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JOHANNES BRAHMSIN Ein deutsches Requiemilla, Saksa-

laisella sielunmessulla, on erityinen paikkansa Cantores
Minores -kuoron toiminnassa. Cantores Minores esitti Saksalaisen sielunmessun ensimmäistä kertaa vuonna 1988
silloisen johtajansa Christian Hauschildin johdolla edellisenä vuonna kuolleen pitkäaikaisen, legendaarisen johtajansa Heinz Hofmannin muistokonsertissa. Edellisen kerran
kuoro on esittänyt tämän vaikuttavan teoksen Helsingin X
Bach-viikolla vuonna 2010 samana vuonna kuolleen, Hofmannin seuraajan, Christian Hauschildin muistokonsertissa.
Brahmsin syvällinen ja puhutteleva teos koskettaa kuulijaa aivan erityisellä tavalla. Perinteinen katolinen sielunmessu toimitetaan poisnukkuneiden muistoksi. Brahms
siirtää kuitenkin omassa, persoonallisessa teoksessaan painopisteen kohti tänne vielä jääviä. Vaikka poisnukkuneiden
rakkaiden muistaminen on läsnä, keskeisinä teemoina ovat
lohdutus ja toivo.
Poikakuoron laulamana tämä lohdutuksen ja toivon
sanoma puhuttelee aivan erityisesti. Poikakuoron kirkas
sointi luo teokseen aivan uuden, läpikuultavan ylimaallisen
sävyn. Brahmsin musiikki johdattaa meitä tulevaisuutta,
elämää kohti.
Siunattua pyhäinpäivää,
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Johannes Brahms

Johannes Brahms

E

1833 –1897

in deutsches Requiem kuuluu niihin to. Säveltäjä säästi kuitenkin myöhempää käytteoksiin, jonka nimen mainitseminen töä varten materiaalia, johon kuului myös hidas
tuo taidemusiikkia vähänkin harrasta- sarabandemainen scherzo. Surumarssia, joka on
neelle kuulijalle helposti mieleen myös tärkeä elementti Ein deutsches Requiemin toisen säveltäjän nimen. Valistuneen kuulijan tus- sessa osassa ”Denn alles Fleisch es ist wie Grass”,
kin tarvitsee myöskään miettiä kovin pitkään, hän käyttää ensimmäisen kerran sekakuorolle ja
kuka on säveltänyt yhdeksännen sinfonian tai puhaltimille säveltämässään Hautalaulussa (Beh-mollimessun. Luultavasti harvempi kuitenkin gräbnisgesang) vuodelta 1858. Robert Schumantietää, että nämä sävellykset ovat syntyneet pit- nin kuolema kaksi vuotta aiemmin on mahdollisesti vaikuttanut tämän teoksen syntyyn.
kän ajan kuluessa.
Sielunmessunsa tekstin Brahms kokosi sakBrahmsilla oli tapana kypsytellä sävellyksiään
perusteellisesti. Esimerkiksi ensimmäisen sinfo- sankielisen Raamatun eri teksteistä oman mienian valmiiksi saamiseen (1876) kului viisitoista lensä mukaan. Näin ollen Ein deutsches Requiem
vuotta. Ein deutsches Requiem on Brahmsin laa- eroaa perinteisestä katolisesta sielunmessusta,
jamuotoisin yksittäinen sävellys. Sen syntyhis- jonka teksti on latinaksi ja perustuu sielunmestoria alkaa jo 1850-luvulta huipentuen teoksen sun kirkolliseen kaavaan. Brahmsin valitsemista
ensimmäiseen kokonaisen version esitykseen teksteistä useat ovat protestanttisessa hautaustoimituksessa yleisesti käytettyjä raamatunkohLeipzigissa vuonna 1869.
Robert Schumann (1810–1856) oli ennustanut, tia, mutta Brahms on luonut niistä oman koettä hänen nuori suojattinsa Johannes Brahms tu- konaisuuden. Tässä hän ottaa mallia Heinrich
lisi säveltämään merkittäviä kuoroteoksia. Nuore- Schützistä, joka niin ikään on käyttänyt saksanna miehenä Brahms tutki systemaattisesti renes- kielisiä raamatuntekstejä hautajaismessussaan
sanssin ja barokin säveltäjämestareiden teoksia. Musikalische Exequien (1636).
Brahms oli jo työskennellyt Ein deutsches
Hän keräsi vuosien saatossa myös suuren määrän
kaanoneita, joita hän myös itse sävelsi, pyrkien Requiemin ensimmäisen ja toisen osan parissa,
omaksumaan kontrapunktisen käsityötaidon, mutta vuosien 1861 ja 1865 välisenä aikana hän
jonka suuret mestarit kuten G. da Palestrina sävelsi muita a cappella -kuoroteoksia (mm. Psal(1525–1594) ja J. S. Bach (1685–1750) olivat en- mi XIII op. 37 ja Kaksi motettia op. 29), jolloin
nen häntä suvereenisti hallinneet. J. S. Bachin ja Requiemin sävellystyö oli pysähdyksissä. Näiden
Heinrich Schützin (1585–1672) musiikista nuori jälkeen säveltäjä palasi kuitenkin sielunmessunJohannes oppi myös, kuinka sovittaa tanssi- ja sa pariin säveltäen sitten ensiksi neljännen osan
puherytmejä omaan sävelkieleen sekä kuinka ”Wie lieblich sind deine Wohnungen”. Saattaa
tekstin sävelmaalailua ja dissonansseja voidaan olla, että syy Requiemin sävellystyön jatkumiseen johtuu Brahmsin äidin Johanna Brahmsin
käyttää tehokkaasti musiikilliseen ilmaisuun.
Brahmsin ensimmäinen varsinainen hengelli- kuolemasta vuonna 1865.
Clara Schumann (1819–1896), Robert Schunen kuorosävellys Geistliches Lied (Hengellinen
laulu) on vuodelta 1856. Pieni osa Ein deutsches mannin leski ja Brahmsin läheinen ystävä, sai
Requiemin musiikista on kuitenkin jo vuodelta nähtäväkseen jouluna 1866 Ein deutsches Re1854, jolloin Brahms suunnitteli sonaattia kah- quiemin kuusi valmista osaa. Vasta noin vuodelle pianolle. Sonaatin osista oli tarkoitus tulla den kuluttua tästä teoksen musiikkia kuultiin
myöhemmin sinfonia, mutta tästä suunnitelmas- julkisesti. Ensimmäisessä esityksessä Wienissä
ta syntyikin lopulta ensimmäinen pianokonsert- kuultiin vain kolme osaa. Yleisön vastaanotto
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Ein deutsches Requiem
(Saksalainen sielunmessu)

