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Canzonetta Nova vuodesta 1984 – 
motivaatio syntyy tavoitteista, tunteista 
ja mahtavista  kuoroystävistä

1984
Canzonetta Nova -kuoro perustettiin 
vuonna 1984 Järvenpään seurakunnan 
kamarikuoroksi – nuorten aikuisten kuo-
roksi. 

Erkki Rajamäki vuonna 1984 paikallises-
sa sanomalehdessä:  ”Canzonetta Nova 
syntyi kuin itsestään, puhtaasti laulamisen 
halusta. Pari laulajaa tuli kysymään, alan-
ko johtaa tämäntyyppistä kamarikuoroa, 
jos sellainen syntyy. Nyt kuorossa on 33 
laulajaa. Kuoro harjoittelee vain kerran vii-
kossa. Se ei ole siis mikään ’stressikuoro’, 
mutta Rajamäen mukaan varsin taso-
kas. Se ei kärsi myöskään sekakuorojen 
yleisimmästä vitsauksesta, miespulasta. 
Miehiä on mukana yli tusina. Hengellis-
ten laulujen lisäksi ohjelmistoon kuuluu 

Kuoroasuna naisilla oli alkuvuosina sininen pusero ja siniset nailonit, miehillä tumma 
puku ja sininen solmio. Vuodesta 1986 alkaen naiset ovat kantaneet Vuokon upeaa 
sähkönsinistä pukua liehukkeineen. 

myös ’kevyttä klassista’ kuten kansanlau-
luja.”

Helmikuussa perustettiin kuoro kova
nimeltänsä Canzonetta Nova.
Tarkoituksena antaa opettajien laulaa,
kiljua, huutaa täyttä kaulaa.
Ajatuksen yhtenä isänä Erkki,
josta tuli kuoron tavaramerkki.

Kuoron nimi syntyi nimikilpailun tulok-
sena. Canzonetta-nimeä ehdotti kuoron 
ensimmäinen puheenjohtaja Kari Vuo-
rialho, basso. Joensuussa toimi kuitenkin 
jo samanniminen kamarikuoro, joten 
nimeä ei voitu rekisteröidä. Syntyneen 
nimiongelman ratkaisi Hannu Keva, 
basso,  ehdottamalla kekseliäästi ni-
men jatkoksi Novaa. Näin kuoro oli 
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saanut nimekseen Canzonetta Nova – 
Uusi Pieni Laulu.

1986

Nuorekasta kuorolaulua kevätkonsertissa: 
Schutziä, Madetojaa, Haapasaloa, Bachin 
koraaleja…

Osmo Häyrynen Keski-Uusimaassa: ”Erk-
ki Rajamäellä on johdettavanaan erittäin 
nuorekassointinen 30 laulajan instrument-
ti, joka pystyy ajan myötä yhä parempiin 
lopputuloksiin, mihin Rajamäellä johtaja-
na on kaikki edellytykset.”

Kuoron perustavassa kokouksessa 
14.3.1986 hyväksyttiin kuoron sään-
nöt, jotka ovat olleet voimassa lähes 
muuttumattomina tähän päivään asti. 
Talousarvioluonnos oli suhteellisen ke-
vyttä luettavaa: ”Seurakunnalta olemme 
saaneet 6000 mk täksi vuodeksi. Omalla 
tilillämme on 733 mk.”

1987 

Pääsiäishartaus TV:ssä.

Kehittyi kuoro kohisten.
Ei ole laulut lasten laulut,
lasten laulut, naisten naurut.
Ne on partasuun urohon,
Joit’  ei laula kaikki lapset

eikä pojat puoletkana.
Järvet järkkyi, maa järisi,
kun CN telkkarissa eka kerran tärisi.

Lauloi Mankalan koululla,
Juhantalon kotikontuvilla,
lauloi Lahden urut sointuviksi,
svenskatalande Öhrwallin mielen haoiksi.

Kuoron ensimmäinen kovan luokan 
haaste oli esiintyminen Lahden kansainvä-
lisellä urkuviikolla 5.8. Canzonetta Nova 
esitti Buxtehuden kantaatin ruotsalaisen 
Anders Öhrwallin, maailmankuulun ba-
rokin kuoromusiikin taitajan, johdolla. 
Orkesterina oli Soli Deo Gloria.

Etelä-Suomen Sanomat kirjoitti: ”Can-
zonetta Nova on aivan kelvollinen 
kamarikuoro, jonka tekniikka on hiot-
tu varmalle pohjalle. Näin ollen kuoron 
esitys oli enimmäkseen puhdasta ja hal-
littua.”

