Juhlakonsertti
NAISEN KAARI
Laulua läpi elämän

Sunnuntaina 4.5.2014 klo 16

Tampereen Rudolf Steiner -koulun Aurora-salissa
Muotialantie 79, Tampere

Tampereen Lapsikuoro
Tampereen Nuorisokuoro
Tampereen Naislaulajat
Seniorikuoro Suvanto

ESIINTYJÄT

Tampereen Lapsikuoro
Tampereen Nuorisokuoro
Tampereen Naislaulajat
Seniorikuoro Suvanto

Saana Mäenpää, kantele
Kimmo Kivivuori, viulu
Vesa Penttilä, harmonikka
Anita Fellman, runonlausunta

Kuoronjohto
Katja Harilo
(Naislaulajat, Nuorisokuoro ja Seniorikuoro)
Minna Kivivuori
(Lapsikuoro)

Hyvä kuoromusiikin ystävä
Lämpimästi tervetuloa neljän kuoron yhteiseen juhlakonserttiin. Ajatus yhteisestä juhlasta heräsi, kun huomasin kahden
johtamani kuoron Tampereen Naislaulajien (85 v.) ja Tampereen
Nuorisokuoron (20 v.) viettävän yhtä aikaa juhlavuottaan. Luontevaa oli ottaa mukaan myös omaa juhlaansa viettävä Tampereen
Lapsikuoro (25 v.), sekä kuorojen kuopus, 1 v.-juhlaansa viettävä Seniorikuoro Suvanto.
Tänään lavalla nähdään naislaulajia 6-vuotiaasta tytöstä 76-vuotiaaseen isoäitiin. Kuorot esittävät lauluja yksin ja yhdessä erilaisin kokoonpanoin. Ohjelmistoksi valitsimme suomalaisia
kansanlauluja ja kansanlauluihin pohjaavaa suomalaisten nykysäveltäjien musiikkia. Laulujen aiheet koskettavat kaikkia naisia: herkkä lapsuus, iloinen nuoruus, kaikennielevä rakkaus ja
kaipaus, sekä äidin rakkaus ja huolenpito. Lopuksi kaikki kuorot laulavat yhdessä naisena olemisesta sukupolvien ketjussa
Tellu Turkan sanoin:
”Tinkimättä tietäs kulje,
taipumatta tuulen alle
Kun polun kurja kaotit,
etkä itse tietä tiijä
Aika antavi avaimen
päivä päästävi perille
Se se autto äitiäsi,
emoansa sitä ennen”
On ollut todella hienoa olla mukana tässä 3-4-sukupolvea yhdistävässä projektissa, jossa isoäidit ja pikkutytöt, sekä nuoret ja
aikuiset naiset laulavat yhdessä. Laulu todellakin kantaa ja antaa iloa läpi koko elämän!

Katja Harilo

Tampereen lapsikuoro 25 v
Tampereen Lapsikuoro on perustettu vuonna 1989 Tampereen kaupungin kulttuuritoimen kuoroksi. Johtajiksi tulivat Maija Vilen ja Hannu Jokelainen, äänenmuodostajaksi
Sirpa Järnberg ja säestäjäksi Minna Kivivuori, joka on toiminut Tampereen Lapsikuoron johtajana vuodesta 1991.
Tampereen kaupunki luopui kuorosta 90-luvun alussa ja
kuoron toimintaa pyörittämään perustettiin kuorolaisten
vanhemmista koostuva Tampereen Lapsi- ja nuorisokuoron
tuki ry. Tampereen Lapsikuoro on alakouluikäisten lasten
harrastuskuoro, jossa opetellaan kuorolaulun alkeita ja
yhdessä laulamista. Tampereen Lapsikuoro toimii tiiviissä
yhteistyössä Tampereen Nuorisokuoron kanssa ja laulajat
voivat siirtyä nuorisokuoron puolelle noin 13-vuotiaina.
Kuoron ensimmäisen vuosikymmenen aikana kuoro mm.
vieraili Miscolczissa Unkarissa paikallisen lapsikuoron vieraana. Vuonna 1994 kuoro teki ensimmäisen levynsä Lapsuuden maa. Tampereen Lapsikuoro osallistui myös Tampereen Sävel –kuorokatselmukseen vuonna 1995. Kuoro
toimi myös mm. voimisteluryhmän musiikkina esityksessä
ja lauloi puhallinorkesterin kanssa.
Tampereen Lapsikuoro on 2000-luvulla esittänyt useita dramatisoituja konsertteja erilaisista aiheista, kuten Lasten
neljä vuodenaikaa, Lasten
Suomi 90 vuotta ja yhdessä
Nuorisokuoron kanssa Tähän jään-konsertti Tampere-aiheisista lauluista. Levytyksiä on tullut kaksi lisää:
Sinisiä, punaisia ruusunkukkia ja Ystävälle. Kuoro
osallistui Sulasolin nuorisokuoropäiville Tampereella
(2010) ja Oulaisissa (2012).