Op. 45

Toistamalla kolmesti surumarssimaisen sarabanden lisättynä teemalla koraalista ”Wer nur den
lieben Gott lässt walten” (Ah, tiesi usko haltuun
Herran, Svk 370) Brahms luo kasvavan jännitteen,
joka huipentuu siihen, kuinka Herran sana pysyy
iankaikkisesti (”Aber des Herrn Wort bleibet in
Ewigkeit”) purkautuen riemukkaaseen fuugaan,
Herran lunastettujen paluuseen (”Die Erlöseten
des Herrn werden wiederkommen”).
Kolmannessa osassa baritonisolisti liittyy mukaan. Alussa solisti ja kuoro vuorottelevat perinteiseen antifonisen perinteen mukaisesti. Solistin osuus kasvaa kuitenkin vähitellen itsenäiseksi
tekstuuriksi. Kolmas osa päättyy kuorofuugaan
(”Der Gerechten Seelen”), jonka erikoisuutena on
jatkuva, koko fuugan ajan kestävä D-urkupiste.
Neljäs osa ”Wie lieblich sind deine Wohnungen” on arkkitehtoonisesti Ein deutsches
Requiemin hiljainen ja lyyrinen keskusosa. Läpikuultavalla soinnilla Brahms luo todellakin vaikutelman taivaallisista esikartanoista.
Viides osa on sopraanosooloineen kolmannen osan peilikuva, kuitenkin siten, että viidennessä osassa kuorolla ja solistilla on tekstillisesti
ja musiikillisesti omat aiheensa.
Kuudennessa osassa kuoro aloittaa ikään
kuin etsien suuntaa ja paikkaa tässä maailmassa todeten, että lopullisesti sitä ei maan päältä
löydy (”Denn wir haben hie keine bleibende
Statt”). Baritonisolisti ilmestyy yhtäkkiä julistamaan kuolleiden ylösnousemusta (”Siehe, ich
sage euch ein Geheimnis”), joka johtaa kuoron
dramaattisiin huudahduksiin ”Tod, wo ist dein
Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?”. Tämänkin
Brahms huipentaa fuugaan, joka säihkyvässä voitonvarmuudessaan päättää juhlallisesti kuudennen osan. Kaikki kärsimys ja tuska on poistettu.
Viimeinen osa alkaa vaikuttavasti sanoin ”Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben”.
Lohdutus ja toivo huokuvat Brahmsin musiikista.
Kuolema on voitettu.

ei ollut kovin innostunutta. Pitkäperjantaina
1868 Bremenissä esitettiin ensimmäistä kertaa
kuusiosainen Ein deutsches Requiem Brahmsin
itsensä johdolla. Tässä esityksessä kolmannen
osan ”Herr, lehre doch mich” jälkeen esitettiin
G. F. Händelin (1685–1759) Messiaksesta sopraanoaaria ”I know that my Redeemer liveth”,
joka oli lisätty kuoromestari Karl Reinthalerin
(1822–1896) toivomuksesta. Reinthaler oli paitsi
kuoronjohtaja myös teologi. Hänen mielestään
Ein deutsches Requiemin teologinen sanoma ei
ollut tarpeeksi kristillinen, koska siitä puuttuivat
viittaukset Vapahtajan sovitustyöhön. Brahms
ei ymmärrettävästi ollut musiikillisista syistä
tyytyväinen tähän lisäykseen, ja niinpä hän sävelsi toukokuun 1868 aikana viidennen osan
sopraanosolistille, kuorolle ja orkesterille ”Ich
will euch trösten”, äitinsä muistolle. Helmikuun
18. päivänä 1869 Carl Reinecke (1824–1910) johti valmiin seitsenosaisen Ein deutches Requiemin ensiesityksen Leipzigin Gewandhausissa.
Vaikka Ein deutsches Requiem ei olekaan
luonteeltaan liturginen teos, se on kuitenkin sisällöltään syvästi hengellinen. Yleissävy Brahmsin valitsemissa teksteissä on lohdutuksellinen
ja myötätuntoinen. Katolisen sielunmessun Dies
irae (Vihan päivä) -maalailut tuomiopäivästä ovat
antaneet sijaa surun läpi paistavalle toivolle
kuolleitten ja kärsivien lohdutuksesta.
Teos alkaa ja päättyy osilla, jotka ovat temaattisesti sukua toisilleen. Ensimmäisen osan erikoisella orkestroinnilla Brahms luo ainutlaatuisen
odottavan tunnelman. Koko teos tuntuu alkavan
kuin tyhjästä. Orkesterikokoonpanossa ei ole tässä osassa ollenkaan viuluja, vaan säveltäjä käyttää
matalampia jousia eli alttoviuluja, selloja ja kontrabassoja, jotka on jaettu alussa useampiin käyrätorvien pitkin urkupistein säestämiin stemmoihin.
Johdannon jälkeen kuoron a cappella -sisääntulo
”Selig sind” on puhuttelevuudessaan vaikuttava.
Toisen osan ”Denn alles Fleisch es ist wie
Grass” materiaalista oli jo puhetta aiemmin.
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Johannes Brahms
I – CHOR
Selig sind, die da Leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.
Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen,
und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.

I – KUORO
Autuaita murheelliset:
he saavat lohdutuksen. (MATT. 5:4)
Jotka kyynelin kylvävät,
ne riemuiten korjaavat.
Jotka itkien menevät kylvämään vakkaansa kantaen,
ne riemuiten palaavat kotiin lyhteet sylissään. (PSALMI
126:5–6)

II – CHOR
Denn alles Fleisch es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases
Blumen.
Das Gras ist verdorret
und die Blume abgefallen.
So seid nun geduldig, lieben Brüder,
bis auf die Zukunft des Herrn.
Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht
der Erde
und ist geduldig darüber,
bis er empfahe den Morgenregen und Abendregen.
Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit.
Die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen,
und gen Zion kommen mit Jauchzen;
Freude, ewige Freude, wird über ihrem Haupte sein;
Freude und Wonne werden sie ergreifen,
und Schmerz und Seufzen wird weg müssen.

