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HELSINGFORS KAMMARKÖR
HELSINKI CHAMBER CHOIR



HELSINGIN KAMARIKUOROLLE viime 
syksy merkitsi monenlaisia virs-
taanpylväitä, kuten laajat kiertueet 
sekä kansainvälisesti ylistetty Beat 
Furrerin musiikkia sisältävä tuore 
levymme. Elokuussa 2016 kuoro 
isännöi myös kansainvälistä am-
mattikuorofestivaalia, ensimmäistä 
kertaa Suomessa.

Vuonna 2017 Suomen itsenäi-
syyden 100-vuotisjuhlia juhlitaan 
joka puolella. Toivottavasti tästä 
tulee tilaisuus pohtia nationalismin 
ja isänmaallisuuden merkityksiä 
yhdistyneessä maailmassa, joka on 
yleismaailmallisten haasteiden edes-
sä. Kannamme kortemme kekoon 
elvyttämällä Sampo Haapamäen 
syvällisen teoksen Maailmamaa sekä 
tutkiskelemalla Suomen suuriruh-
tinaskunnan (1809–1917) kuoromu-
siikkia. Teemme myös yhteistyötä 
Sibelius-Akatemian nuoren säveltä-
jäpolven kanssa, ja joka toinen vuosi 
järjestettävä Musica nova Helsinki 
antaa meille mahdollisuuden tutkis-
kella Kiasma-museon tiloja, tulkiten 
György Ligetin musiikkia sekä tuorei-
ta teoksia. Huhtikuussa 2017 levy-yh-
tiö BIS julkaisee jo kuusi vuotta työn 
alla ollut tuplalevymme, joka sisältää 
Erik Bergmanin kuoromusiikkia.

Toivotamme sinut lämpimästi 
 tervetulleeksi konsertteihimme!

SENASTE HÖST innebar flera mil-
stolpar för Helsingfors kammarkör: 
turnéer till USA och Skandinavien 
samt internationella lovord för vår 
nya skiva med musik av Beat Furrer. 
I augusti 2016 stod kören dessutom 
värd för en internationell festival 
för professionella körer, för första 
gången i Finland.

År 2017 firar Finland 100 år som 
självständig nation. Förhoppnings-
vis innebär det möjligheter att 
begrunda vad nationalism och pa-
triotism innebär i en sammanflätad 
värld som står inför globala utma-
ningar. Vi drar vårt strå till stacken 
genom att återuppliva Sampo Haa-
pamäkis djupsinniga verk Maailma-
maa och framföra det i Belgien och 
Helsingfors, samt genom att utfors-
ka körmusiken under Finlands tid 
som storfurstendöme (1809–1917). 
Vi samarbetar också med Sibeli-
us-Akademin och framför nya verk 
av den yngsta tonsättargeneratio-
nen, medan Musica nova Helsinki 
ger oss chansen att uppföra musik 
av  György Ligeti parallellt med nya 
verk av unga tonsättare från USA, 
Thailand och Finland. I april 2017 
ges äntligen vår dubbel-CD med 
körmusik av Erik Bergman ut av BIS 
Records, efter sex års arbete.

Vi önskar dig varmt välkommen  
till våra konserter!

THE PAST AUTUMN has seen a series 
of milestones for the Helsinki 
Chamber Choir, including extensive 
tours and international acclaim for 
our new CD of music by Beat Furrer. 
We also hosted an international fes-
tival of professional choirs in August 
2016 – a first for Finland.

The 100th anniversary celebra-
tions of Finnish independence in 
2017 are omnipresent. I hope that 
the occasion will provide an oppor-
tunity to think about the meaning 
of nationalism and patriotism in a 
deeply interconnected world that 
faces global challenges. We will 
make our own contribution by reviv-
ing Sampo Haapamäki’s thoughtful 
work Maailmamaa (Global Country), 
as well as surveying the choral mu-
sic of the Grand Duchy of Finland 
(1809-1917). In collaboration with the 
Sibelius Academy, we will present 
works by the younger generation of 
Finnish composers, while our bien-
nial outing to Musica nova Helsinki 
allows us to explore the different 
spaces of the Kiasma museum with 
music by György Ligeti and three 
young composers. And in April 2017, 
BIS records will release our two-disc 
survey of the choral music of Erik 
Bergman, six years in the making.

We look forward to welcoming  
you to our concerts!

TAITEELLISEN JOHTAJAN TERVEHDYS
KONSTNÄRLIGA LEDARENS HÄLSNING
A MESSAGE FROM THE ARTISTIC DIRECTOR

Nils Schweckendiek



Kuva: Markku Pihlaja

LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

ja tule mukaan vaalimaan suomalaista 

ammattikuorotoimintaa!

Kannatusjäsenen edut:

• Ohjelmaesite postitse kotiin.

• Kutsuja kuoron erikoistapahtumiin, kuten 

avoimiin harjoituksiin.

• Kamarikonserteissa ilmainen käsiohjelma.

Kannatusjäsenmaksu vuonna 2017 on 50 €.

Lisätietoja internet-sivuillamme:

www.helsinginkamarikuoro.fi/ 

kannatusjasenyys  

tai sähköpostitse  

toimisto@helsinginkamarikuoro.fi

VILL DU UNDERSTÖDA  

KÖRENS VERKSAMHET?

Stöd professionell körverksamhet och 

bli understödande medlem i Helsingfors 

kammarkör!

Förmåner för understödande 

medlemmar:

• Programbroschyren per post.