Tampereen Nuorisokuoro 20 v
Tampereen Nuorisokuoro (aluksi Nuorisokuoro Non Troppo) perustettiin 1994 Tampereen lapsikuoron jatkokuoroksi. Kuoro on toiminut koko olemassaoloaikansa Tampereen Lapsi- ja nuorisokuoron tuki ry:n alaisena. Kuoroa
ovat johtaneet Minna Kivivuori, Hannu Jokelainen, Heli
Setälä ja Taina Hoikka. Nykyinen johtaja, musiikkipedagogi AMK Katja Harilo on johtanut kuoroa vuodesta 2008
alkaen.
Nykyisellään Tampereen Nuorisokuorossa on n. 15
13-19-vuotiasta laulajaa. Ohjelmistossa on lauluja perinteisemmästä kuoromusiikista pop-lauluihin. Kuoro järjestää
kaksi isompaa konserttia vuodessa, usein yhdessä Tampereen Lapsikuoron kanssa. Lisäksi on pienempiä esiintymisiä. Erityisen pidettyjä kuorolaisten keskuudessa ovat olleet tarinalliset konsertit, joissa on päästy harjoittelemaan
vähän näyttelemistäkin.
Tampereen nuorisokuoro on vuosien varrella osallistunut
mm. Vaasan kuorofestivaaleille, sekä Sulasolin nuorten
kuoropäiville. Keväällä 2012 kuoro sai kunniamaininnan
Tampereen Nuori Kulttuuri SOUNDS- tapahtumassa taidokkaasta, koskettavasta ja energisestä esityksestä.

1. Luullahan jotta on lysti olla 			
(suom. kansanlaulu, sov. Seppo Hovi) 		

LK + NK

Tehkäme iloinen ilta (Kanteletar)
2. Kansanlaulusikermä
(suom. kansanlauluja, sov. E-M. J.) 			

LK+ NK

Lapikasta lattiaan (Reino Ranta)
3. Levan polkka 					
(trad. san. Eino Kettunen, sov. Loituma)
4. Tanssi tyttö, laula tyttö 			
(piirileikkilaulu Karjalasta, sov. K. A.-P.)

NK + LK

LK + NK + SUV

5. Suutarin emännän kehtolaulu
(suom. kansanlaulu, sov. Matti Hyökki) 		

LK + SUV

Kotisauna (Kaarlo Sarkia)
6. Saunavihdat 					LK + SUV
(Maija Konttinen)
7.Lapsuuden maa 					LK + SUV
(san. Lauri Pohjanpää, säv. sov. Hannu Jokelainen)
Tuuti tuuti äidin lasta (trad.)
8. Itäkarjalainen kehtolaulu
(sov. Yrjö Hakulinen) 					SUV
9. Berceuse 						TNL
(säv. Armas Järnefelt, suom. san. Ilta Koskimies,
sov. Sigurd Snåre)
Voi kun mie mokoman saisin (Kanteletar)
10. Kiiriminna 			
(trad., sov. Värttinä)

---- VÄLIAIKA ----

KAIKKI KUOROT

11. Alanko 				
(Sari Kaasinen)

KAIKKI KUOROT

Onpa tietty tietyssäni (Kanteletar)
12. Rakkauslaulu 					TNL
(Sari Kaasinen)
13. Jo meistä ero tulevi 				
(säv. Tellu Turkka, san. trad)

TNL

14. Mieli 						TNL
(säv. Liisa Matveinen, san. trad. Ilomantsi)
Armahan kulku (Kanteletar)
15. Kylä vuotti uutta kuuta 				
NK
(trad. sov. Värttinä) 					
16. Kaipaava 						TNL + NK
(suom. kansanlaulu, sov. Silja Kuoppala) 		
Niitä näitä kaalinpäitä (tuntematon)
17. Laulu perunoiden kiehuessa 			
(säv. Anna-Mari Kähärä, san. Jukka Itkonen)

TNL + NK

18. Tula tullallaa 					
(trad. sov. Merzi Rajala)

TNL + NK

Tuuli hiljaa henkäilee (Olli Vuorinen)
19. Tuulet 			
		
KAIKKI KUOROT
(trad. san. trad & Tellu Turkka, sov. Tellu Turkka)
20. Kotimaani ompi Suomi