II – KUORO
Sillä ihminen on kuin ruoho,
ihmisen kauneus kuin kedon kukka.
Ruoho kuivuu,
kukka lakastuu. (1. PIET. 1:24)
Olkaa siis kärsivällisiä, veljet,
Herran tuloon asti.
Niin maamieskin:
kärsivällisesti hän odottaa
maan kallista hedelmää
kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. (JAAK. 5:7)
Mutta Herran sana pysyy iäti. (1. PIET. 1:25)
Herran vapaiksi ostamat palaavat
ja saapuvat riemuiten Siioniin.
He kantavat päänsä päällä ikuista iloa.
Ilo ja riemu astuvat portista,
huoli ja huokaus pakenevat kauas. (JES. 35: 10)

III – CHOR MIT BARITON‑SOLO
Herr, lehre doch mich,
dass ein Ende mit mir haben muss,
und mein Leben ein Ziel hat,
und ich davon muss.
Siehe, meine Tage sind
einer Hand breit vor Dir,
und mein Leben ist wie nichts vor Dir.
Ach, wie gar nichts sind alle Menschen,
die doch so sicher leben.
Sie gehen daher wie ein Schemen,
und machen ihnen viel vergebliche Unruhe;
sie sammeln und wissen nicht,
wer es kriegen wird.
Nun Herr, wes soll ich mich trösten?
Ich hoffe auf Dich.
Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand
und keine Qual rühret sie an.

III – KUORO JA BARITONISOOLO
Herra, anna minun muistaa,
että elämäni päättyy,
että päivilleni on pantu määrä.
Opeta minua ymmärtämään,
kuinka katoavainen minä olen!
Vain kourallisen päiviä
sinä annoit minulle,
elämäni on sinun silmissäsi kuin ohikiitävä hetki.
Vain tuulenhenkäys ovat ihmiset,
kaikki tyynni.
Ihminen tulee ja menee, katoaa kuin varjo.
Turhaan hän hyörii
ja kokoaa omaisuutta,
ei hän tiedä, kenen käsiin se joutuu.
Herra, onko minulla vielä toivoa?
Kaikki on sinun varassasi. (PS. 39:5‑8)
Mutta vanhurskasten sielut ovat Jumalan kädessä,
eikä vaiva saavuta heitä. (VIIS. 3:1)

IV – CHOR
Wie lieblich sind Deine Wohnungen,
Herr Zebaoth!
Meine Seele verlanget und sehnet sich
nach den Vorhöfen des Herrn;
Mein Leib und Seele freuen sich

IV – KUORO
Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi,
Herra Sebaot!
Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta,
kun se ikävöi Herran temppelin esipihoille.
Minun sieluni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon,
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Wohl denen,
die in Deinem Hause wohnen,
die loben Dich immerdar.

Miten onnellisia ovatkaan ne,
jotka saavat asua sinun huoneessasi!
He ylistävät sinua alati. (PS. 84: 2, 3, 5)

V – CHOR MIT SOPRAN‑SOLO
Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen,
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.
Ich habe eine kleine Zeit
Mühe und Arbeit gehabt
und habe grossen Trost funden.

V – KUORO JA SOPRAANOSOOLO
Tekin tunnette nyt tuskaa,
mutta minä näen teidät vielä uudelleen,
ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo,
jota ei kukaan voi teiltä riistää. (JOH. 16:22)
Niin kuin äiti lohduttaa lastaan,
niin minä teitä lohdutan. (JES. 66:13)
Katsokaa minua:
olen uurastanut vain vähän aikaa
mutta olen löytänyt rauhan ja levon. (SIR. 51:27)

VI – CHOR MIT BARITON‑SOLO
Denn wir haben hie keine bleibende Statt,
sondern die zukünftige suchen wir.
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:
Wir werden nicht alle entschlafen,
wir werden aber alle verwandelt werden;
und dasselbige plötzlich in einem Augenblick,
zu der Zeit der letzten Posaune.
Denn es wird die Posaune schallen
und die Toten werden auferstehen unverweslich;
und wir werden verwandelt werden.
Dann wird erfüllet werden das Wort,
das geschrieben steht.
Der Tod ist verschlungen in den Sieg.
Tod, wo ist dein Stachel?
Hölle, wo ist dein Sieg?
Herr, Du bist würdig
zu nehmen Preis und Ehre und Kraft,
denn Du hast alle Dinge erschaffen,
und durch Deinen Willen haben sie das Wesen
und sind geschaffen.

VI – KUORO JA BARITONISOOLO
Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia,
vaan me odotamme ikävöiden sitä kaupunkia,
joka tulee. (HEBR. 13:14)
Nyt ilmoitan teille salaisuuden:
Me emme kaikki kuole,
mutta kaikki me muutumme,
yhtäkkiä, silmänräpäyksessä,
viimeisen pasuunan soidessa.
Pasuuna soi,
ja kuolleet herätetään katoamattomina
ja me muut muutumme.
Silloin toteutuu
kirjoitusten sana:
Kuolema on nielty ja voitto saatu.
Missä on voittosi, kuolema?
Missä on pistimesi, kuolema? (1. KOR. 15:51–52, 54–55)
Herra, meidän Jumalamme!
Sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen,
kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken.
Kaikki, mikä on olemassa,
on sinun tahdostasi luotu. (ILM. 4:11)

VII – CHOR
Selig sind die Toten,
die in dem Herren sterben,
von nun an.
Ja, der Geist spricht,
dass sie ruhen von ihrer Arbeit;
denn ihre Werke folgen ihnen nach.

VII – KUORO
Autuaita ne,
jotka tästä lähtien kuolevat
Herran omina.
He ovat autuaita, sanoo Henki.
He saavat levätä vaivoistaan,
sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. (ILM. 14:13)
TEKSTI: RAAMATTU (1992)
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Esiintyjät
CANTORES MINORES

Haukio ovat kuoron koko toiminnan ja matkojen
pysyviä suojelijoita.

Cantores Minores – Helsingin tuomiokirkon poikakuoro (perustettu vuonna 1952) on Suomen
suurin ja ammattimaisin poikakuoro ja kuorokoulu, joka toimii poikien ja nuorten miesten
musiikillisena ja henkisenä kasvattajana pääkaupunkiseudulla. Cantores Minores on kuuluisa
erityisesti Bachin, Händelin ja Mendelssohnin
suurten kirkkomusiikkiteosten produktioistaan
ja ammentaa inspiraationsa vahvasti saksalaisesta luterilaisesta poikakuorotraditiosta.
Cantores Minores esiintyy kotimaansa lisäksi
jatkuvasti myös ulkomaisilla kuorofestivaaleilla
ja musiikkijuhlilla. Kuoro on tehnyt suuria konserttikiertueita Japaniin, Yhdysvaltoihin, Venäjälle ja kaiken kaikkiaan 22 Euroopan maahan.
Toukokuussa 2018 kuoro konsertoi Con Spirito
-kirkkomusiikkifestivaalilla Unkarissa esittäen
siellä J.S. Bachin Magnificatin mm. Pécsin basilicassa ja kesäkuussa kuoro teki 63. Kansainvälisen konserttikiertueensa Itävaltaan ja Saksaan
konsertoiden mm. Wienissä, Salzburgissa ja Göttingenissä. Vuoden 2018 ohjelmassa kuorolla on
J. Brahmsin Ein deutsches Requiemin lisäksi mm.
joulukuussa J.S. Bachin Magnificat ja Jouluoratorio sekä useita joulukonsertteja.
Cantores Minores -poikakuoro tekee tiivistä
yhteistyötä koululaitoksen kanssa, minkä tavoitteena on tarjota vakaa ja yhteisöllinen musiikkikasvatuspaikka varhaisnuorille ja lapsille sekä turvata historiallisen poikakuoron perinne Suomessa.
Cantores Minores onkin saanut merkittävää tunnustusta niin musiikillisella kuin kasvatuksellisella saralla: Suomen valtion musiikkitoimikunta
myönsi kuorolle Musiikin Valtionpalkinnon vuonna 2014. Maaseudun Kukkasrahasto säätiö palkitsi kuoron helmikuussa 2015 Vuoden Kasvattaja
2014 -palkinnolla. Lokakuussa 2017 kuoro oli yksi
viidestä ehdokkaasta Vuosisadan Kulttuuriteko
-kategoriassa Vuosisadan Kulttuurigaalassa.
Cantores Minores -kuoron taiteellisena johtajana ja -musiikkiopiston rehtorina toimii musiikin tohtori, kapellimestari Hannu Norjanen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni

