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JOHTAJA ∕ DIRIGENT
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Enkellaulu kajahtaa!

Alexandre Guilmant — Grand Choeur op. 84
MARKUS MALMGREN, URUT ∕ ORGEL

Thoinot Arbeau — Ding dong! Taivahassa soi
			 Ding dong! Hör i himlens höjd
(sov. ∕ arr. Charles Wood)
Heinrich Schütz — Ein Kind ist uns geboren ∕ Lapsi on meille
			 syntynyt ∕ Ett barn fött oss
Sävelmä, 1300-l. ∕ Melodi, 1300-talet — Tuo armon valkokyyhky
			 Det är en ros utsprungen
(sov. ∕ arr. Michael Praetorius, J. Sandström)
Leevi Madetoja — Arkihuolesi kaikki heitä ∕ Julsång
CANTORES MINORES

Otto Kotilainen —
Heino Kaski —
			
P. J. Hannikainen —
			

Kun joulu on ∕ När julen är
Mökit nukkuu lumiset
Skog och fält i snöskrud stå
Tuikkikaa, oi joulun tähtöset
Glimma, ni julens stjärnor

TUOMAS KATAJALA, LAULU ∕ SÅNG • MARKUS MALMGREN, URUT ∕ ORGEL

Felix Mendelssohn Bartholdy —
			
Morten Lauridsen —
			
Kalervo Halonen —
			

Enkellaulu kajahtaa
Lyssna, värld, till ängelns ord
O Magnum Mysterium
Oi suuri ihme ∕ O stora mysterium
Sydämeeni joulun teen ∕ Så gör jag jul
i hjärtat mitt (sov. ∕ arr. Jukka Linkola)

CANTORES MINORES

Otto Kotilainen — Varpunen jouluaamuna
			 Sparven på julmorgonen
Adolphe Adam — Oi Jouluyö ∕ O helga natt
TUOMAS KATAJALA, LAULU ∕ SÅNG • MARKUS MALMGREN, URUT ∕ ORGEL

Sleesialainen sävelmä ∕ Schlesisk melodi — Maa on niin kaunis ∕ Härlig är jorden
YHTEISLAULU ∕ ALLSÅNG

Mikko Sidoroff —
Jean Sibelius —
			
Franz Gruber —

Pyhä yö ∕ Heliga natt
En etsi valtaa loistoa ∕ Giv mig ej glans,
ej guld, ej prakt (solisti Tuomas Katajala)
Jouluyö, juhlayö ∕ Stilla natt, heliga natt

CANTORES MINORES

Änglasången ljuder!

YHTEISLAULU ∕ ALLSÅNG

Maa on niin kaunis

Härlig är jorden

1 Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas,
ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta, kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.

1 Härlig är jorden, härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra riken på Jorden
går vi till paradis med sång.

2 Kiitävi aika, vierähtävät vuodet,
miespolvet vaipuvat unholaan.
Kirkasna aina, sielujen laulun,
taivainen sointu säilyy vaan.

2. Tidevarv kommer, tidevarv försvinner,
släkten följer släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.

3 Enkelit ensin, paimenille lauloi,
sielusta sieluhun kaiku soi.
Kunnia Herran, maassa nyt rauha,
kun Jeesus meille armon toi.

3. Änglarna sjöng den först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig! Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.

YHTEISTYÖSSÄ

I SAMMARBETE MED

Taiteen edistämiskeskus • Helsingin
kaupunki • Helsingin seurakuntayhtymä
Helsingin tuomiokirkkoseurakunta
Helsingin Sanomat • Innofactor • SEB
Saariaho Järvenpää • Xerox
Radio Classic

Centret för konstfrämjande • Helsingfors
stad • Helsingfors kyrkliga samfällighet
Helsingfors domkyrkoförsamling
Helsingin Sanomat • Innofactor • SEB
Saariaho Järvenpää • Xerox
Radio Classic

Cantores Minores -kannatusyhdistys ry.
Meritullintori 3, 00170 Helsinki
Sjötullstorget 3, 00170 Helsingfors
(09) 687 7720
info@cantoresminores.fi

www.cantoresminores.fi
www.facebook.com/cantoresminores
Instagram: @cantoresminoresfinland
Youtube: Cantores Minores Finland
www.twitter.com/cantoresminores
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Enkellaulu kajahtaa!