• Inbjudan till specialevenemang med 

kören, såsom öppna repetitioner.

• Gratis program till kammarkonserterna.

Årsavgiften för understödande medlemmar 

2017 är 50 €.

Ytterligare information på körens 

webbplats samt per e-post  

toimisto@helsinginkamarikuoro.fi

EVERY CONTRIBUTION 

MAKES A REAL DIFFERENCE!

Become a supporter of the Helsinki 

Chamber Choir!

Supporters enjoy a number  

of benefits including:

• Programme brochure by post.

• Invitations to special events from  

time to time, such as open rehearsals.

• A free programme at our chamber 

concerts.

The membership fee for 2017 is 50 €.

Further information is available  

on our website or from  

office@helsinkichamberchoir.fi

PYSY AJAN TASALLA / HÅLL DIG UPPDATERAD / KEEP IN TOUCH WITH US

Facebook: www.facebook.com/helsinginkamarikuoro

YouTube: https://www.youtube.com/user/HelsinkiChamberChoir/featured



Tiina Myllärinen 
Kuva: Mika Kirsi

Patiparn Jaikampan  
Kuva: Musiikin aika /  
Ville Waali

SOUNDS & SPACES @KIASMA
TI 7.2.17 KLO 19.30 

Kiasma, Mannerheiminaukio 2, Helsinki

Helsingin kamarikuoro

Nils Schweckendiek, johtaja / dirigent / conductor 

GYÖRGY LIGETI: Lux aeterna

TIINA MYLLÄRINEN: Railo (HKK:n tilaus, ke. / uruppf. / premiere)

GYÖRGY LIGETI: Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin

väliaika / paus / intermission

GYÖRGY LIGETI: Poème symphonique

QASIM NAQVI: Fjoloy  

(Euroopan ensiesitys / f.f.g. i Europa / European premiere)

PATIPARN JAIKAMPAN: Jaya Gāthā

Liput / Biljetter / Tickets: 20 / 15 / 8 € Ticketmaster

Yhteistyössä / I samarbete med / In collaboration with:

Musica nova Helsinki

LE NOIR D’ÉTOILE
KE 8.2.2017 KLO 21 

Temppeliaukion kirkko, Helsinki

Helsingin kamarikuoro

Nils Schweckendiek, johtaja / dirigent / conductor

Osuma Ensemble

Kamus-kvartetti

GYÖRGY LIGETI: Lux aeterna (HKK)

BRYCE DESSNER: Tenebrae (Kamus)

GÉRARD GRISEY: Le noir d’étoile (Osuma)

Liput / Biljetter / Tickets: 22,50 /17,50 /11,50 € Ticketmaster

Yhteistyössä / I samarbete med / In collaboration with:

Musica nova Helsinki



KIASMAN ERI TILOIHIN LEVITTYVÄ konsertti esittelee 
modernin musiikin klassikoita ja tuoreita kuoroteoksia 
rinnakkain. Nykymusiikin kaanonia edustavat György 
Ligetin Lux Aeterna, 100:lle eri nopeudella nakuttavalle 
metronomille sävelletty Poème symphonique sekä laby-
rintinomainen Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin. 
Ensimmäistä kertaa Euroopassa esitettävä Qasim Na-
qvin teos Fjoloy perustuu ARP Odyssey -syntetisaattorilla 
luotuihin mikrotonaalisiin ääniin, jotka kuoro kuulee 
päässään olevista kuulokkeista ja laulaa niiden mukana. 
Einojuhani Rautavaara -sävellyskilpailun voittaja 2016, 
thaimaalaisen Patiparn Jaikampan käyttää Jaya Gāthā 
-teoksessa buddhalaisen rukouslaulun tekstejä. Kuoro on 
sijoitettu neljään eri paikkaan, tuottaen siten maagisen 
surround-kaltaisia tehoja. Tiina Myllärisen Railo perus-
tuu Harry Salmenniemen runotriptyykkiin ja yhtenä 
pääteemana on sisäisen ja ulkoisen maailman välinen 
konflikti, joka voi syntyä suhteessa muihin ihmisiin tai 
oman itsen sisällä. Teema vahvistuu kuoron sijoittelun ja 
mikrotonaalisuuden kautta.

MODERNA KÖRKLASSIKER av György Ligeti möter pinfärs-
ka, nya verk. Qasim Naqvi förser kören med mikrotonala 
syntetisatorpartier i hörlurar, medan Patiparn Jaikampan, 
segrare i Einojuhani Rautavaara -kompositionstävlingen 
2016, skapar en magisk surround-effekt genom att placera 
kören i olika delar av rummet. Tiina Myllärinens nya verk 
Railo utforskar med hjälp av rumslösningar och mikrotona-
litet konflikter mellan inre och yttre världar i människan.

MODERN CHORAL CLASSICS side by side with brand new 
works, exploring various spaces in the Kiasma museum. 
György Ligeti represents the contemporary music canon, 
while Qasim Naqvi’s Fjoloy - in which the choir follows 
microtonal parts created on a synthesizer through head-
phones - is now performed for the first time in Europe. In 
Jaya Gāthā, Patiparn Jaikampan, winner of the Einojuha-
ni Rautavaara Composition Competition in 2016, creates 
a magical surround effect by arranging the choir around 
the hall. Tiina Myllärinen also explores space in her new 
composition Railo, which highlights conflicts between 
the human inner and outer world.