1988

Syksyn lehdet ja muita ”kirkkokuorosä-
vellyksiä”. Viihdekonsertti Siniset sävelet 
Järvenpää-talolla 3.8., mukana myös tans-
siryhmä Järvenpään Naisvoimistelijoista. 
Kirkkoherra Airolan kommentti: ”Ihan 
hieno konsertti, mutta pitikö sitä seura-
kunnan kuoron nyt ihan rokkiakin…”

Läksi syämmellä hyvällä,
mielellä sinisellä,
vaattehilla sinisillä,
sävelillä sinisillä,
kohti uusia vesiä, uusia ulapoita.
Mikä ihme kuorohon?
Heitti kansiot ketohon,
pelehti permannolla,
lanteitansa letkautteli,
rokki riemuksi remahti.
Tenorit soolon singauttavi - Oh boy!
Niin paljon kuului rakkauteen silloin,
vaan keski-ikäinen kysyy:
Missä piileksii se illoin?

Ensimmäiset kuoron pikkujoulut Laurilan 
seurakuntakodissa 1984. Kuvassa  kuoron 
puheenjohtaja Kari Vuorialho (vas.) ja johtaja  
Erkki Rajamäki muutama vuosi ja … kilo 
sitten.
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Mozartin Requiemin ensimmäinen esitys 
kaikui 20-vuotiaan kirkon kunniaksi. 

Antti Takala Kotimaa-lehdessä 2.12.: ”Re-
quiemin esityksessä tuli mainiosti esille 
hyvä ja yhtenäinen äänenmuodostus. 
Runsaasta mieslaulajamäärästä johtuen 
sointi on tasapainoinen ja tukeva. Seura-
kunnan kuoron rohkea askel suurteoksen 
pariin onnistui täydellisesti. Requiemin 
solistikvartetti (Merja Wirkkala, Monica 
Groop, Jarmo Kukkonen ja Erkki Rajamä-
ki) tekivät saumatonta yhteistyötä.” 

Marko Korven-Korpinen Canzonetta No-
van harjoituspianistiksi: ihailtavaa taitoa, 
mahtavaa tilannehuumoria ja viiltävän 
tarkkaa musiikin analyysiä! 

1990

Lähemmä Viron pitoihin,
vapauden juhlinkeihin,
vakaiset vaatteheni,
pioissa pieltäväni,
marssien matka taittuvi,
Tallinnan laulukarkelohon.
Lippu ylös vedettihin,
laulut kyynelöiden kajautettihin.

1991

Mozartin Requiem Juhani Lamminmäen 
johdolla Temppeliaukion kirkossa. 

Kaikuja kotoa ja kaukaa 10.3. Järven-
pää-talossa. Musiikkia 1400-luvulta 
nykypäiviin: Alta Trinita, Jucundare, Bour-
ree, Helise ilma, Gamelan,Valkovuokot…

Tuusulanjärven Viikkouutiset: ”Kuorossa 
on 50 jäsentä. Erikoista on, että mukana 
on toistakymmentä avioparia. Canzonet-
ta Nova onkin koko perheen kuoro, sillä 
myös lapset ovat välillisesti mukana. Har-
joitusiltoina on järjestetty lastenhoito. 
Monet hoitajista ovat kuorolaisten varttu-
neempia lapsia.”

Tuusulanjärven Viikkouutiset: ”Tenorit 
Canzonetta Novan paras osa - Canzonet-
ta Novan mestaruushiihdot Tanhuniityn 
Lierun hyväkuntoisilla laduilla.”

1992

Settimana Cantante Internazionale, 
Perugia, Italia 2-9.8. Kansainväliset kuo- 

Canzonetta Nova (ja muutama muu) 
Tallinnan laulujuhlilla. Eläköön heimoveljet! 
”Eestimaa, Eestimaa, olet mu kodumaa…”

Canzonetta tietää, kuinka maailmalla 
käyttäydytään. Isosuinen sammakko –
leikki Rooman Oopperanravintolassa. 
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rofestivaalit Umbrian maakunnassa. 
Torakkajahtia ja makaronia opiskeli-
ja-asuntolassa. Huh hellettä, kirkosta 
kirkkoon Fransiskus Assisilaisen jalan 
jäljillä Assisissa. Espanjalaiset portaat, 
Fontana Di Trevi, Colosseum, Forum 
Romanum, Piazza Navona – ikuinen ja 
ihana Rooma tutuksi parissa päivässä. 

