohn!"
Sie gri� ihm behend' unter's Wams
sofort, und nahm ihm den Höcker vom
Rücken fort:
"so gehe nun hin, mein schlanker Gesell,
dich nimmt nun jedwede Jungfrau zur
Stell'."

II. Das Mädchen
(serbialainen, saks. Siegfried Kapper)

Stand das Mädchen,
stand am Bergesabhang,
Widerschien der Berg
von ihrem Antlitz,
Und das Mädchen sprach
zu ihrem Antlitz:

„Wahrlich, Antlitz, o du meine Sorge,
Wenn ich wüßte,
du mein weißes Antlitz,
Daß dereinst ein Alter
dich wird küssen,
Ging hinaus ich zu den grünen Bergen,
Pflückte allen Wermuth in den Bergen,
Preßte bitt’res Wasser aus dem Wermuth,
Wüsche dich, o Antlitz, mit dem Wasser,
Daß du bitter, wenn dich küßt der Alte!

Wüßt’ ich aber, du mein weißes Antlitz,
Daß dereinst ein Junger dich wird küssen,
Ging hinaus ich in den grünen Garten,
Pflückte alle Rosen in dem Garten,
Preßte duftend Wasser aus den Rosen,
Wüsche dich, o Antlitz, mit dem Wasser,
Daß du duftest, wenn dich küßt der
Junge!“

III. O Süßer Mai  (Achim von Arnim)

O süßer Mai,
Der Strom ist frei,
Ich steh verschlossen,
Mein Aug’ verdrossen,
Ich seh nicht deine grüne Tracht,
Nicht deine buntgeblümte Pracht,

“Rakas poika, vinguttelet niin hauskasti,
nyt on palkkion aika!”
Nainen tarttui oitis miehen liiviin
ja otti vikkelästi pois kyhmyn
tämän selästä:
“Jatka matkaasi,
hoikka nuorukainen,
nyt sinut huolii jokainen neito!”

II. Tyttö

Seisoi tyttö vuorenrinteellä,
vuori loisti hänen kasvoiltaan
ja tyttö puhui kasvoilleen:

Totisesti, kasvoni, oi suruni,
jos tietäisin, valkeat kasvoni,
että eräänä päivänä vanha mies suutelee
teitä,
menisin ulos vihreille vuorille,
keräisin kaikki vuorien koiruohot,
puristaisin koiruohosta karvasta vettä,
pesisin sillä vedellä teidät, kasvoni,
kuinka karvaat olettekaan,
kun vanha mies teitä suutelee!

Mutta jos tietäisin, valkeat kasvoni,
että eräänä päivänä nuori poika suutelee
teitä, menisin ulos vihreään puutarhaan,
keräisin kaikki puutarhan ruusut,
puristaisin ruusuista tuoksuvaa vettä,
pesisin sillä vedellä teidät, kasvoni,
kuinka tuoksuttekaan,
kun nuori poika teitä suutelee!

III. Oi suloinen toukokuu

Oi suloinen toukokuu,
Virta on vapaa,
Seison ajatuksiin vaipuneena,
Silmäni väsyneinä,
En näe vihreää asuasi,
En värikästä kukkaloistoasi,



Nicht dein Himmelsblau,
Zur Erd’ ich schau;
O süßer Mai,
Mich lasse frei,
Wie den Gesang
An den dunkeln Hecken entlang.

IV. Fahr wohl (Friedrich Rückert)

1. Fahr’ wohl,
O Vöglein, das nun wandern soll;
Der Sommer fährt von hinnen,
Du willst mit ihm entrinnen:
Fahr’ wohl, fahr’ wohl!

2. Fahr’ wohl,
O Blättlein, das nun fallen soll,
Dich hat rot angestrahlet
Der Herbst im Tod gemalet:
Fahr’ wohl, fahr’ wohl!

3. Fahr’ wohl,
All Liebes, das nun scheiden soll!
Und ob es so geschehe,
Daß ich nicht mehr dich sehe:
Fahr’ wohl, fahr’ wohl,
Fahr’ wohl!

V. Der Falke
(serbialainen, saks. Siegfried Kapper)

1. Hebt ein Falke sich empor,
wiegt die Schwingen stolz und breit,
fliegt empor, dann rechtshin weit,
bis er schaut der Veste Tor.