“Hienovaraisesti kuulokuvaa vääristävät ja kiristävät mikrointervallit 
kuvaavat sisäisen maailman hämmennystä ja epävakautta teoksen 

keskivaiheilla. Musiikin liikkuminen tilassa pyrkii mielikuvaan 
ihmisen pään sisäisistä ajatuksista, jotka liikkuvat välillä nopeasti 

eri suuntiin poukkoillen, välillä paikalleen jähmettyen.”
Tiina Myllärinen

Railo, kantaesitys



SUURIRUHTINASKUNNAN LAULUJA
SÅNGER FRÅN STORFURSTENDÖMET
SONGS FROM THE GRAND DUCHY

TI 14.3.2017 KLO 19 

Ritarihuone, Ritarikatu 1, Helsinki

Helsingin kamarikuoro

Nils Schweckendiek, johtaja / dirigent / conductor

FREDRIK PACIUS, FREDRIK AUGUST EHRSTRÖM,  

LUDVIG KILJANDER, ERKKI MELARTIN, ARMAS JÄRNEFELT,  

LEEVI MADETOJA, TOIVO KUULA…

Liput / Biljetter / Tickets: 20 / 15 / 8 € Ticketmaster

Konsertti lähetetään Yle Radio 1:ssä , pe 17.3. klo 19.03

Konserten sänds i Yle Radio 1, fre 17.3. kl. 19.03

Broadcast on Yle Radio 1, Fri 17.3. at 19.03

”I sanning - - - jag tvekar aldrig ett 
ögonblick att ställa dessa Pacii tvenne 
stycken i jemnbredd med wåra dagars 
bästa kompositioner, som ljudat öfver 
till oss från fremmande land. - - - De 
skola hos oss förblifwa oförwissneliga 
blommor i den frans, som minnet 
engång flätar kring Pacii namn.”

Sign. Gabriel, 
Helsingfors Tidningar 

1.4.1854

SUOMEN HISTORIA ALKOI paljon ennen itsenäistymistä 
vuonna 1917. Ruotsin valtakautena muurattiin hallinnon 
pohjakivi, ja monta ratkaisevaa askelta suomalaisen 
kulttuurin luomisessa otettiin Suomen ollessa Venäjän 
alhainen suuriruhtinaskunta (1809–1917).

Helsingin kamarikuoro esittää monia unohdettuja 
ja tuntemattomia helmiä, kuten Jyväskylän seminaarin 
lehtori Ludvig Kiljanderin yllättävän varhain sävellettyjä 
suomenkielisiä kuorolauluja. Saksalaissyntyinen Fredrik 
Pacius oli tärkeässä roolissa suomalaisen musiikkielä-
män luomisessa, vaikka tunnetaan parhaiten Maamme-
laulun säveltäjänä. Jean Sibelius on tietysti valikoimassa 
läsnä, kuten hänen opettajansa Martin Wegelius ja Emil 
Genetz ja oppilaansa Erkki Melartin ja Toivo Kuula.

FINLANDS HISTORIA INLEDDES långt före tiden som själv-
ständig nation: under svenska tiden och som storfursten-
döme under Ryssland, 1809–1917.  Helsingfors kammarkör 
framför bortglömda och okända pärlor ur arkiven. Fredrik 
Pacius från Tyskland kom att bli en avgörande figur inom 
det finländska musiklivet, mest känd som tonsättare till 
nationalsången Vårt land. Namn som Ludvig Kiljander 
är däremot okända för de flesta – han var en av de första 
som komponerade finskspråkig repertoar för kör. Också 
Jean Sibelius finns med på programmet, som en del av en 
historisk kedja omfattande såväl hans lärare som elever.

THE HISTORY OF FINLAND STARTED long before independ-
ence in 1917. The administration was built up under 
Swedish rule and many important steps towards creat-
ing a distinctively Finnish culture were taken during the 
period as a Grand Duchy of Russia (1809–1917). In this 
concert the Helsinki Chamber Choir performs many 
forgotten and unknown treasures. German-born Fredrik 
Pacius is known as the father of Finnish music life and 
composer of the national anthem, but figures such as 
Ludvig Kiljander are totally unknown, though he was one 
of the first to write choral music setting texts in Finnish. 
Jean Sibelius is presented as part of a historical chain 
together with his teachers and pupils.



HELSINGIN KAMARIKUORO ESITTÄÄ neljä uutta teosta, 
säveltäjinä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sävellys-
opiskelijat.

HELSINGFORS KAMMARKÖR FRAMFÖR fyra nya verk kom-
ponerade av studerande i komposition vid Konstuniversi-
tetets Sibelius-Akademi.

THE HELSINKI CHAMBER CHOIR PERFORMS four new works 
by composition students from the Sibelius Academy of 
the University of the Arts.

KLANG: 

SOIKOON!