Jo kävi ilo ilolle,
riemu riemulle remahti,
Perugian kadut kajahteli,
jalan neljän juoksevata,
koivin koikkelehtivata,
rakkojen jaloissa nousta.
Hiki pinnalle kihosi,
Assisin auringon alla.
rauniokirkon kupeessa.

Helmut tarkka ukko,
itse Baijerin isäntä,
osas kielen, osas kaksi,
opetti aamun alkajaksi:
”Hello! How are you? Good morning!”

Elä suihki sutsumatta
(= elä suihki ilman hametta)
eläkä räämi rätsimättä
(= elä rentustele ilman paitaa)
Pietarin kirkon pihoilla.
Elä liiku liinasetta,
elä kengättä kehaja.
Hyvältä näytti Piazza Navonan neitoset!
Kelpas Lassellekin Una Piccola Birra!

Suomi 75 vuotta -juhla Järvenpää-talossa 
22.11. Kapellimestarin kohottaessa tahti-
puikkonsa puolet tenoreista ja bassoista 
puuttui. He olivat rauhassa seurustele-
massa Järvenpää-talon lämpiössä muun 
kuoron aloittaessa Sibeliuksen Vapaute-
tun kuningattaren esitystä salin puolella. 
Sattuuhan sitä…

1994 

Loppiaisen TV-jumalanpalvelus Järven- 
päässä. Canzonetta Novan 10-vuotis-
juhlaansa Juhani Haapasalolta tilaaman 
teoksen kantaesitys Järvenpään kirkossa 
13.2. 

Kova on maine kuoron,
tuttu on TV:stä,
loppiaisen lallatuksista.
Hikoillut Haapasalon höyryissä,
polttavissa pihahdellut.

Canzonetta Novan 10-vuotisjuhla- 
konsertti Luonnollisesti Järvenpää-talossa 
15.10. peilasi suomalaista musiikkia. Juh-
lakonsertissa esitettiin kantaesityksenä Olli 
Kortekankaalta tilattu Akvarelli, jonka aihe 
ja tunnelma kertovat säveltäjän kiinnostuk-
sesta itämaiseen elämänpiiriin ja erityisesti 
Japanin kulttuuriin. Höömilaulu vaati opet-
telua.

Helsingin Sanomat: ”Kerta kiellon 
päälle. Canzonetta Nova -kuoro teki histo-
riaa. Se kantaesitti 10-vuotiskonsertissaan 
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Olli Kortekankaan Akvarelli-nimisen pie-
nen kuoroteoksen - ja toisti esityksen 
puoliajan jälkeen.”
Bachin Jouluoratorion ensimmäiset esi-
tyksemme Järvenpään ja Vuosaaren 
kirkossa 10-11.12. 

1995

Oopperamiehen kirkkoteos - Rossinin 
Messe Solennelle ensi kertaa Järvenpääs-
sä.

Tuusulanjärven Viikkouutiset 22.12.: 
”Bravo, bravo! Canzonetta Novan jou-
lukonsertti Järvenpään kirkossa 16.12. 
Canzonetta Novan pianissimot ovat erin-
omaisia ja niistä siirtyminen forteen on 
korviahivelevän kaunista.”

1996

Bachin Jouluoratorio. Joulunajan mahta-
vinta musiikkia Järvenpään ja Mäntsälän 
kirkoissa loppiaisen aikaan.

Vaikuttava Mozartin Requiem Markus 
Lehtisen johdolla Järvenpään ja Olarin 
kirkoissa 2-3.3.

Rossinin Petite Messe Solennelle Kuusan-
kosken kirkossa 29.9. Kouvolan Sanomat: 
”Pieni on varsin suhteellista.”

Felix Mendelssohnin Elias-oratorio Jär-
venpään kirkossa 25.10. ja Helsingin 
Johanneksen kirkossa 27.10. Canzonet-
ta Novan, vantaalaisen Audite-kuoron ja 
Lohjan orkesterin suuresityksenä. 
Iltasanomat: ”Tulta! sanoi Mendelssohn. 
Elias-oratorio palaa kuin soihtu!”
Helsingin Sanomat: ”Vakaa kuoro. Suu-
rimman vaikutuksen teki kuitenkin 
kuoron tasapainoinen, varma ja loistokas 
sointi. Epäpuhtauksia tai latteita vokaale-
ja sai hakemalla hakea. Solisteista Erkki 
Rajamäki oli mitä profeettamaisin Elias. 