C

Cantores Minores

H

antores Minores – Helsingin tuomioelsingfors domkyrkas gosskör Cankirkon poikakuoro (perustettu vuonna
tores Minores (grundad år 1952) är
1952) on Suomen suurin ja ammattiFinlands största och mest professiomaisin poikakuoro ja kuorokoulu, joka
nellt inriktade gosskör och körskola,
toimii poikien ja nuorten miesten musiikillisena vilken fungerar som både musikalisk och andlig
ja henkisenä kasvattajana pääkaupunkiseudulla. fostrare för pojkar och unga män i huvudstadsCantores Minores on kuuluisa erityisesti Bach- regionen. Cantores Minores -kören är känd spein, Händelin ja Mendelssohnin suurten kirkko- ciellt för sin produktion av stora kyrkomusikverk
musiikkiteosten produktioistaan ja ammentaa av Bach, Händel och Mendelssohn och häminspiraationsa vahvasti saksalaisesta luterilaises- tar sin inspiration främst i den tyska lutherska
ta poikakuorotraditiosta.
gosskörstraditionen.
Cantores Minores esiintyy kotimaansa lisäksi
Cantores Minores uppträder såväl i hemlanjatkuvasti myös ulkomaisilla kuorofestivaaleilla det som även ständigt också på kör- och musikja musiikkijuhlilla. Kuoro on tehnyt suuria kon- festivaler utomlands. Kören har gjort omfattanserttikiertueita Japaniin, Yhdysvaltoihin, Venä- de konsertturnéer till Japan, USA, Ryssland och
jälle ja kaiken kaikkiaan 22 Euroopan maahan. sammanlagt 22 europeiska länder. I maj 2018
Toukokuussa 2018 kuoro konsertoi Con Spirito uppträdde kören vid Con Spirito -kyrkomusik-kirkkomusiikkifestivaalilla Unkarissa esittäen festivalen i Ungern och i juni gjorde kören sin 63.
siellä J. S. Bachin Magnificatin mm. Pécsin basi- Internationella konsertturné till Österrike och
licassa ja kesäkuussa kuoro teki 63. Kansainvä- Tyskland. I sitt program har kören i december
lisen konserttikiertueensa Itävaltaan ja Saksaan Magnificat och Juloratoriet av J.S. Bach och flera
konsertoiden mm. Wienissä, Salzburgissa ja Göt- julkonserter.
tingenissä. Loppuvuoden 2018 ohjelmassa kuoCantores Minores -kören samarbetar myckrolla on mm. joulukuussa J. S. Bachin Magnificat et nära med skolverket, med målsättningen
ja Jouluoratorio sekä useita joulukonsertteja.
att erbjuda en stabil och social plattform för
Kuoro tekee tiivistä yhteistyötä koululaitok- musikfostran för barn och unga samt att trygsen kanssa, minkä tavoitteena on tarjota vakaa ga den historiska gosskörstraditionen i Finland.
ja yhteisöllinen musiikkikasvatuspaikka varhais- Cantores Minores -kören har fått betydande ernuorille ja lapsille sekä turvata historiallisen poi- kännanden både på det musikaliska och pedakakuoron perinne Suomessa. Cantores Minores gogiska området: Statens konstkommission beonkin saanut merkittävää tunnustusta niin mu- viljade kören det statliga tonkonstpriset år 2014
siikillisella kuin kasvatuksellisella saralla: Suo- och Maaseudun Kukkasrahasto beviljade kören
men valtion musiikkitoimikunta myönsi kuorolle ”Årets fostrare 2014” i februari 2015. I oktober
Musiikin Valtionpalkinnon vuonna 2014. Maa- 2017 var kören en av fem kandidater i kategorin
seudun Kukkasrahasto säätiö palkitsi kuoron Århundradets Kulturgärning vid Århundradets
helmikuussa 2015 Vuoden Kasvattaja 2014 -pal- Kulturgala.
kinnolla. Lokakuussa 2017 kuoro oli yksi viidestä
Kapellmästare och musikdoktor Hannu Norehdokkaasta Vuosisadan Kulttuuriteko -katego- janen fungerar som konstnärlig ledare för Cantoriassa Vuosisadan Kulttuurigaalassa.
res Minores samt som rektor vid Cantores MinoKuoron taiteellisena johtajana ja -musiik- res musikinstitutet.
kiopiston rehtorina toimii musiikin tohtori, kapelRepublikens president Sauli Niinistö och fru
limestari Hannu Norjanen. Tasavallan presidentti Jenni Haukio är ständiga beskyddare för körens
Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat kuoron verksamhet och resor.
koko toiminnan ja matkojen pysyviä suojelijoita.
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HANNU NORJANEN • KAPELLIMESTARI ∕ KAPELLMÄSTARE
Hannu Norjanen sjöng med i gosskören Cantores Minores under åren 1974–80 och
studerade piano- och orgelspelning
vid Esbo musikinstitut. Han har
avlagt A-examina i orgelspelning
samt även i både kör- och orkesterdirigering. I oktober 2015
avlade Norjanen musikdoktorsexamen vid Sibelius-Akademin.
Norjanen har varit dirigent för Tapiola kammarkör sedan 1998. Han
har fungerat som timlärare vid Sibelius-Akademin sedan år 1994.