2. An dem Tor ein Mädchen sitzt,
wäscht ihr weißes Angesicht,
Schnee der Berge glänzet nicht,
wie ihr weißer Nacken glitzt.

3. Wie es wäscht und wie es sitzt,
hebt es auf die schwarzen Brau’n,
und kein Nachtstern ist zu schau’n,
wie ihr schwarzes Auge blitzt.

4. Spricht der Falke aus den Höh’n:
O du Mädchen wunderschön!

En taivaasi sineä,
Katson maata kohti;
Oi suloinen toukokuu,
Päästä minut vapaaksi
Kuin laulun kulkemaan
Tummia pensasaitoja pitkin.

IV. Jää hyvästi

1. Jää hyvästi,
Oi lintunen, jonka vaeltaa täytyy;
kesä menee menojaan,
sinä tahdot sen mukaan:
Hyvästi, jää hyvästi!

2. Jää hyvästi,
Oi pieni lehti, jonka pudota täytyy,
Punaisena säihkyvä syksy
Maalasi sinut kuolemalla
Hyvästi, jää hyvästi!

3. Jää hyvästi,
Kaikki rakkaus, jonka erota täytyy!
Ja jos käy niin, etten enää näe sinua:
Hyvästi, jää hyvästi,
jää hyvästi!

V. Haukka

1. Haukka kohoaa ylös
ja heiluttaa siipiään ylpeästi ja leveästi,
lentää ylös, sitten kauas oikealle,
kunnes näkee Vesten portin.

2. Portilla istuu tyttö,
pesee valkeita kasvojaan,
vuorten lumikaan ei kimaltele niin kuin
hänen valkoinen kaulansa kiiltää.

3. Kun hän pesee ja kun hän istuu,
nostaa hän mustia kulmiaan,
eikä näe yksikään yötähti kuinka hänen
mustat silmänsä kimmeltävät.

4. Haukka sanoo korkeuksista:
Oi kaunis tyttönen!



Wasche nicht die Wange dein,
daß sie schneeig glänze nicht!

Hebe nicht die Braue fein,
daß dein Auge blitze nicht!
Hüll’ den weißen Nacken ein,
daß mir nicht das Herze bricht!

VI. Beherzigung
(Johann Wolfgang von Goethe)

Feiger Gedanken
Bängliches Schwanken,
Weibisches Zagen,
Ängstliches Klagen
Wendet kein Elend,
Macht dich nicht frei.

Allen Gewalten
Zum Trutz sich erhalten,
Nimmer sich beugen,
Kräftig sich zeigen
Rufet die Arme
Der Götter herbei!

Suomennos: Veera Kuusirati

Älä pese poskeasi,
jotta se ei kimalla kuin lumi!

Älä nosta kulmiasi,
etteivät silmäsi kimmellä!
Kääri valkoinen kaulasi,
ettei sydämeni särkyisi!

VI. Rohkaistuminen

Pelkurimaiset ajatukset,
Ahdistunut huojunta,
Naisellinen pelko,
Levoton valitus
eivät muuta kärsimystä,
eivät vapauta sinua.

Kaikkea valtaa
turvana pitäen,
taipumatta pysyen,
vahvalta näyttäen
huutavat köyhät
jumalia luokseen!

Richard Wagner: M.W. nach Tristan
(Wesendonk, Mathilde)

I. Prologue

- Erwachte er, wär's doch nur
um für immer zu verscheiden:
erschien zuvor die Ärztin nicht,
die einz'ge, die uns hilft.
Sahst du noch nichts?
Kein Schi� noch auf der See?
- Eine andre Weise hörtest
du dann, so lustig, als ich sie nur kann.
Nun sag auch ehrlich, alter Freund:
was hat's mit unserm Herrn?
- Lass die Frage: du kannst's doch nie
erfahren.
Eifrig späh; und siehst du ein Schi�, so

I. Prologi

- Jos hän heräisi, olisi se vain
eroamista ikuisiksi ajoiksi,
ellei tuo parantava nainen sitä ennen
ilmesty, tuo ainoa, joka voisi auttaa.
Etkö nähnyt vielä mitään?
Eikö laivaa vielä merellä?
- Toisen sävelen kuulet silloin,
niin iloisen kuin vain voin soittaa.
Sano nyt rehellisesti, vanha ystävä:
mikä vaivaa herraamme?
- Jätä kysymykset: et voi sitä koskaan
ymmärtää.
Pidä vahtia innokkaasti ja jos näet



spiele lustig und hell!
- Öd und leer das Meer!