Lämmin ja kantava bassoääni ei tosin kuu-
lunut millekään tulikivenkatkuiselle tuhon 
ennustajalle, vaan pikemminkin harkitse-
valle, viisaalle profeetalle.”

Rossinin Petite Messe Solennelle syk-
syllä 1996 Riiassa, Latviassa.  ”Oho”, 
sanoi oiva tenorisolistimme ja siinä si-
vussa matkaoppaanammekin toiminut 
Anssi (latvialaisittain) Hirvonens kun juut-
tui bussin oveen väliin. 

Houkutteleva ilmoitus Keski-Uusimaassa: 
”Uusia laulajia otetaan Canzonetta No-
vaan. Pidämme koelaulutilaisuuden… Ps. 
Kuoro tekee matkan Espooseen.” Pyrki-
jöitä oli enemmän kuin koskaan.

1997

J.S. Bachin Jouluoratorio Järvenpäässä 
ja joulun riemusta Nurmijärven kirkossa 
loppiaisena 6.1.
Nurmijärven Sanomat: ”Hämmästyttävää 
virtuositeettia.”

Canzonetta Nova kevätkonsertin kautta 
vappuaattona Irlantiin. Corkin kansain-
välisillä kuorofestivaaleilla 1.-4.5. Aarre 
Merikannon Sydämeni laulu herkisti ylei-
sön ja kuorolaiset ja johti esiintymiseen 
Irlannin TV:ssä. Mielen ja vatsankin her-
kisti joka-aamuinen ”kevyt” aamupala: 
paistettuja munia, pekonia, tomaattia, 
paahtoleipää ja kahvia.

Mozartin salaperäinen Requiem soi Es-
poon vanhassa kirkossa Urkuyö ja aaria 
-sarjassa 10.7.
Yhteisesitys Espoonlahden kirkon ka-
marikuoron kanssa ja samalla porukalla 
Lohtajan kirkkomusiikkijuhlilla 13.7.

1998

J.S. Bachin Jouluoratorion esitys Järven- 
päässä ja Mäntsälässä Keskisen Uuden- 
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maan musiikkiopiston ja Canzonetta 
Novan yhteistyönä. Keski-Uusimaahan 
kirjoittanut Jani Uhlenius: ”Toivoisin 
Järvenpään seurakunnan jatkavan omak-
sumaansa linjaa, eli mahdollisuuksien 
mukaan jatkossa turvaavan, myös talou-
dellisesti, Jouluoratorion kaltaiset näyttävät 
projektit. Loppiaisillan kiitollisen yleisön 
aplodit osoittivat, ettei tuo panostus ole 
mennyt hukkaan.”

Johannes-passio kertoo pääsiäisen sa-
noman, konsertit Korson ja Järvenpään 
kirkoissa. Keski-Uusimaa 8.4.:  ”Muserta-
van voimallinen Bach-tulkinta. Esitys veti 
rajapyykin: vähempi ei riitä, enemmän oli-
si ylitulkintaa.”

Mittava Elias-oratorio yhdisti Järvenpään 
ja Vantaan kuorovoimia. Elias-oratorio 
Myyrmäen ja Järvenpään kirkoissa 28-
29.11.

Jouluoratorio kotikirkossamme ja Vuosaa-
ren kirkossa kera Keskisen Uudenmaan 
musiikkiopiston orkesterin.

1999

Bachin Johannes-passio Järvenpään 
ja Kuusankosken kirkoissa 29-30.3.  
Viikkouutiset: ”Canzonetta Nova jak-

saa tuottaa yhä suuren kirkkoteoksen. 
Lappeenrannan laulukilpailussa menesty-
nyt Mari Palo laulaa Järvenpään kirkossa.”

Mozartin Requiem Helsingin hiippa- 
kunnan 40-vuotisjuhlatilaisuudessa Jär-
venpää-talossa syyskuussa.

CN 15 vuotta. Juhlat 16.10. kotitalous-
opettajaopistolla. Puheenjohtaja Tuulikki 
Vepsäläinen Keski-Uusimaassa: ”Mei-
dän perheemme ja tuttavamme tietävät, 
missä me olemme maanantai-iltaisin. Ku-
luneiden 15 vuoden aikana vaihtuvuus 
kuorossa on ollut vähäinen. Se, joka on 
Canzonetta Novaan liittynyt, on siinä 
myös pysynyt.”