MA 10.4.2017 KLO 19.30 

Camerata, Musiikkitalo, Helsinki

Helsingin kamarikuoro

Nils Schweckendiek, johtaja / dirigent / conductor

Uusia teoksia / Nya verk av / New works by

TUOMAS KETTUNEN, ALEKSEY PEGUSHEV, AULIS PÖYHÖNEN, 

ESA YLIVAARA

Liput / Biljetter / Tickets 

17,5 / 11 / 6 € Ticketmaster, 15 / 10 / 5 € Musiikkitalo

Kuva: Leo Samama

Yhteistyössä / I samarbete med /In collaboration with:

Klang, Sibelius-Akatemian sävellyksen  

ja musiikkiteorian aineryhmä

Konsertti lähetetään Yle Radio 1:ssä, ke 12.4. klo 22.05

Konserten sänds i Yle Radio 1, ons 12.4. kl. 22.05

Broadcast on Yle Radio 1, Wed 12.4. at 22.05



IN(TER)DEPENDENCE

LA 13.5.2017 KLO 19.30 

St Rumbold’s Cathedral, Mechelen, Belgia

Timo Kurkikangas, elektroniikka / elektronik / electronics

Helsingin kamarikuoro

Nils Schweckendiek, johtaja / dirigent / conductor

JEAN SIBELIUS: Rakastava

ALEJANDRO VIÑAO: Uusi teos (ke.) /  

Nytt verk (uruppf.) / New composition (premiere) 

SAMPO HAAPAMÄKI: Maailmamaa  

(Belgian ensiesitys / f.f.g. i Belgien / Belgian premiere)

Yhteistyössä / I samarbete med / In collaboration with:

Festival Vlaanderen / Mechelen hoort stemmen,  

Tenso Network Europe

KLANG: 

IN(TER)DEPENDENCE
MA 29.5.2017 KLO 19.30 

Camerata, Musiikkitalo, Helsinki

Timo Kurkikangas, elektroniikka / elektronik / electronics

Helsingin kamarikuoro

Nils Schweckendiek, johtaja / dirigent / conductor

ALEJANDRO VIÑAO: Uusi teos (Suomen ensiesitys) /  

Nytt verk (f.f.g. i Finland) / New composition (Finnish premiere)

SAMPO HAAPAMÄKI: Maailmamaa

Liput / Biljetter / Tickets: 

17,5 / 11 / 6 € Ticketmaster, 15 / 10 / 5 € Musiikkitalo

Yhteistyössä / 

I samarbete med /  

In collaboration with

ITSENÄISYYDEN JUHLAVUOTTA viettävä Suomi on osa 
laajempaa maailmaa. Jean Sibelius oli maailmankansalai-
nen, joka inspiroitui monesti kansanperinteestä. Suomen 
itsenäistyminen osuu ajallisesti yhteen ensimmäisen 
maailmansodan kanssa, jota argentiinalaissyntyinen 
Alejandro Viñao käsittelee uudessa teoksessaan, jonka 
tekstivalinnat ulottuvat Aiskhyloksesta Mahatma Gand-
hiin. Sampo Haapamäki pohtii monokulttuurista Maail-
mamaa-utopiaa vuonna 2010 kantaesitetyssä teoksessaan 
16 laulajalle ja ääninauhalle. Teos ei ole poliittinen kan-
nanotto, mutta säveltäjää on kiehtonut etenkin jännite 
kansallismielisyyden ja Maailmamaa-utopian suuntaan 
etenevän “kansainvälisyysmielisyyden” välillä.

SJÄLVSTÄNDIGHETEN går numera hand i hand med en 
globaliserad värld. Jean Sibelius var en världsmedborg-
are som ofta öste inspiration ur folktraditioner. Finland 
blev självständigt 1917 under första världskriget, som är 
temat för Alejandro Viñaos nya verk. Sampo Haapamäkis 
virtuosa Maailmamaa (Världsland) för 16 soloröster och 
ljudband utforskar spänningar mellan nationalistiskt 
tänkande och utopin om ett monokulturellt världsland.

FINNISH INDEPENDENCE goes hand in hand with being 
a part of an interconnected world. Jean Sibelius was a 
global citizen who drew inspiration from folk tradition. 
Finland became independent in 1917, during the Great 
War, and this European conflagration provides the basis 
for the new composition by Alejandro Viñao. Sampo 
Haapamäki’s highly virtuosic work Maailmamaa (Global 
Country) for 16 solo voices and electronics explores the 
tension between nationalist thinking and the utopia of a 
monocultural global country.

“In my view war is often 
the result of fear.”
Alejandro Viñao



SATAVUOTIAS SUOMI!
FINLAND 100

PE 16.6.2017 KLO 18

Inkoon kirkko / Ingå kyrka  

Ola Westmanin puistotie 12, Inkoo

Kirill Kozlovski, piano

Inkoo Ensemble

Helsingin kamarikuoro

Nils Schweckendiek, johtaja / dirigent / conductor

JEAN SIBELIUS:  Kuusi

  Sortunut ääni

  Saarella palaa

ARVO PÄRT:  Virgencita

  Fratres

JEAN SIBELIUS:  Till Therese Hahl II

SELIM PALMGREN: Juhannus

väliaika / paus / intermission

EINAR ENGLUND: Introduzione e toccata

EINOJUHANI RAUTAVAARA:  

Jousikvartetto nr. 1 / Stråkkvartett nr 1 / String quartet No 1

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Elegischer Gesang

FREDRIK PACIUS: Suomis sång

EINOJUHANI RAUTAVAARA: Och glädjen den dansar 

Liput myynnissä / Biljetter till salu / Tickets on sale: 

26.4.2016, Lippupiste

Yhteistyössä / I samarbete med / In collaboration with:

Musik vid havet, musikvidhavet.fi

PALANEN SUOMEA SATAVUOTISJUHLIEN KUNNIAKSI, 
kansainvälisiä kollegoja unohtamatta. Kukaan säveltäjä 
ei kasva tyhjiössä, kaikki vaikuttavat toisiinsa. Meri ja 
musiikki luonnonkauniissa Inkoossa tarjoaa samassa 
konsertissa niin pianominiatyyrejä, kuoroteoksia kuin 
soitinmusiikkia. Luonnosta, kansanlauluista ja naiskau-
neudestakin ammentavat suomalaiskappaleet peilautu-
vat mestareiden Arvo Pärtin ja Ludwig van Beethovenin 
tuotoksiin.