HELENA JUNTUNEN
Helena Juntunen, sopraano, on yksi tämän hetken
valovoimaisimmista kansainvälisistä sopraano
tähdistämme. Hänen ammatillisena läpimurtona
voidaan pitää Margarethan roolia Gounod’n oopperassa Faust Savonlinnan Oopperajuhlilla 2002.
Juntusen viime vuosien roolidebyyttejä maailmalla ovat olleet mm. useissa Mozartin, Puccinin ja
Tšaikovskin oopperoissa. Ulkomaisista oopperataloista häntä on kuultu mm. Brysselissä, Dresdenissä, Genovassa, Göteborgissa, Minnesotassa,
Nizzassa ja Wienissä. Myös maailman arvostetuimmat konserttiestradit Tokiossa, Berliinissä,
Amsterdamissa ja Lontoossa ovat tulleet Juntuselle tutuiksi. Juntunen on levyttänyt mm. BIS
Recordsille, Alballe ja Ondinelle.
Helena Juntunen debytoi Cantores Minores
-kuoron solistina Brahmsin Sielunmessussa vuonna 2010.

TOMMI HAKALA
Tommi Hakala, baritoni, teki kansainvälisen läpimurtonsa kesällä 2003 voittamalla BBC:n jär9

Johannes Brahms

jestämän, maailman arvostetuimpiin kuuluvan
”Singer of the World”- laulukilpailun Cardiffissa
ja suomalaiset tuntevat hänet myös vuoden 2001
Merikanto-kilpailun voittajana. Opinnot Sibelius-Akatemiassa (Master of Arts) ja Karlsruhen
Musiikkikorkeakoulussa Matti Salmisen säätiön
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apurahan turvin johtivat kiinnitykseen Nürnbergin oopperassa 1998–2001, josta hän siirtyi
Leipzigin Oopperaan 2001–2004. Vuosina 2008–
2013 Hakala oli Suomen Kansallisoopperan solisti, missä hän on vieraillut sen jälkeen säännöllisesti. Hakala on vieraillut lisäksi mm. New
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Yorkin Metropolitanissa, Dresdenin Semperoperissa, Torinon Teatro Regiossa ja Madridin Teatro
Realissa. Hän esiintyy myös ahkerasti lied- ja orkesterikonserttien solistina ja on tehnyt lukuisia
levytyksiä mm. Ondinelle ja Deccalle. Tommi Hakala debytoi Cantores Minores -kuoron solistina
J. S. Bachin Johannes-passiossa 2013.

on työskennellyt monipuolisesti urkurina ja kapellimestarina. Hän oli Lappeenrannan kaupunginorkesterin kapellimestari vuosina 1998–2001,
Vaasan kaupunginorkesterin taiteellinen johtaja
vuosina 1999–2006 ja ”Urkuyö ja aaria” -festivaalin taiteellinen johtaja vuosina 2011–2016. Norjanen on johtanut Tapiolan kamarikuoroa vuodesta
1998 lähtien. Lisäksi hän on toiminut tuntiopettajana Sibelius-Akatemiassa vuodesta 1994 alkaen.
Cantores Minores -poikakuoron taiteellisena
johtajana ja CM-musiikkiopiston rehtorina Hannu Norjanen aloitti vuonna 2005.

LOHJAN KAUPUNGINORKESTERI
HANNU NORJANEN
Hannu Norjanen lauloi poikana Cantores Minores
-poikakuorossa (1974–80) ja opiskeli pianon- ja
urkujensoittoa Espoon musiikkiopistossa. Sibelius-Akatemiassa hän opiskeli aluksi kirkkomusiikkiosastolla, jolta hän siirtyi kapellimestariluokalle.
Norjanen on suorittanut A-tutkinnot urkujensoitossa sekä kuoron- ja orkesterinjohdossa, jonka
opettajina hänellä olivat mm. professorit Jorma
Panula ja Leif Segerstam. Vuonna 2015 Norjanen
valmistui musiikin tohtoriksi Sibelius-Akatemiasta. Kuoronjohtoa hän opiskeli myös Tukholman
kuninkaallisessa musiikkikorkeakoulussa mm.
prof. Eric Ericsonin johdolla. Hannu Norjanen
11

Lohjan kaupunginorkesteri on perustettu vuonna 1964. Keväällä 1998 Lohjan Orkesterin nimi
muuttui Lohjan kaupunginorkesteriksi. Lohjan
kaupunginorkesterin esittämä ohjelmisto on
monipuolinen. Kausittain ohjelma sisältää kamari-, viihde-, kirkko- ja lasten- ja nuortenmusiikkia. Sinfoniat, suuret vokaaliteokset ja oopperamusiikki kuuluvat myös olennaisesti orkesterin
ohjelmistoon. Lohjan kaupunginorkesteri on
vuosittain yhteistyössä suomalaisten huippukuorojen ja solistien kanssa. Orkesterin voimavara
on myös sen nuorekas, innostunut ja laaja soittajisto, josta voidaan jouhevasti muodostaa kamariorkesteri, jousi- ja puhallinkvintetit, viihde- tai
suuri sinfoniaorkesteri. Katso tulevat konsertit
osoitteesta lohjanorkesteri.fi.
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Requiem, har sin alldeles egna särskilda plats i Cantores
Minores -körens verksamhet. Cantores Minores uppförde
Ett tyskt Requiem -verket för första gången år 1988 under
ledning av sin dåvarande dirigent Christian Hauschild vid
minneskonserten för den långvariga, legendariska dirigenten Heinz Hofmann, som gått bort året innan. Senast har
kören uppfört detta imponerande verk under Helsingfors X
Bach-vecka år 2010 vid minneskonserten för den samma år
bortgångna Christian Hauschild, som efterträdde Hofmann.
Brahms djupsinniga och tilltalande verk berör åhöraren
på ett alldeles speciellt sätt. En traditionell katolsk själamässa uppförs till minne av dem som somnat bort. I sitt
egna personliga verk förflyttar Brahms däremot tyngdpunkten gentemot dom som ännu stannar här. Även om
hågkomsten av de bortgångna kära är närvarande är de
centrala teman tröst och hopp.
Detta tröstens och hoppets budskap tilltalar alldeles
speciellt då det sjungs av en gosskör. Gosskörens klara
klang tillför verket en alldeles ny, transparent och överjordisk stämning.
Brahms musik leder oss mot framtiden, till livet.
Välsignad Allhelgonadag,
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Johannes Brahms