LK=Lapsikuoro
NK=Nuorisokuoro
TNL=Naislaulajat
SUV=Suvanto

YHTEISLAULU

TAMPEREEN NAISLAULAJAT 85 v
Tampereen Naislaulajat perustettiin alun perin Lottakuoroksi vuonna
1929. Kuoro antoi ensimmäisen konserttinsa huhtikuussa 78 vuotta sitten. Niinä aikoina kuoron erityisenä tarkoituksena oli esiintyminen lottien ja suojeluskuntalaisten juhlatilaisuuksissa. Kuoroa johti tuolloin
Tyn-Marie Nyström, joka johti kuoroa myös sen rekisteröidyttyä Tampereen Naislaulajat ry:n nimellä vuonna 1944. Tuolloin kuoro konsertoi
ahkerasti niin Tampereella kuin sen ympäristökunnissakin ja tehtiinpä konserttimatkoja ulkomaillekin. Kuoro kasvoi noina aikoina 19 lotta-laulajasta jopa yli 100 laulajaan.
Tampereen Naislaulajilla on ollut kahdeksan kuoronjohtajaa:
Tyn-Marie Nyström 1929 – 1962
Yrjö Hakulinen v. 1962 - 1971
Jarmo Kokkonen 1971 - 1976
Katalyn Biro 1976 - 1978
Olavi Rahkonen 1978 – 1980
Pia Leikas 1980 - 1986
Marta Timko 1986 - 1988
Pia Leikas 1988 – 2009
Nykyinen johtajamme musiikkipedagogi AMK, Katja Harilo on johtanut
kuoroamme vuodesta 2009.
Tänä päivänä Tampereen Naislaulajat koostuu n. 40 iloisesta laulajasta.
Kuorolaiset ovat iältään 37 - 70 vuotta ja pisimpään kuorossamme laulaneet ovat olleet mukana jo yli 30 vuoden ajan. Viimeisimmät uudet
kuorolaiset ovat liittyneet kuoroon keväällä 2014.
Kuoron ohjelmisto on monipuolinen ja kuoro laulaa yleensä kolmesta
viiteen eri äänessä. Ohjelmisto käsittää uudempia ja perinteisiä suomalaisia naiskuorosävellyksiä, kansanlauluja, kevyempää musiikkia ja
hengellisiä lauluja. Viime aikoina kuoro on panostanut erityisesti rikkaampaan kuoroilmaisuun ja vapaampaan lavaolemiseen.
Tänä keväänä kuoro tekee juhlamatkan Budapestiin jossa kuorolla on kirkkokonsertti ja yksi
yhteiskonsertti paikallisen mieskuoron kanssa. Lisäksi kuoro
esiintyy paikallisen luterilaisen
kirkon jumalanpalveluksessa.

Tampereen seniorikuoro 1 v
Tampereen Naislaulajien Seniorikuoro Suvanto aloitti toimintansa syksyllä 2013. Kuoro on tarkoitettu 60+ ikäisille
Tampereen Naislaulajien ja muiden kuorojen entisille naislaulajille. Tällä hetkellä kuorossa on n. 25 60-76-vuotiasta
innokasta laulajaa.
Seniorikuoro Suvannon ohjelmisto koostuu perinteisestä
suomalaisesta naiskuoromusiikista maustettuna viihteellisemmällä ohjelmistolla. Ohjelmiston valinnassa pyritään
suosimaan jo ennestään tuttuja tai helpommin omaksuttavia lauluja. Ohjelmisto on pääosin 1-4 äänistä ja suomenkielistä.
Seniorikuoro Suvanto konsertoi yhteistyössä Tampereen
Naislaulajien ja muiden kuorojen kanssa, lisäksi kuorolla
on omia pienimuotoisempia esiintymisiä esim. palvelutaloissa.

KOTIMAANI OMPI SUOMI
1. Kotimaani ompi Suomi,
Suomi, armas synnyinmaa.
Siellä valkolatva tuomi
ahon laitaa reunustaa,
siellä valkolatva tuomi
ahon laitaa reunustaa.
2. Siellä ensi kerran kuulin
lintuin laulun lehdossa.
Siellä äiti hymyhuulin
tuuditti mua kehdossa,
siellä äiti hymyhuulin
tuuditti mua kehdossa.
3. Siellä myöskin ensi kerran
lempi syttyi sydämiin.
Liekö ollut tahto Herran,
kun se päättyi kyyneliin?
Liekö ollut tahto Herran,
kun se päättyi kyyneliin?
4. Siellä synnyin, sinne mieli
palaa mailta maailman.
Taaton maa ja maammon kieli,
kuinka teitä rakastan!
Taaton maa ja maammon kieli,
kuinka teitä rakastan!

ALLI
PAASIKIVEN
SÄÄTIÖ
Kiitämme Alli Paasikiven Säätiötä tuesta.

Lipun hinta 15 € / 13 € / 5 €
Väliaikakahvituksen tuotto
Steinerkoulun 2A-luokan hyväksi.