FINLÄNDSKA GODBITAR I URVAL, internationella kolleger 
inte att förglömma. Musik vid havet i natursköna Ingå 
bjuder på såväl pianominiatyrer, körverk som instrumen-
talmusik. Finländska kompositioner ösande inspiration 
ur natur, folkvisor och vackra kvinnor speglas i skapelser 
av mästare som Pärt och Beethoven.

AN ASSORTMENT OF FINNISH MUSICAL DELICACIES, not 
forgetting their international counterparts. In beautiful 
natural surroundings, Music by the Sea offers piano min-
iatures, choral works and instrumental music. Finnish 
compositions inspired by nature, folk songs and beauti-
ful women are heard alongside creations by Pärt and 
Beethoven.

Kirill Kozlovski 
Kuva: Markus  

Kaarto



KAMARIKONSERTTI 1:

SLEEP TIGHT 
PE 7.4.2017 KLO 18 

Tuomaankirkko, Pihlajatie 16, Helsinki

Iida Antola, sopraano / sopran / soprano

Daria Tudor, piano

WOLFGANG RIHM:  Ende der Handschrift / Traumwald (Müller)

 Das Rot / Des Knaben Morgengruss  

  (von Günderrode)

ALBAN BERG:  Sieben frühe Lieder / Nacht (Hauptmann)

  Schilflied (Lenau)

  Die Nachtigall (Storm)

  Traumgekrönt (Rilke)

FRANZ SCHUBERT:  Du bist die Ruh (Rückert, op. 59/3)

 Nacht und Träume (Collin, op.43/2)

 Auf dem Wasser zu singen (Leopold, op. 72)

 Suleika I (Goethe, op. 14/1)

ARIBERT REIMANN:  Der blick war‘s, der mich verderben riss  

  (Goethe)

Vapaa pääsy, ohjelma 10 €

Fritt inträde, program 10 €

Admission free, programme 10 €

ROMANTTISESSA LYRIIKASSA yö on usein rakkauden aika, 
rauhan ja inspiraation hetki. Alban Berg vie selkeästi 
tonaalisen musiikin rajoja äärimmilleen, mutta kuvittaa 
satumaiset tekstit juuri niihin täydellisesti räätälöidyillä 
hämyisillä harmonioilla. Romanttista lyriikkaa edustavat 
myös Franz Schubertilta valitut neljä laulua. Kontrastina 
näille teksteille on valittu musiikkia kahdelta merkittä-
vältä aikamme saksalaissäveltäjältä, Wolfgang Rihmiltä 
ja Aribert Reimannilta. He ovat inspiroituneet teksteis-
tä, jossa yön pimeys ja arvaamattomuus mahdollistavat 
tonaalisen sävelkielen rikkomisen ja painajamaisten 
sävyjen luomisen.

Helsingin kamarikuoron riveistä tuttu sopraano Iida 
Antola (s.1990) on valmistunut kuoronjohtajaksi Sibelius-
Akatemiasta, tehden diplomit sekä kuoronjohdosta että 
pianonsoitosta. Antola opiskelee tällä hetkellä laulua 
Berliinissä Universität der Künste -korkeakoulussa, kuten 
myös romanialainen pianistilupaus Daria Tudor (s.1997), 
joka on palkittu useissa pianokilpailuissa.

I ROMANTISK POESI är natten ofta tid för kärlek, frid 
och inspiration. Alban Berg tänjer den tonala musikens 
gränser till det yttersta men har valt att tonsätta romantisk 
poesi, precis som Franz Schubert före honom. Som en kon-
trast till dessa texter ingår musik av de betydande nutida 
tyska tonsättarna Wolfgang Rihm och Aribert Reimann, 
som låtit sig inspireras av nattens mörker och oberäknelig-
het. Sopranen Iida Antola och pianisten Daria Tudor stude-
rar för tillfället vid Universität der Künste i Berlin.

IN ROMANTIC POETRY, night is often the time for love, 
peace and inspiration. Alban Berg stretches the frontiers 
of tonal music, but has chosen romantic poetry, as did 
Franz Schubert before him. In contrast to these texts the 
recital includes music by important living German com-
posers Wolfgang Rihm and Aribert Reimann, who are in-
spired by the darkness and unpredictability of the night. 
Soprano Iida Antola and pianist Daria Tudor are currently 
studying at Universität der Künste in Berlin.