Verdin Requiem Keravan ja Järvenpään 
kirkoissa 20-21.11., johtajana Kalervo 
Kulmala, solisteina Taina Piira, Päivi Ni-
sula, Ari Grönthal ja Erkki Rajamäki. 
Keski-Uusimaa 16.11.: ”Canzonetta No-
va tarttuu Verdin Requiemiin. Canzonetta 
Novan vetäjä Erkki Rajamäki sanoo, että 
Verdin Requiem on häämöttänyt hänen 
suunnitelmissaan jo alusta alkaen. Kuo-
ro on edennyt vaivihkaa tavoitetta kohti. 
Hienointa on se, että me täällä Järven-
päässä ja Keski-Uudellamaalla voimme ja 
pystymme tekemään aivan samoja asioi-
ta kuin vaikka Tukholmassa tai Pariisissa 
tai missä suurkaupungissa tahansa. Hän, 
joka tulee kuuntelemaan esitystä, tekee 
kulttuuriteon itselleen. Tämä musiik-
ki kyllä varmaan vie mukanaan. Se on 
kaikkien aikojen merkittävimpiä teok-
sia, Rajamäki toteaa.”

2000

Johannes-passio aloitti piinaviikon Jär-
venpäässä sunnuntaina 16.4.

Heinäkuussa kuudes konserttimatka ulko- 
maille 15-vuotisen toiminnan juhlista-
miseksi.

Kuoron puheenjohtajinakin toimineet Vuokko 
Malkavaara (vas) ja Tuulikki Vepsäläinen, alttoja 
molemmat, solmimassa rauhanomaisia suhteita 
irlantilaiseen alkuasukkaaseen.  
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Kuoro matkasi Unkariin, jossa esiintyi 
Budapestin Linnavuoren luterilaisessa kir-
kossa. Bratislavassa Canzonetta Novan 
vierailu kuului kaupungin omaan kesä-
konserttisarjaan.

Ohjelmistossa Jean Sibeliuksen ja Aarre 
Merikannon lisäksi Edward Elgaria, Ed-
vard Griegiä ja Heitor Villa-Lobosia.

Unkarin kieli on helppoa:
gy dj, kuten ruotsin adjö
ly j, kuten suomen juoda
nj kuten ranskan cognac 

Kuorolaisiamme ammuttiin ritsalla 
päähän Slovakian pääkaupungissa Bra- 

tislavassa. Taitojaan koetteli läheisessä 
kerrostalossa asunut pikkupoika. Konsert-
ti Bratislavan kulttuuripalatsissa sen sijaan 
sujui hyvin, ja kaikki parikymmentä kuu-
lijaa taputtivat pitkään.

Bachin kuolemasta 250 vuotta, juh-
lavuoden harvinainen huipennus: 
Jouluoratorio kokonaisuudessaan Canzo-
nettan ja espoolaisen Navichorus-kuoron 
yhteisesityksenä 9-10.12. Espoonlahden 
kirkossa ja Järvenpään kirkossa. Bachin 
Jouluoratorion kuuden kantaatin kokonai-
suus oli esitetty Suomessa aiemmin vain 
pari kertaa.

2001

Bachin Johannespassio alkuperäissoitti-
min Järvenpään kirkossa 8.4. ja Keravan 
kirkossa 10.4., orkesterina Helsingin Ba-
rokkiorkesteri.

Körttikörötystä, klassista musiikkia ja gos-
pelrockia nuorille. Mozartin Requiemin 
esitys yökonserttina Herättäjäjuhlilla Jär-
venpäässä 7.7. hikisissä olosuhteissa.

Hannele Rekola, Tonava, Aino 
Kangasniemi ja Kaija Oksanen kaunoiset 
Budapestin yössä. 

Heikki Paavola, tenori, eläytyy slovakialaiseen 
historiaan. 
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Oopperasäveltäjä Giuseppe Verdin 
kuolemasta 100 vuotta. Säveltäjän vaikut-
tavimpiin teoksiin kuuluvan Requiemin 
eli sielunmessun esitys Kuusankosken ja 
Järvenpään kirkoissa 24-25.11. Orkeste-
rissa johtaja Kalervo Kulmalan suhteilla 
mahtava puhallinosasto. 

2002

Elias-oratorio Suomen kanttoripäivillä 
5.2. Järvenpään kirkossa. Mukana kama-
riorkesteri Tampere Chamber, esityksen 
kapellimestarina Heikki Liimola, solistei-
na Eliaksen nimiosassa Erkki Rajamäki, 
sopraanosolisti Merja Wirkkala, alttosolis-
ti Eeva-Liisa Saarinen, tenorisolistina Anssi 
Hirvonen, poikasolistin osuuden lauloi 
Anna-Liisa Rautasuo-Pöysä.