(Kurwenal, Hirt, Aufz. III, Auftr. 1)

II. Im Treibhaus

Hoch gewölbte Blätterkronen,
Baldachine von Smaragd,
Kinder ihr aus fernen Zonen,
saget mir, warum ihr klagt?

Schweigend neiget ihr die Zweige,
malet Zeichen in die Luft,
und der Leiden stummer Zeuge,
steiget aufwärts süßer Duft.

Weit in sehnendem Verlangen
breitet ihr die Arme aus,
und umschlinget wahnbefangen
Öde Leere, nicht'gen Graus.

Wohl ich weiß es, arme Pflanze:
ein Geschicke teilen wir,
ob umstrahlt von Licht und Glanze,
unsre Heimat ist nicht hier!
Und wie, froh die Sonne scheidet
von des Tages leerem Schein,
hüllet der, der wahrhaft leidet,
sich in Schweigens Dunkel ein.

Stille wird's, ein säuselnd Weben
füllet bang den dunklen Raum:
Schwere Tropfen seh' ich schweben an
der Blätter grünem Saum.

(Mathilde Wesendonk)

laivan, niin soita iloisesti ja kirkkaasti!
- Autio ja tyhjä meri!

(Kurwenal, Paimen, 3. näytös, 1. koht.)

II. Kasvihuoneessa

Korkealle kaartuvat lehtikruunut,
smaragdinvihreät katokset,
te kaukaisten seutujen lapset,
sanokaa minulle, miksi valitatte?

Vaieten laskette oksanne,
maalaatte merkkejä ilmaan,
ja kärsimysten mykkänä todistajana
kohoaa ihanaa tuoksua.

Kaipaavassa toivossa
levitätte käsivartenne
ja syleilette harhakuvan vallassa
aution tyhjyyden turhaa kauhua.

Tiedän kyllä, kasviparka,
että jaamme saman kohtalon;
vaikka olemme keskellä valoa ja loistoa,
ei kotimme ole täällä!
Ja niin kuin aurinko luopuu iloisesti
päivän tyhjästä loisteesta,
samoin kietoutuu se, joka todella kärsii,
vaikenemisen pimeyteen.

Tulee hiljaista, kuiskiva väreily
täyttää pelokkaana pimeän huoneen:
näen raskaiden pisaroiden väikkyvän
vihreiden lehtien pinnalla.

Suomennos: Sinikka Alstela (Wesendonk)
ja Markku Lulli-Seppälä (Tristan ja
Isolde)



Claude Debussy: Trois chansons
(Charles Ier d'Orléans)

I. Dieu! qu'il la fait bon regarder!

Dieu! qu'il la fait bon regarder
la gracieuse bonne et belle;
Pour les grans biens que sont en elle
chascun est prest de la loüer.
Qui se pourroit d'elle lasser?
Toujours sa beauté renouvelle.

Dieu! qu'il la fait bon regarder
la gracieuse bonne et belle!
Par de ça ne de là, la mer
Ne scay dame ne damoiselle
Qui soit en tous bien parfais telle.
C'est ung songe que d'i penser:
Dieu! qu'il la fait bon regarder!

II. Quand j'ai ouy le tambourin sonner

Quant j'ai ouy le tabourin
sonner, pour s'en aller au may,
en mon lit n'en ay fait a�ray,
ne levé mon chief du coissin;
en disant: "il est trop matin
ung peu je me rendormiray."

Quant j'ai ouy le tabourin
sonner pour s'en aller au may,
jeunes gens partent leur butin;
de nonchaloir m'accointeray
a lui je m'abutineray,
trouvé l'ay plus prouchain voisin;

Quant j'ay ouy le tabourin...