Daria Tudor

Iida Antola



KAMARIKONSERTTI 2: 

RAHMANINOV & RAUTAVAARA
YKSINLAULUJA JA PIANOMUSIIKKIA

SU 7.5.2017 KLO 18 

Tuomaankirkko, Pihlajatie 16, Helsinki

Varvara Merras-Häyrynen, sopraano / sopran / soprano

Joel Papinoja, piano

SERGEI RAHMANINOV:  

Ja ne prorok (op. 21 nro 11)

Pred ikonoj (op. 21 nro 10)

O, ne grusti! (op. 14 nro 8)

Otryvok iz A.Mjusse (op. 21 nro 6)

Zdes horosho (op. 21 nro 7)

EINOJUHANI RAUTAVAARA: Ikonit (op.6) pianolle

SERGEI RAHMANINOV:  

Vse otnjal u menja (op. 26 nro 2)

Hristos Voskres (op. 26 nro 6)

K detjam (op. 26 nro 7)

Voskreshenie Lazarja (op. 34 nro 6)

Dissonans (op. 34 nro 13)

Vapaa pääsy, ohjelma 10 €

Fritt inträde, program 10 €

Admission free, programme 10 €

Varvara Merras-Häyrynen Joel Papinoja

SOPRAANO VARVARA MERRAS-HÄYRYNEN ja pianisti Joel 
Papinoja avaavat ikkunoita slaavilais-ortodoksiseen kult-
tuuriin taidemusiikin kautta. Konsertissa kuullaan Sergei 
Rahmaninovin säveltämiä lauluja erityisesti hengellisistä 
teemoista inspiroituneiden venäläisrunoilijoiden teksteihin 
sekä Einojuhani Rautavaaran pianoteos Ikonit op. 6. Mer-
ras-Häyrysellä on läheinen suhde slaavilais-ortodoksiseen 
kulttuuriin sekä venäläisten sukujuuriensa että Uspenskin 
katedraalissa kirkkomuusikkona toimimisen myötä.

SOPRANEN VARVARA MERRAS-HÄYRYNEN och pianisten 
Joel Papinoja öppnar dörrar mot slavisk ortodox kultur 
och interpretationer av denna inom klassisk musik. Kon-
serten innehåller sånger tonsatta av Sergej Rachmaninov 
till texter av ryska poeter, inspirerade av sakral tematik, 
samt Einojuhani Rautavaaras pianoverk Ikonit (Ikoner). 
Merras-Häyrynen har ett nära förhållande till slavisk orto-
dox kultur såväl genom sina ryska rötter som genom sitt 
arbete som kyrkomusiker i Uspenskijkatedralen.

SOPRANO VARVARA MERRAS-HÄYRYNEN and pianist Joel 
Papinoja open doors towards the Slavic Orthodox culture 
as interpreted in art music. The concert includes songs by 
Sergei Rachmaninov which set lyrics by Russian poets, in-
spired especially by sacred themes, with Einojuhani Rau-
tavaara’s piano work Ikonit (Icons) as a contrast. Merras-
Häyrynen has a close relationship with Slavic Orthodox 
culture both through her Russian ancestors and her daily 
work as a church musician in the Uspensky cathedral.



“SUOMEN KAMARIKUOROISTA EHDOTTOMASTI PARAS.”
Hannu-Ilari Lampila, Helsingin Sanomat 2.11.2015

HELSINGIN KAMARIKUORO (HKK) 

aloitti toimintansa vuonna 1962 
Radion kamarikuorona ja otti uuden 
nimen käyttöön vuonna 2005. Hel-
singin kamarikuoro on yhä Suomen 
ainoa ammattilaulajista koostuva 
kamarikuoro. HKK esittää ohjelmis-
toa laaja-alaisesti renessanssista 
nykypäivän musiikkiin, ja kuoro 
tunnetaan erityisesti nykymusiikin 
esittäjänä. Kuoro tekee yhteistyötä 
kotimaisten ja ulkomaisten festi-
vaalien kanssa sekä orkestereiden, 
periodiyhtyeiden ja nykymusiikkiyh-
tyeiden kanssa. Yhteistyö Yleisradi-
on kanssa on jatkunut säännöllisenä 
sekä radiointien että televisiointien 
muodossa, ja lisäksi kuoro on esiin-
tynyt ARTEn ja EBUn tuotannoissa. 
HKK on eurooppalaisten ammattika-
marikuorojen verkosto Tenson jäsen.

www.helsinginkamarikuoro.fi 

HELSINGFORS KAMMARKÖR (HKK) 

inledde sin verksamhet som Radi-
ons kammarkör 1962 och tog sitt nya 
namn i bruk 2005. HKK är Finlands 
enda kammarkör bestående av 
professionella sångare. Repertoaren 
sträcker sig från repertoar till nutida 
musik, med speciell betoning på det 
nutida. Kören samarbetar med in-
hemska och utländska festivaler och 
ensembler. Körens konserter sänds 
regelbundet både i radio och TV, 
och har framträtt även i ARTE- och 
EBU-produktioner. HKK är medlem 
av Tenso, det europeiska nätverket 
för professionella kammarkörer.

www.helsinginkamarikuoro.fi

THE HELSINKI CHAMBER CHOIR was 
founded in 1962 as the Finnish 
Radio Chamber Choir and assumed 
its current name in 2005. Currently 
Finland’s only professional chamber 
choir, its wide-ranging repertoire 
includes music from the Renais-
sance to the present day and it is 
particularly highly regarded for its 
work with new music. The choir 
appears frequently at festivals in 
Finland and abroad and collaborates 
with symphony orchestras, period-
instrument ensembles and contem-
porary-music groups. Its concerts 
are regularly broadcast on national 
radio and television, and it has also 
appeared in productions for the Arte 
channel and the European Broad-
casting Union. The choir is a mem-
ber of Tenso, the European network 
of professional chamber choirs. 

www.helsinkichamberchoir.fi



NILS SCHWECKENDIEK opiskeli 
musiikkitiedettä sekä orkesterin- ja 
kuoronjohtoa Cambridgessa, Frei-
burgissa ja Helsingissä. Hän debytoi 
menestyksekkäästi Suomen Kansal-
lisoopperassa vuonna 2006 ja vuosina 
2009–2013 hän toimi Ulmin Oopperan 
kapellimestarina Saksassa.