Hannu Norjanen lauloi poikana Cantores
Minores -poikakuorossa (1974–80) ja
opiskeli pianon- ja urkujensoittoa
Espoon musiikkiopistossa. Norjanen on suorittanut A-tutkinnot
urkujensoitossa sekä kuoron- ja
orkesterinjohdossa.
Vuonna
2015 Norjanen valmistui musiikin tohtoriksi Sibelius-Akatemiasta. Norjanen on johtanut Tapiolan
kamarikuoroa vuodesta 1998 lähtien.
Lisäksi hän on toiminut tuntiopettajana
Sibelius-Akatemiassa vuodesta 1994 alkaen.

TUOMAS KATAJALA • OOPPERALAULAJA ∕ OPERASÅNGARE
Tuomas Katajala är för närvarande vår mest internationellt framgångsrika tenor ute i världen.
Under säsongen 2017–18 debuterade
Katajala i centrala operaroller bl.a.
på Statsoperan i Hamburg, Covent
Garden i London och Staatsoper
Unter den Linden i Berlin. Tidigare har han gästspelat bl.a.
vid operahusen i Glyndebourne,
Lissabon och Seattle. I hemlandet har Katajala sjungit regelbundet i de centrala lyriska tenorrollerna både vid Nationaloperan och
Operafestspelen i Nyslott. Som oratorieoch liedsångare har Katajala upprätt vid flertalet
festivaler i Europa och Japan.

Tuomas Katajala on tällä hetkellä kansainvälisesti menestynein tenorimme maailmalla. Kaudella
2017–18 Katajala debytoi keskeisissä
tenorirooleissa mm. Hampurin Valtionoopperassa, Lontoon Covent
Gardenissa ja Berliinin Staatsoper
Unter den Lindenissä. Aikaisemmin hän on vieraillut mm. Glyndebournen, Lissabonin ja Seattlen oopperataloissa. Kotimaassa
Katajala on laulanut säännöllisesti
keskeisissä lyyrisen tenorin rooleissa sekä Suomen Kansallisoopperassa
että Savonlinnan Oopperajuhlilla. Oratorioja liedlaulajana Katajala on esiintynyt lukuisilla
festivaaleilla Euroopassa ja Japanissa.