Mozartin Requiem CD:lle. Keski-Uusi-
maa 13.2.: ”Täysi-ikäiseksi ehtinyt kuoro 
äänitti musiikkikirjallisuuden kulmakiven 
Järvenpään kirkossa. Olimme puuhanneet 

levytystä jo pitkään, mutta emme halun-
neet lähteä levyn tekoon heppoisin eväin. 
Requiemia kuoro on esittänyt jo lähes 20 
kertaa eri kapellimestareiden johdolla. 
Toisaalta kuorolaiset ovat aina pitäneet 
suurempien teoskokonaisuuksien esittä-
misestä, kertoo kuoron johtaja ja levyn 
bassosolisti, kanttori Erkki Rajamäki.”

Järvenpään seurakunnan 50-vuotisjuhla-
messu Olli Kortekankaan Riemuvuoden 
messun mukaan sunnuntaina 3.11.

2003

Aikamatka 1700-luvun Saksaan. Johan-
nes-passio harvinaisena suurproduktiona 
Turun tuomiokirkossa pitkäperjantaina 
15.4., Järvenpäässä 16.4. ja Tallinnan 
tuomiokirkossa 18.4.
Kuoroina Adastra, Turun tuomiokirkon 
poikakuoro CCI sekä Canzonetta Nova, 
orkesterina Tallinnan Barokkiorkesteri.
Joonas Kokkosen juhlakantaatti Ikivihreä 
soi komeasti Järvenpään lukion vihkiäisis-
sä. Sama teos julkaistiin CD:nä 2008.

Bachin Jouluoratorio Sipoon kirkossa 
19.12. ja Järvenpään kirkossa 21.12.

2004

Canzonetta Novalle omat kotisivut. 
Kuorostamme kiinnostuneet, joita on 
jo kosolti, voivat nyt tutustua esimer-
kiksi kuoromme konserttitarjontaan 
osoitteessa www.canzonettanova.fi. Myös
kuorolaisille suunnattu informaatio on 
siirtynyt pääosin verkkoon. Sivujen oh-
jelmoinnista ja ylläpidosta vastaa Jouni 
Finnilä, basso.

Kuoron 20-vuotisjuhlamatka Namibiaan 
Afrikkaan. Monelle kuorolaiselle tuttu 
järvenpääläinen muusikko Sakari Löyt-
ty toimii Namibian luterilaisen kirkon 

CANZONETTA NOVA
SOLI DEO GLORIA
Juhani Lamminmäki

REQUIEM
W.A.MOZART

Mozartin Requiem levytettiin Järvenpään 
kirkossa syyskuussa 2001. Solisteina Merja 
Wirkkala, Eeva-Liisa Saarinen, Anssi Hirvonen 
ja Erkki Rajamäki. Orkesterina Soli Deo 
Gloria, johtajana Juhani Lamminmäki. Teoksen 
Sanctus-osa on kuunneltavissa osoitteessa 
www.canzonettanova.fi/levymyynti.php 
(CD-kannen kuva: Juuso Kauppinen, tenori).
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musiikkisihteerinä. Siinä, missä Län-
si-Afrikan kansat ovat rumpaleita, 
namibialaiset ovat laulajia. Sakari Löyt-
ty on kannustanut asukkaita käyttämään 
omaa musiikkiaan ja säveltänyt maan 
musiikkitraditioon nojautuen Namibi-
an kirkon uudet messusävelmät.

Pääkaupunki Windhoekissa tutustuim-
me Katuturan slummialueeseen, jossa 
Päivi Löytty tekee diakoniatyötä. HIV 
ja AIDS kurjistavat elämää. Pohjois-
Namibian Ambomaalla, suomalaisen 
lähetystyön perinteisimmällä alueella, 
lauloimme dongankielisiä lauluja sikä-
läisten kuorojen kanssa. 

Kuoromme järjestämässä palmusun-
nuntain juhlamessussa Järvenpään 
kirkossa kolehti kerättiin lasten ruo-
kaohjelmaan Windhoekin Katuturan 
slummissa. Canzonetta Nova on myös 
tukenut nuoren namibialaisen dia-
koniaopiskelijan Helena Davidsin 
opintoja, vastuuhenkilönä altto Kaija 
Oksanen.