E

1833 –1897

in deutsches Requiem hör till de verk, den första pianokonserten. Kompositören sparadär nämnandet av namnet lätt får den de ändå för senare användning material, till vilens en aning i konstmusiken insatta ket även ingick en långsam saraband-lik scherzo.
åhöraren att även komma att tänka på Sorgmarschen, vilken är ett viktigt element i Ein
dess kompositörs namn. Den upplysta åhöraren deutsches Requiems andra del ”Denn alles Fleisch
behöver knappast inte heller särdeles länge tän- es ist wie Grass”, använder han för första gångka efter vem har komponerat den nionde symfo- en i Begravningssången (Begräbnisgesang) som
nin eller h-mollmässan. Troligen är de färre som han komponerade för blandad kör och blåsare år
däremot vet, att dessa kompositioner har kom- 1858. Robert Schumanns död två år tidigare kan
eventuellt ha påverkat skapandet av detta verk.
mit till under en lång tid.
Brahms samlade texten för sin själamässa från
Brahms hade för vana att låta sina kompositioner mogna grundligt. Det dröjde till exempel den tyskspråkiga bibelns olika texter enligt sitt
femton år att färdiggöra den första symfonin eget tycke. Således skiljer sig Ein deutsches Re(1876). Ein deutsches Requiem är Brahms mest quiem från den traditionella katolska själamässan,
omfattande enskilda verk. Dess skapelsehistoria vars text är på latin och baseras på själamässans
börjar redan på 1850-talet och kulminerar vid kyrkliga format. Flertalet av texterna som Brahms
uppförandet av verkets första kompletta version valde är bibelavsnitt, vilka är allmänt använda vid
protestantiska begravningsförrättningar, men
i Leipzig år 1869.
Robert Schumann (1810–1856) hade förut- Brahms har skapat en egen helhet av dem. Härspått, att hans unga skyddsling Johannes Brahms vid tar han modell av Heinrich Schütz, som även
skulle komma att komponera betydande körverk. på samma sätt har använt tyska bibeltexter i sin
Som en ung man studerade Brahms systematiskt begravningsmässa Musikalische Exequien (1636).
Brahms hade redan arbetat med Ein deutsches
verk av renässansens och barockens mästarkompositörer. Under årens lopp samlade han även Requiems första och andra del, men under perien stor mängd kanon-melodier, vilka han även oden mellan åren 1861 och 1865 komponerade
komponerade själv med målsättningen att tillgo- han andra a cappella-körverk (bl.a. Psalm XIII
dogöra sig den kontrapunktiska hantverkskun- op. 37 och Två motetter op. 29), varvid komposkapen, vilken de stora mästarna såsom G. da Pa- nerandet av Requiem var avstannat. Efter dessa
lestrina (1525–1594) och J. S. Bach (1685–1750) återvände kompositören emellertid till sin själainnan honom så suveränt hade behärskat. Av J. S. mässa med att först komponera den fjärde delen
Bachs och Heinrich Schützs (1585–1672) musik ”Wie lieblich sind deine Wohnungen”. Kan vara,
lärde sig den unga Johannes även att arrangera att orsaken till återupptagande av själamässans
dans- och talrytmer till ett eget tonspråk och hur komponeringsarbete berodde på Brahms mors
man effektivt kan använda tonmålning av texter Johanna Brahms bortgång år 1865.
Clara Schumann (1819–1896), Robert Schuoch dissonanser för musikaliska uttryck.
Brahms första egentliga andliga körkompo- manns änka och en nära vän till Brahms, fick
sition är Geistliches Lied (En andlig sång) från år under julen 1866 de sex färdiga delarna av Ein
1856. En mindre del av Ein deutsches Requiems deutsches Requiem till påseende. Först ungefär
musik är emellertid redan från år 1854, då Brahms ett år efter detta hördes verkets musik offentligt
planerade en sonat för två pianon. Avsikten var för första gången. Vid det första uppförandet i
att sonatens delar senare skulle bli en symfoni, Wien hördes bara tre delar. Publikens mottagmen ur denna plan föddes sedermera till slut ande var inte särdeles entusiastiskt. Under lång14
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Ein deutsches Requiem
(En tysk själamässa)
fredagen 1866 uppfördes i Bremen för första
gången en sexdelad Ein deutsches Requiem under Brahms egna ledning. Vid detta uppförande
gavs efter den tredje delen ”Herr, lehre doch mich”
sopranarian ”I know that my Redeemer liveth” ur
Messias av G. F. Händel (1685–1759). Tillägget
hade gjorts baserat på en önskan av körmästare
Karl Reinthaler (1822–1896). Förutom körmästare var Reinthaler även teolog. I hans tycke var Ein
deutsches Requiems teologiska budskap inte tillräckligt kristligt, för verket saknade hänvisningar
till Frälsarens försoning. Brahms var förståeligt
nog av musikaliska orsaker inte nöjd över detta
tillägg och således komponerade han i maj 1868
den femte delen ”Ich will euch trösten” för sopransolist, kör och orkester till sin mors minne.
Den 18. februari 1869 dirigerade Carl Reinecke
(1824–1910) den färdiga sjudelade Ein deutches
Requiems uruppförande i Leipzigs Gewandhaus.
Även om Ein deutsches Requiem inte till sin
karaktär är ett liturgiskt verk, är det ändå till sitt
innehåll djupt andligt. Andemeningen i texterna Brahms valt är trösterik och visar medkänsla. Den katolska själamässans Dies irae (Hatets
dag) – målande av domedagen har givit rum för
ett hopp om en tröst för döda och lidande som
genomstrålar sorgen.
Verket börjar och slutar med delar, vilka tematiskt är besläktade. Med den första delens
speciella orkestrering skapar Brahms en unik
förväntande stämning. Hela verket känns börja
som från intet. Orkestersammansättningen har
inte alls violiner i denna del, utan kompositören
använder lägre stråkar dvs. altvioliner, cello och
kontrabas, vilka i början är indelade i flera stämmor ackompanjerade av valthorn och orgel. Efter inledningen är a cappella-körens entré ”Selig
sind” imponerande till sitt budskap.
Materialet till den andra delen ”Denn alles
Fleisch es ist wie Grass” omnämndes redan. Genom att tre gånger upprepa den sorgmarschlika
sarabanden bifogat med temat ur koralen ”Wer
15
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nur den lieben Gott lässt walten” (Min själ mitt
sinne låt Gud råda, psalm 363) skapar Brahms en
växande spänning, som kulminerar i det hur Herrens ord består för evigt (”Aber des Herrn Wort
bleibet in Ewigkeit”) och som sedan utlöses i en
fröjdfull fuga ”Die Erlöseten des Herrn werden
wiederkommen” (Återkomsten av dem som Herren frälsat).
I den tredje delen ansluter sig barytonsolisten. I början alternerar solisten och kören i
enlighet med den antifoniska traditionen. Solisten andel växer emellertid gradvis till att bli
en självständig textur. Den tredje delen avslutas
med körfugan (”Der Gerechten Seelen”), vars
specialitet är en kontinuerlig, genom hela fugan
pågående D-orgelpunkt.
Den fjärde delen ”Wie lieblich sind deine
Wohnungen” är arkitektoniskt Ein deutsches Requiems stillsamma och lyriska mittdel. Med den
genomskinliga klangen skapar Brahms verkligen
en illusion av himmelska förgårdar
Med sitt sopransolo är den femte delen en
spegelbild av den tredje delen, men ändå så, att i
den femte delen har kören och solisten text- och
musikmässigt sina egna teman.
I den sjätte delen börjar kören som om den
sökte riktning och plats i den här världen men
konstaterande, att dessa slutligen inte hittas på
jorden (”Denn wir haben hie keine bleibende
Statt”). Plötsligt dyker barytonsolisten upp och
förkunnar uppståndelsen av de döda (”Siehe, ich
sage euch ein Geheimnis”), vilket leder till körens dramatiska utrop ”Tod, wo ist dein Stachel?
Hölle, wo ist dein Sieg?”. Även detta kulminerar Brahms med en fuga, som med sin strålande
segervisshet högtidligt avslutar den sjätte delen.
Allt lidande och kval är raderat.
Den sista delen börjar imponerande med orden ”Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben”. Förtröstan och hopp sänds ut från Brahms
musik. Döden är övervunnen.
HANNU NORJANEN
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Ein deutsches Requiem
I – CHOR
Selig sind, die da Leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.
Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen,
und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.