Nils Schweckendiek on aikamme 
musiikin puolestapuhuja ja hän on 
johtanut tähän mennessä noin 90 
ensiesitystä, mukaan lukien mu-
siikkiteatteri-, orkesteri-, kuoro- ja 
soitinyhtyeteoksia. Vuonna 2013 
hänen johtamansa Einojuhani Rau-
tavaaran Vigilia -esitys televisioitiin 
kansainvälisellä ARTE-kulttuurika-
navalla. Hänen johtamansa CD-levy 
”Beat Furrer: Works for Choir and 
Ensemble” valittiin vuoden 2016 par-
haiden levyjen listoille mm. Saksas-
sa, Iso-Britanniassa ja Suomessa.

Vuodesta 2007 Nils Schweckendiek 
on vastannut Helsingin kamarikuo-
ron taiteellisesta toiminnasta ja hän 
on vienyt kuoron kiertueille mm. 
Yhdysvaltoihin, Pohjoismaihin, Bel-
giaan, Venäjälle ja Viroon. Vuodesta 
2014 hän on toiminut Taideyliopis-
ton Sibelius-Akatemian kuoronjoh-
don professorina ja vuonna 2017 
hän aloittaa Musiikkitalon Kuoron 
taiteellisena johtajana. Hän on vie-
raillut useiden merkittävien euroop-
palaisten orkestereiden ja kuorojen 
johtajana, ja on myös Kansainvälisen 
Einojuhani Rautavaara -sävellys-
kilpailun perustaja ja taiteellinen 
johtaja.

www.schweckendiek.org  

NILS SCHWECKENDIEK är konstnär-
lig ledare för Helsingfors kammar-
kör sedan 2007. Han har studerat 
musikvetenskap samt orkester- och 
körledning i Cambridge, Freiburg 
och Helsingfors. Schweckendiek 
debuterade vid Finlands Nationa-
lopera 2006 och var kapellmästare 
vid operan i Ulm 2009–2013. Han är 
speciellt angelägen om att framföra 
nutida musik och har dirigerat över 
90 uruppföranden. Hans framfö-
rande av Einojuhani Rautavaaras 
storverk Vigilia tillsammans med 
Helsingfors kammarkör televise-
rades av Arte 2013. Sedan 2014 är 
Nils Schweckendiek professor i 
körledning vid Konstuniversitetets 
Sibelius-Akademi och sedan 2017 
konstnärlig ledare för Musikhusets 
Kör. Han har gästdirigerat talrika 
körer och orkestrar i hela Europa. 
Schweckendiek är också grundare 
av och konstnärlig ledare för den in-
ternationella Einojuhani Rautavaara 
-kompositionstävling.

www.schweckendiek.org

NILS SCHWECKENDIEK has been 
Artistic Director of the Helsinki 
Chamber Choir since 2007. He 
studied Music at Clare College, 
Cambridge, before going on to study 
orchestral and choral conducting in 
Freiburg and Helsinki. He made his 
debut at the Finnish National Opera 
in 2006 and was conductor at the 
Ulm Opera 2009–2013. He is com-
mitted to performing the music of 
our time and has conducted around 
ninety first performances, includ-
ing music theatre and orchestral, 
choral and ensemble works. In 2013 
his performance of Einojuhani 
Rautavaara’s monumental Vigilia 
with the Helsinki Chamber Choir 
was televised on Arte. He has been 
Professor of Choral Conducting at 
the Sibelius Academy of the Univer-
sity of the Arts Helsinki since 2014 
and was appointed Artistic Director 
of the Choir of the Helsinki Music 
Centre in 2017. He has conducted 
many leading choirs and orchestras 
around Europe, with recent guest 
engagements including the Finnish 
Radio Symphony Orchestra, Tapiola 
Sinfonietta, Oulu Sinfonia, the Finn-
ish Baroque Orchestra, SWR Voka-
lensemble Stuttgart, Danish Radio 
National Concert Choir and Nether-
lands Radio Choir. Schweckendiek is 
also founder and Artistic Director of 
the International Einojuhani Rauta-
vaara Composition Competition.

www.schweckendiek.org

Kuva: 
Marco 
Borggreve 



TENSO on vuonna 2003 perustettu eurooppalaisten 
ammattikamarikuorojen verkosto, jonka tavoitteena on 
laajentaa ja markkinoida eurooppalaisten ammattika-
marikuorojen toimintaa sekä antaa panoksensa uuden, 
innovatiivisen kuororepertuaarin luomiseen ja sen esille-
tuomiseen. Käytännössä Tenso kerää ja julkaisee tietoja 
jäsenkuorojensa tekemästä työstä ja näiden kantaesittä-
mästä uudesta kuoromusiikista. Tämän lisäksi verkosto 
järjestää työpajoja ja sävellyskilpailuja nuorille säveltäjille 
sekä Tenso Days -kuorofestivaalia, jonka esiintyjät ovat 
kaikki Tenson jäseniä ja siten ammattikuoroja.

Helsingin kamarikuoro on ollut Tenson jäsen vuodes-
ta 2012. Tensossa on tällä hetkellä 19 jäsentä 16:sta eri 
maasta.