Suomen kanttori-urkuriliitto nimesi 
kuoromme johtajan Erkki Rajamäen 
Vuoden Kanttoriksi. Hänelle luovutettiin 
tunnustukseksi Urkurakentamo Veikko 

Virtasen valmistama Principal-urkupilli.
Franz Schubertin G-duurimessu Järven-
pään kirkossa 20.11.

2005

Emme unohda tsunamin koettelemaa 
Aasiaa. Konsertti katastrofivalmiuden 
ylläpitämiseksi Järvenpään kirkossa 
30.1.

Kapellimestari Markus Lehtinen johti 
Messa Di Glorian Järvenpäässä 24.4.: 
”Puccinin messu on kuin keväisen rai-
kasta pastaa hyvillä mausteilla.”

Jatkoa Canzonetta Novan suurteosten 
sarjaan! Haydnin helposti kuunneltavaa 
suurta musiikkia tarjolla Järvenpäässä. 
Haydnin Luominen Järvenpään kir-
kossa 27.11. ja kirkkomusiikkiviikon 
avauksena Kuusankoskella. ”Taivaallis-
ta!”

2006

Järvenpään kirkossa virittäydytään 
hiljaisen viikon tunnelmaan Johannes-
passion sävelin palmusunnuntaina.

Händelin pitkäkestoinen Messias-ora-
torio Keravan ja Järvenpään kirkoissa 
2-3.12. 
Viikkouutiset: ”Messiasta katsomaan 
tyynyn kera. Adventtiajan musiikki- 
iloittelun aloittaa järvenpääläinen Can- 
zonetta Nova -kuoro esittämällä Hän-
delin riemullisen Messias-oratorion.” 

2007

Hyväntekeväisyyskonsertti Music for 
the Soul Järvenpään kirkossa sunnun-
taina 29.4., pääesiintyjänä Vuoden 
Aino Luanne Siliämaa, kuoromme 
sopraano ja nykyinen puheenjohta-
ja. Negrospirituaaleja, amerikkalaista 

Namibiassa näki yhtä aikaa sekä kärsimystä 
että ihmisiä, jotka osasivat iloita pienistäkin 
asioista (kuva: Miikka Peltomaa, tenori). 
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kansanmusiikkia, Mendelssohnin kan-
taatti Hör mein Bitten.

Järvenpään Sibelius-viikot huipentuvat 
Bachin mestariteokseen Järvenpään kir-
kossa 28.10.

H-mollimessu on suurteos, jota monet 
pitävät länsimaisen taidemusiikin mer-
kittävimpänä luomuksena. Sama teos 
esitetään myös Lohjan kirkossa 1.11. 
Lohjan kaupunginorkesterin kanssa,
johtajana Juha Nikkola.

2008

Italian helmi Rossinin Messe Solen-
nelle Tartossa Peetrin kirkossa 24.5. ja 

Järvenpään kirkossa Kesäillan konsert-
tisarjassa 3.6.

Loppuvuodesta alkaen 25-vuotisjuh-
lavuoden suurten teosten ilotulitusta, 
josta erillinen tarina sivuilla 18-21.

25 vuotta on marssittu,
Rajamäen rykmentissä,
marssilaulut laulettu,
Hellun helinät heläytelty,
monet ilot pidetty,
kera Erkin, meidän tavaramerkin.

Kari Vuorialho
Canzonetta Novan basso vuodesta 1984

Yhdessä tekeminen on 
rock: Canzonetta Novan 
nykyinen puheenjohtaja 
Luanne Siliämaa (harja) ja 
sihteeri Vuokko Kortekangas 
(harava) kuoron 
pihatalkoissa 
(Kuva: Erkki Rajamäki).

Canzonetta Novan puheenjohtajat

Kari Vuorialho (1984-1986)
Seppo Niemi (1987-1988)
Pekka Launonen (1989-1990)
Leena Berntsson (1991)
Vuokko Malkavaara (1992-1995)

Kari Vuorialho (1996-1997)
Tuulikki Vepsäläinen (1998-1999)
Anna-Liisa Rautasuo-Pöysä (2000-2004)
Marketta Pohjanheimo (2005-2006)
Luanne Siliämaa (2007- )
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Muusikkojen ilmaisukanavat ovat mo-
ninaiset. Laulu ja laulupedagogia ovat 
aina olleet minun rakkauteni. Kuorossa 
laulaminen ja kuoron johtaminenkin oli 
minulle tuttua Canzonetta Novan alkutai-
paleella, mutta  ei vielä intohimoa. Kun 
se sitten muuttui intohimoksi, se ei vie-
nyt pelkästään  kättä vaan koko miehen. 
Kuorotyöskentelyn myötä kuva laulusta 
laajeni ja monipuolistui. Mottoni ”elä-
mässä pitää olla hauskaa” oli löytänyt 
maalinsa.