I – KÖR
Saliga de som sörjer,
de skall bli tröstade.
De som sår under tårar
skall skörda med jubel.
Gråtande går de och sår sin säd.
Jublande kommer de och bär sina kärvar.

II – CHOR
Denn alles Fleisch es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases
Blumen.
Das Gras ist verdorret
und die Blume abgefallen.
So seid nun geduldig, lieben Brüder,
bis auf die Zukunft des Herrn.
Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht
der Erde
und ist geduldig darüber,
bis er empfahe den Morgenregen und Abendregen.
Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit.
Die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen,
und gen Zion kommen mit Jauchzen;
Freude, ewige Freude, wird über ihrem Haupte sein;
Freude und Wonne werden sie ergreifen,
und Schmerz und Seufzen wird weg müssen.

II – KÖR
Människan är som gräset
och all hennes härlighet som blommorna i gräset.
Gräset vissnar och
blommorna faller av.
Bröder, var tåliga
tills Herren kommer.
Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge
sin dyrbara skörd och väntar
tåligt på höstregn och vårregn.
Men Herrens ord består i evighet.
De som Herren friköpt vänder åter.
De kommer till Sion med jubel,
krönta med evig glädje.
Fröjd och glädje följer dem,
sorg och suckan flyr.

III – CHOR MIT BARITON‑SOLO
Herr, lehre doch mich,
dass ein Ende mit mir haben muss,
und mein Leben ein Ziel hat,
und ich davon muss.
Siehe, meine Tage sind
einer Hand breit vor Dir,
und mein Leben ist wie nichts vor Dir.
Ach, wie gar nichts sind alle Menschen,
die doch so sicher leben.
Sie gehen daher wie ein Schemen,
und machen ihnen viel vergebliche Unruhe;
sie sammeln und wissen nicht,
wer es kriegen wird.
Nun Herr, wes soll ich mich trösten?
Ich hoffe auf Dich.
Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand
und keine Qual rühret sie an.

III – KÖR OCH BARYTONSOLO
Herre, lär mig inse
att jag skall dö
och hur få mina tillmätta dagar är,
inse att jag är förgänglig.
En handfull dagar
är allt du ger mig,
för dig är min livstid ett intet.
Bara en vindfläkt
är människan,
som en skuggbild vandrar hon kring.
Bara en vindfläkt är
skatterna hon hopar,
hon vet inte vems de en gång skall bli.
Herre, vad har jag då att hoppas på?
Mitt hopp står till dig.
Men de rättfärdigas själar är i Guds hand,
och ingen plåga skall nå dem.

IV – CHOR
Wie lieblich sind Deine Wohnungen,
Herr Zebaoth!
Meine Seele verlanget und sehnet sich
nach den Vorhöfen des Herrn;
Mein Leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott.
Wohl denen,

IV – KÖR
Ljuvlig är din boning,
Herre Sebaot!
Jag förtärdes av längtan
till Herrens förgårdar.
Nu jublar min själ och min kropp
mot den levande Guden.
Lyckliga de
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die in Deinem Hause wohnen,
die loben Dich immerdar.

som bor i ditt hus
och alltid kan sjunga ditt lov.

V – CHOR MIT SOPRAN‑SOLO
Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen,
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.
Ich habe eine kleine Zeit
Mühe und Arbeit gehabt
und habe grossen Trost funden.

V – KÖR OCH SOPRANSOLO
Nu har också ni det svårt.
Men jag skall se er igen,
och då skall ni glädjas,
och ingen skall ta er glädje ifrån er.
Som en mor tröstar sitt barn,
så skall jag trösta er.
Se på mig:
en kort tid ansträngde jag mig,
och jag har vunnit stor frid.