TENSO är ett europeiskt nätverk för professionella kam-
markörer, som strävar efter att bredda och marknadsföra 
europeiska professionella kammarkörers verksamhet 
samt verka för skapandet av ny, innovativ körrepertoar. 
Helsingfors kammarkör är medlem i Tenso sedan 2012.

TENSO is the European network for professional chamber 
choirs. In Tenso Network Europe, the joint efforts and 
achievements of the most prominent European chamber 
choirs are combined and disseminated within the context 
of a growing European network. Helsinki Chamber Choir 
has been a member of Tenso since 2012. 
www.tensonetwork.eu

"…a hugely 
attractive 

collection…" 
 Andrew Clements,  

The Guardian  
28.7.2016

Brittiläisellä Toccata Classics -levymerkillä kesällä 2016 

julkaistu levy on saanut osakseen hehkutusta kansainvälisessä 

mediassa. Vuoden merkittävimpien levyjen joukkoon sen on 

valinnut muun muassa Yleisradio, Hufvudstadsbladet, The 

Sunday Times ja Preis der deutschen Schallplattenkritik.

“mångfasetterade och hänsynslöst krävande tongångar vilka 

HKK förverkligar med en teknik som är snudd på det otroliga.” 

Folke Forsman, Hufvudstadsbladet / 3.12.2016

“Helsingin kamarikuoro yltää parhaimpaansa Furrerin a 

cappella -kuorolle kirjoittamassa enigma-sarjassa, joka saa 

näin vaikuttavan ensilevytyksensä.”

Ville Komppa, YLE / 14.10.2016

“Nils Schweckendiekin johtama esitys on yhtä häikäisevä 

teknisesti kuin runollisestikin.”

Antti Häyrynen, Rondo 12/2016

“In dieser stimmtechnisch und klanglich exzellenten 

Erstaufnahme offenbaren Furrers scheinbar statische 

Strukturen ihr dramatisches Potenzial und eine faszinierende 

Sinnlichkeit.”

Preis der Deutschen Schallplattenkritik 4/2016

Myynnissä mm. kuoron konserteissa.
toccataclassics.com



HELSINGIN KAMARIKUORON  TILAUSTEOKSET VUODESTA 2005
BESTÄLLNINGSVERK FÖR HELSINGFORS KAMMARKÖR SEDAN 2005

WORKS COMMISSIONED BY THE HELSINKI CHAMBER CHOIR SINCE 2005:

ANTTI AUVINEN  Autuus (Teostopalkinto 2016)

MARKUS FAGERUDD  Elegifragment

ALEX FREEMAN A Wilderness of Sea

SAMPO HAAPAMÄKI  Maailmamaa

PERTTU HAAPANEN  …sino phonia, paranomasia

KIMMO HAKOLA  Je flambe  

 (Omaggio a György Kurtág)

KIMMO HAKOLA  WAM!

MAIJA HYNNINEN  Slutförvaringen –  

 Kuinka puoliintuminen meitä liikuttaa

TAPIO LAPPALAINEN Ruusunnuppu

JYRKI LINJAMA  Laudes

PAOLA LIVORSI  Lamenti

TIINA MYLLÄRINEN  Railo

VASSOS NICOLAOU Ison

JUHANI NUORVALA  Kolme madrigaalia

TIMOTHY PAGE  Between Hell and Earth

VELI-MATTI PUUMALA Halkeama

VILLE RAASAKKA  Kantaatti kuorolle ja  

 kamariorkesterille 

OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ  Työnhakuskeidaa!

ZESSES SEGLIAS  noli turbare circulos meos ii

RIIKKA TALVITIE  Newsreel 

JOVANKA TRBOJEVIC  The Art of Loving

TAPIO TUOMELA Kipuloitsu

LOTTA WENNÄKOSKI Ommel

LOTTA WENNÄKOSKI Valossa

MATTHEW WHITTALL Aattoilta

MATTHEW WHITTALL ad puram annihilationem meam

MATTHEW WHITTALL The return of light

AKI YLI-SALOMÄKI Uumenissa

VALIKOIMA MUITA KANTAESITYKSIÄ   

ÖVRIGA URUPPFÖRANDEN I URVAL 

SELECTION OF OTHER PREMIERES:

KALEVI AHO Kolme laulua Mawlana Rumin runoihin

EUGENE BIRMAN State of the Union

ELLIOTT CARTER Mad Regales  

 (Euroopan kantaesitys /f.f.g. i Europa/ 

 European premiere)

ASKO HYVÄRINEN Musik des Vergessens

MAGNUS LINDBERG Graffiti

TIMOTHY PAGE The Center Cannot Hold

EINOJUHANI RAUTAVAARA Our Joyful’st Feast

GILES SWAYNE Laulu laululle

AKI YLI-SALOMÄKI Sekunneista kiinni

Kuva:  
Markku Pihlaja



Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry, PL 546, 00101 Helsinki

www.helsinginkamarikuoro.fi

Taiteellinen johtaja /  

Konstnärlig ledare /  

Artistic Director:

Nils Schweckendiek

Toiminnanjohtaja /  

Verksamhetsledare /  

Executive Manager:

Martti Anttila

martti@helsinginkamarikuoro.fi

Puheenjohtaja /  

Ordförande /  

Chairman:

Antero Törhönen

antero@helsinginkamarikuoro.fi

Tukijat / Vi tackar för understödet / Supported by

Helsingin kaupunki

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Musiikin edistämissäätiö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Taiteen edistämiskeskus

www.ticketmaster.fi

0600 10 800 
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www.lippu.fi
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