III. Yver, vous n'estes qu'un villain

Yver, vous n'estes qu'un vilain.
esté est plaisant et gentil
en témoing de may et d'avril
qui l'accompaignent soir et main.
Esté revet champs, bois et fleurs
de sa livrée de verdure

Kolme laulua

I. Hyvä Jumala! Häntä kelpaa kyllä katsella

Hyvä Jumala! Häntä kelpaa kyllä katsella,
hän on suloinen, hyvä ja kaunis;
Hänen suuria hyveitään
kaikki ovat valmiit ylistämään.
Kukapa voisi häneen kyllästyä?
Hänen kauneutensa on aina uutta.

Hyvä Jumala! Häntä kelpaa kyllä katsella,
hän on suloinen, hyvä ja kaunis!
Missään, en meren kummallakaan puolella,
en ole milloinkaan nähnyt  rouvaa tai neitoa,
joka olisi hänen vertaisensa.
Häntä katsellessaan luulee näkevänsä unta.
Hyvä Jumala! Häntä kelpaa kyllä katsella!

II. Kun kuulen tamburiinin

Kun kuulen tamburiinin
soivan kutsua kevättä viettämään,
en anna sen häiritä itseäni,
enkä nosta päätäni tyynyltä,
vaan sanon: "on liian aikaista,
taidan nukkua vielä hiukan."

Kun kuulen tamburiinin
soivan kutsua kevättä viettämään,
nuoret miehet lähtevät tyttöjensä luo;
en ole kiinnostunut siitä,
joka seuraani pyrkii,
löydän kyllä mukavamman kumppanin.

Kun kuulen tamburiinin...

III. Talvi, olet ainoastaan ilkeä

Talvi, olet ainoastaan ilkeä.
Kesä taas on mukava ja kiltti,
sen todistavat toukokuu ja huhtikuu,
jotka ovat sen seurassa aamuin ja illoin.
Kesä pukee niityt, puut ja kukat
vihreään virkapukuunsa



et de maintes autres couleurs
par l'ordonnance de nature.
Mais vous, Yver, trop estes plein
de nège, vent, pluye et grézil.
On vous deust banir en éxil.
Sans point flatter je parle plein:
Yver, vous n'estes qu'un vilain.

Suomennos: Erkki Pullinen
(Laura-tietokannasta: laura.uniarts.fi)

ja moniin muihinkin väreihin
luonnon käskystä.
Mutta sinä, talvi, olet liian täynnä
lunta, tuulta, sadetta ja rakeita.
Meidän täytyy lähettää sinut maanpakoon.
Yrittämättä imarrella sanon suoraan:
Talvi, olet ainoastaan ilkeä.
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Tulevat konsertit:

Musica nova Helsinki: …küsst es die Zeit auf den Mund
La 4.3.2023 klo 16

Puristamo, Kaapelitehdas, Helsinki

Anni Elif Egecioglu, laulu
Helsingin kamarikuoro

Nils Schweckendiek, johtaja

J. S. Bach: Matteus-passio
Pe 7.4.2023 klo 19

Musiikkitalo, Konserttisali

Solisteina: Nicholas Mulroy, Christina Landshamer, Arttu Kataja,
Thomas Bauer, Hugh Cutting & Magnus Dietrich

Helsingin kamarikuoro, Tapiolan kuoro & Radion sinfoniaorkesteri
Nicholas Collon, kapellimestari

The Nordic Choir Expedition

An Ocean of Voices
To 1.6.2023 klo 18 Musiikkitalo, Paavo
Det Norske Solistkor, joht. Grete Pedersen

Pe 2.6.2023 klo 19 Kallion kirkko
Eric Ericsons Kammarkör, joht. Fredrik Malmberg

Det Norske Solistkor, joht. Grete Pedersen
Ars Nova Copenhagen, joht. Graham Ross

Helsingin kamarikuoro, joht. Nils Schweckendiek

One foot in Eden
La 3.6.2023 klo 18.30 Musiikkitalo, Paavo

Ars Nova Copenhagen, joht. Graham Ross

a sea changed
La 3.6.2023 klo 20.00 Musiikkitalo, Paavo

Helsingin kamarikuoro, joht. Nils Schweckendiek
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