VI – CHOR MIT BARITON‑SOLO
Denn wir haben hie keine bleibende Statt,
sondern die zukünftige suchen wir.
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:
Wir werden nicht alle entschlafen,
wir werden aber alle verwandelt werden;
und dasselbige plötzlich in einem Augenblick,
zu der Zeit der letzten Posaune.
Denn es wird die Posaune schallen
und die Toten werden auferstehen unverweslich;
und wir werden verwandelt werden.
Dann wird erfüllet werden das Wort,
das geschrieben steht.
Der Tod ist verschlungen in den Sieg.
Tod, wo ist dein Stachel?
Hölle, wo ist dein Sieg?
Herr, Du bist würdig
zu nehmen Preis und Ehre und Kraft,
denn Du hast alle Dinge erschaffen,
und durch Deinen Willen haben sie das Wesen
und sind geschaffen.

VI – KÖR OCH BARYTONSOLO
Ty här på jorden har vi ingen stad som består,
men vi söker den stad som skall komma.
Vad jag nu säger er är ett mysterium:
vi skall inte alla dö,
men vi skall alla förvandlas,  
i ett nu, på ett ögonblick,
vid den sista basunens ljud.
Ty den kommer att ljuda,
och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt,
och vi förvandlas.
Då blir det så
som skriftordet säger:
Döden är uppslukad och segern är vunnen.
Död, var är din seger?
Död, var är din udd?
Du, vår Herre och Gud, är värdig
att ta emot härligheten och äran och makten.
Ty du har skapat världen,
och genom din vilja blev den till
och skapades den.

VII – CHOR
Selig sind die Toten,
die in dem Herren sterben,
von nun an.
Ja, der Geist spricht,
dass sie ruhen von ihrer Arbeit;
denn ihre Werke folgen ihnen nach.

VII – KÖR
Saliga de döda
som härefter dör
i Herren.
Ja, säger Anden,
de skall få vila efter sina mödor,
ty deras gärningar följer med dem.
TEXT: BIBEL (2000)
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Artister
CANTORES MINORES

HELENA JUNTUNEN

Helsingfors domkyrkas gosskör Cantores Minores (grundad år 1952) är Finlands största och
mest professionellt inriktade gosskör och körskola, vilken fungerar som både musikalisk och
andlig fostrare för pojkar och unga män i huvudstadsregionen. Cantores Minores -kören är känd
speciellt för sin produktion av stora kyrkomusikverk av Bach, Händel och Mendelssohn och hämtar sin inspiration främst i den tyska lutherska
gosskörstraditionen.
Cantores Minores uppträder såväl i hemlandet som även ständigt också på kör- och musikfestivaler utomlands. Kören har gjort omfattande konsertturnéer till Japan, USA, Ryssland och
sammanlagt 22 europeiska länder. I maj 2018
uppträdde kören vid Con Spirito -kyrkomusikfestivalen i Ungern och i juni gorde kören sin
63. Internationella konsertturné till Österrike
och Tyskland. I sitt program för 2018 har kören
utöver Ein Deutsches Requiem av J. Brahms bl.a.
i december Magnificat och Juloratoriet av J.S.
Bach och flera julkonserter.
Cantores Minores -kören samarbetar mycket nära med skolverket, med målsättningen
att erbjuda en stabil och social plattform för
musikfostran för barn och unga samt att trygga den historiska gosskörstraditionen i Finland.
Cantores Minores -kören har fått betydande erkännanden både på det musikaliska och pedagogiska området: Statens konstkommission beviljade kören det statliga tonkonstpriset år 2014
och Maaseudun Kukkasrahasto beviljade kören
”Årets fostrare 2014” i februari 2015. I oktober
2017 var kören en av fem kandidater i kategorin
Århundradets Kulturgärning vid Århundradets
Kulturgala.
Kapellmästare och musikdoktor Hannu Norjanen fungerar som konstnärlig ledare för Cantores Minores samt som rektor vid Cantores Minores musikinstitutet.
Republikens president Sauli Niinistö och fru
Jenni Haukio är ständiga beskyddare för körens
verksamhet och resor.

Sopranen Helena Juntunen är en av vår tids mest
karismatiska internationellt kända sopranstjärnor. Som hennes professionella genombrott kan
man räkna Margarethes roll i operan Faust av
Gounod inom Operafestspelen i Nyslott 2002.
Juntunen har debuterat under de senaste åren
utomlands i operor av bl.a. Mozart, Puccini och
Tjajkovskij. Hon har gästspelat bl.a. i operahusen
i Bryssel, Dresden, Geneve, Göteborg, Minnesota,
Nizza och Wien. Även världens mest uppskattade
konsertestrader är bekanta för Juntunen, bl.a. i
Tokio, Berlin, Amsterdam och London. Juntunen
har spelat in skivor bl.a. för BIS, Alba och Ondine.
Helena Juntunen debuterade som Cantores Minores-körens solist i Brahms mässa år 2010.
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TOMMI HAKALA
Tommi Hakala, baryton, gjorde internationellt genombrott sommaren 2003 genom segern i den av
BBC arrangerade och en av världens högst uppskattade sångtävlingar, ”Singer of the World” i Cardiff.
I Finland är han också känd som vinnare av Merikanto -tävlingen 2001. Studierna vid Sibelius-Akademin (MA) och musikhögskolan i Karlsruhe med
hjälp av stöd från Matti Salminen -stiftelsen ledde
till ett kontrakt vid Nürnbergs opera 1998–2001,
och Leipzig opera 2001–04. Under åren 2008–13
hade Hakala solistkontrakt vid Finska Nationaloperan och där har han gästspelat regelbundet också senare. Hakala har dessutom gästspelat bl.a. vid
Metropolitan i New York, Semperoperan i Dresden,
Teatro Regio i Torino och Teatro Real i Madrid. Han
uppträder också flitigt som lied- och orkestersolist
och han har gjort flera skivinspelningar, bl.a. för
Ondine och Decca. Tommi Hakala debuterade som
Cantores Minores -körens solist i Johannespassionen av J. S. Bach år 2013.