MARKUS MALMGREN • URKUTAITELIJA ∕ ORGELKONSTNÄR
Markus Malmgren har uppträtt som orgelsolist, ackompanjatör och kammarmusiker
i de flesta europeiska länderna och
Nordamerika. Han är även känd för
sina improvisationer. Malmgren
har verkat som kyrkomusiker
och undervisar i bl.a. orgelspel
och improvisation vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, var
han avlade musikdoktors examen
hösten 2015. Malmgren har verkat
som Cantores Minores -körens orgelsolist och ackompanjatör sedan år 2004.

Markus Malmgren on esiintynyt urkusolistina, säestäjänä ja kamarimuusikkona
useimmissa Euroopan maissa ja
Pohjois-Amerikassa. Hänet tunnetaan myös improvisoinneistaan.
Malmgren on työskennellyt kirkkomuusikkona ja opettaa mm.
urkujensoittoa ja improvisointia
Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa, jossa hän valmistui musiikin tohtoriksi syksyllä 2015. Cantores Minores -kuoron urkusolistina ja
säestäjänä Malmgren on toiminut 2004 alkaen.
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LOHJAN SEURAKUNTA
Konserttitoiminta

KERAVAN KIRKOLLA SOI!
www.keravanseurakunta.fi

Pirkko-Leena Otonkoski:

Pieniä kanttoreita,
suurta musiikkia

Cantores Minores,
kuudes vuosikymmen 2003M
– 2012
iten olisi

CM:n 60-vuotishistoriikissa on ylin300
se a
ttimjaatk
taasivua,
ka katsauksen
sisältää kronikan muodossa lyhyen
kuoympäri,
ron ensimmäiseen 50 vuoteen,
odenvuosikymvukuudes
men käydään läpi tarkemmin. Lisäksi kirjassa on mm.
kirjan
erintausrdin– 2012,
kuorolaisten matrikkeli vuosilta
Ga1952
tatietoja kuoron historiaan liittyvistä tapahtumista,
a?
rasslähes
seusekä
matkoista, solisteista, levytyksistä yms.
900 kuvaa!
Historiikki on myynnissä konserttien yhteydessä sekä
CM-toimistossa hintaan 25 euroa. Sitä voi myös tilata
kuoron kotisivuilla olevalla tilauslomakkeella.

John Eliot
GARDINER

Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus
* musiikin osaamisala (muusikko)
Musiikkia
* pianonvityksen osaamisala
(pianonvirittäjä)

taivaan
holveissa
Hakuaika

Johann Sebastian
Bachin
23.2.-15.3.2016
www.konservatorio.fi
muotokuva

0€
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J. S. Bach:
Magnifcat &
PE
14.12. Jouluoratorio (I–III)
KLO 19
MA

17.12.
KLO 19

Magnificat &
Juloratoriet (I–III)

Hedvig Paulig • Maria Kettunen
Tuomas Katajala • Juha Kotilainen
Suomalainen barokkiorkesteri

TUOMIOKIRKKO
DOMKYRKAN

Perinteinen TO
Joulukonsertti 20.12.
KLO 18
Traditionell
Julkonsertet

Markus Malmgren, urut
Jorma Uotinen, tekstinlukija

TO

20.12.
KLO 20

Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki

MUSIIKKITALO
ma–pe 11–19 • la 11–16

LIPUT TICKETMASTER.FI

LOHJAN SEURAKUNTA
fuga@fuga.fi
(09) 700 18 251
Konserttitoiminta
AUTO- JA TEKNISEN ALAN TUONTI- JA TUKKULIIKE

MALMIN SEURAKUNTA

KERAVAN KIRKOLLA SOI!
www.keravanseurakunta.fi

SUOMEN KARMEL-YHDISTYS
– ”Raamatun
tukea kotimaiselle
musiikille
ja Israelin puolesta”
www.musiikinedistamissaatio.fi
puh. 044 -747 1100
www.karmel.fi

PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ
BORGÅwww.musiikkiakirkoissa.fi
KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

MALMIN
SEURAKUNTA

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

AUTO- JA
TEKNISEN
ALAN TUONTIJA TUKKULIIKE