HANNU NORJANEN
Hannu Norjanen sjöng själv i gosskören Cantores Minores (1974–80) och studerade pia-
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For more than 25 years, we have been developing companies and
real estate and supporting their sustainable growth.
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Ein deutsches Requiem
Minores och rektor för CM-musikinstitutet år
2005.

no- och orgelspelning vid Esbo musikinstitut.
Vid Sibelius-Akademin studerade han först på
kyrkomusikavdelningen och fortsatte sedan
på kapellmästarklassen. Norjanen har avlagt
A-examina i orgelspelning samt i både kör- och
orkesterdirigentskap med bl.a. professorerna
Jorma Panula och Leif Segerstam som lärare.
År 2015 avlade Norjanen musikdoktorsexamen
vid Sibelius-Akademin. Han har även studerat
kördirigentskap vid Stockholms Kungliga Musikhögskola med bl.a. professor Eric Ericson
som lärare. Hannu Norjanen har verkat mångsidigt som organist och kapellmästare. Han var
dirigent för Villmanstrands stadsorkester åren
1998–2001, konstnärlig ledare för Vasa stadsorkester åren 1999–2006 och konstnärlig ledare
för ”Urkuyö & aaria” – festivalen åren 2011–16.
Norjanen har varit dirigent för Tapiola kammarkör sedan 1998. Han har också fungerat
som timlärare vid Sibelius-Akademin sedan år
1994. Hannu Norjanen inledde sin verksamhet
som konstnärlig ledare för gosskören Cantores

LOJO STADSORKESTER
Lojo stadsorkester grundades år 1964. Våren
1998 ändrades orkesterns namn från Lojo orkester till Lojo stadsorkester. Lojo stadsorkester har
en mångsidig konsertrepertoar. På programmet
står säsongvis kammar-, underhållnings-, kyrko- samt musik för barn och ungdomar. Symfonierna, de stora vokalverken och operamusiken
utgör dessutom en väsentlig del av orkesterns
repertoar. Lojo stadsorkester samarbetar årligen
med den finländska köreliten och olika toppsolister. Orkesterns kraftresurs utgörs av dess
ungdomliga, entusiastiska och mångsidiga musikanter, vilka smidigt låter sig omformas till en
kammarorkester, stråk- och blåskvintetter, en
underhållningsorkester eller en stor symfoniorkester. Se kommande konserter på adressen
lohjanorkesteri.fi.
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Stemmat reaalitaloudelliseen kiinteistönhallintaan.
Kupari Solutions. Kiinteistönhallinnan
asiantuntijapalvelut ammattilaiselta.

We believe in the power of
ambitious minds and innovative
companies. No matter who you
are or what your age is
you can change the world.

Care for ambition
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Tilaa Pikkukanttoreiden Cantis-uutiskirje!
Saat muutaman kerran vuodessa sähköpostilla tietoa kuoron kuulumisista sekä tulevista
konserteista ja tapahtumista. Tilaa Cantis-uutiskirje konserteissa saatavilla olevalla
yhteystietokortilla, kuoron nettisivuilta tai CM-toimistosta:

INFO@CANTORESMINORES.FI

016
io.fi

YMÄ
GHET

LOHJAN SEURAKUNTA
Konserttitoiminta
AUTO- JA TEKNISEN ALAN TUONTI- JA TUKKULIIKE

SUOMEN
KARMEL-YHDISTYS
www.musiikkiakirkoissa.fi
”Raamatun ja Israelin puolesta”

puh. 044 -747 1100
www.karmel.fi

Albertinkatu
• 00120
Helsinki
Salontie 1 b •17
25500
Perniö
puh. (09) 681 2150 • www.woodwinds.fi
puh. (09) 681 2150 • www.woodwinds.fi

MALMIN
SEURAKUNTA

– tukea kotimaiselle musiikille
www.musiikinedistamissaatio.fi

KERAVAN KIRKOLLA SOI!
www.keravanseurakunta.fi

AUTO- JA
TEKNISEN
ALAN TUONTIJA TUKKULIIKE

Pääsykokeet
la 19.1. klo 13
ma 21.1. klo 18
Meritullin Seurakuntatalo,
Meritullintori 3, 5. krs.
Kuoron koulutusryhmiin otetaan
7–11-vuotiaita poikia pääsykokeessa, jossa
on musikaalisuustestin lisäksi esitettävä
omavalintainen laulu. CM-koulutusryhmissä
suoritetaan laulukoulutuksen lisäksi
musiikin perusteiden tasosuoritus 1. Opetus
CM-musiikkiopistossa alkaa 23.1.2019.
Ilmoittautumiset pääsykokeisiin internetissä
WWW.CANTORESMINORES.FI/PAASYKOE
LISÄTIEDOT CM-TOIMISTOSTA P. (09) 687 7720 SEKÄ
PAASYKOE@CANTORESMINORES.FI

CMmusiikkileikkikoulu
4–6-vuotiaille pojille
pääkaupunkiseudulla
Pojille suunnattu laulupainotteinen CMmusiikkileikkikoulu toimii seitsemässä
paikassa pääkaupunkiseudulla:
Helsinki/Pakila (ma) • Helsinki/Pihlajamäki (ma)
Helsinki/Kontula (ti) • Espoo/Lintuvaara (ti)
Vantaa/Tikkurila (ke) • Helsinki/Meritulli (to)
Helsinki/Jätkäsaari (to). Otamme 4–6-vuotiaita
poikia kevätkaudelle 2019 vapaille paikoille.
Ilmoita poikasi mukaan muskariin internetissä
WWW.CANTORESMINORES.FI/MUSKARI
LISÄTIEDOT CM-TOIMISTOSTA P. (09) 687 7720 SEKÄ
CMMUSKARI@CANTORESMINORES.FI

Rauhaa päälle maan!
Sydämellisesti tervetuloa joulunajan konsertteihimme.

Enkellaulu
kajahtaa!

J. S. Bach:
Perinteinen
Magnificat &
Joulu
Jouluoratorio* konsertti

Ihastuttava joulukonsertti tunnelmavalaistussa
Johanneksenkirkossa
aloittaa pikkukanttorien
joulunodotuksen.

Mitä olisikaan joulu
ilman Bachia? Säveltäjäneron majesteettiset
jouluteokset sykähdyttävät Tuomiokirkossa.

Kuorolaiset nuorimmista vanhimpiin kokoava
konsertti sisältää myös
joulukertomuksen.

Cantores Minores
Tuomas Katajala

Cantores Minores
Hedvig Paulig

JOHT. HANNU NORJANEN

TENORI

SOPRAANO

Markus Malmgren

Maria Kettunen

URUT

ALTTO

JOHT.

Hannu Norjanen

Tuomas Katajala
TENORI

Juha Kotilainen

Cantores Minores
CM Koulutusryhmien
kuorot
JOHT. ANNA HURME
MARJA KYLLÖNEN
TERHI ORPANA
TIMO PIHKANEN

BASSO

Markus Malmgren

Suomalainen
barokkiorkesteri
JOHT. Hannu Norjanen

Jorma Uotinen

URUT

TEKSTINLUKIJA

*KANTAATIT I–III

MA

MA

3.12.

3.12.

KLO 18

KLO 20

JOHANNEKSENKIRKKO
30, 25 20/15 €

PE

MA

KLO 19

KLO 19

14.12. 17.12.
TUOMIOKIRKKO
65, 50/40, 30/25, 15 €

TO

TO

KLO 18

KLO 20

20.12. 20.12.
TUOMIOKIRKKO
35, 30/25, 15/10, 10 €

LIPUT TICKETMASTER.FI JA TUNTIA ENNEN OVELTA