Canzonetta Novan omimmaksi alueek-
si muodostui melko nopeasti suurten 
kirkollisten  vokaaliteosten esittäminen. 
Tähän sisältyy laajojen kokonaisuuksien 
hallinnan tavoittelua, musiikin linjojen 
etsintää, yhteistä matkaa Bachin, Mo-
zartin, Verdin ja monien muiden suurten 
säveltäjien seurassa. En osaa sanoa tark-
kaa syytä, miksi tiemme kulki näin. Se 
tuntui kuitenkin luontevalta, meidän ta-
valtamme tehdä musiikkia.

Kuoro sai yhteistyökumppaneikseen 
orkesterit, solistit ja kapellimestarit, am-
mattilaiset, joiden kanssa työskentely 
on tarkkaa, vaativaa, opettavaa, mutta 
myös juhlaa. Laulajistomme, joka koos-
tui pitkään harrastaneista kuorolaulajista, 
tuoreista untuvikoista ja muutamista am-
mattilaisista, oli haasteen edessä. Se 
motivoi ja innosti harrastuksessa.

Kuorolaulua johtajan perspektiivistä
Kaltaiseni johtaja, jolla oli kuorolaulu-
taustaa ja kokemuksia solistitehtävistä, 
mutta ei kapellimestarikoulutusta, jou-
tui koulun penkille. Onneksi apuun 
tulivat hyväntahtoiset, avuliaat ja koke-
neet orkesterinjohtajat, jotka neuvoivat 
kädestä pitäen. Musiikillisen kokonai-
suuden hahmottamisen lisäksi piti vielä 
oppia organisoimaan isojen konserttien 
moninaisia käytännön järjestelyjä sekä 
luomaan yhteydet soittajiin, lehdistöön ja 
moniin muihin yhteistyökumppaneihin. 

Aikatauluttaminen  on myös suuri haaste. 
Riittääkö harjoitusaika ennen konsert-
tia? Riittääkö orkesteriharjoitusten määrä 
kuorolle ja solisteille? Kypsyvätkö asiat 
ennen h-hetkeä? Kestääkö kotiväen pin-
na runsasta poissaoloa ennen konserttia? 
Jokaisen ison teoksen kohdalla haukka-
simme aina suuren palan siinä toivossa, 
että palaset loksahtaisivat paikalleen, te-
os olisi esityskypsä kenraaliharjoitukseen 
mennessä ja että yleisökin nauttisi konser-
teissamme.

Musiikkia voi tulkita monella tavalla. 
Teoksen henki saattaa näyttäytyä esittä-
jilleen ja kuulijoilleen erilaisena. Kuoroa 
harjoittaessaan kuoronjohtaja joutuu 
etsimään kompromisseja. Koskaan ei 
voi tietää varmasti, toimivatko asiat yh-
dessä orkesterin kanssa samoin kuin 
harjoituspianistin säestämänä. Se, miten 
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kapellimestari lopulta johdattelee koneis-
toaan, selviää vasta esitystilanteessa. 

Laulamisen haasteet ovat kannatelleet kuo-
roa alusta saakka. Jatkuvasti on jouduttu 
palaamaan laulun peruslähteille motto-
na ”niin laulat kuin hengität.” Laulajan 
ainainen haaste omalle instrumentilleen 
on kehon hallinnan kehittäminen. Lau-
lutekniset kysymykset ovat olleet aina 
merkittävällä tavalla esillä kuoroharjoituk-
sissa. Vokaalien oikeaoppista laulamista, 
äänen solakkuutta, inhalointia eli imulla 
laulamista sekä eri rekistereissä ja niiden 
liittymäkohdissa laulamista harjoitellaan 
jatkuvasti. 

Mikä kuorolaulussa viehättää? Vastaus 
on tietysti: musiikki. Mutta ei siinä vielä 

Oratorioissa, passioissa ja messuissa kuoronjohtaja joutuu tutkimaan partituuria tarkkaan 
löytääkseen teemat ja vastateemat, fuugat ja monet muut musiikin osaset, siis kaiken, mitä 
säveltäjä on kirjoittanut. Ei riitä, että on tietoinen kuoron eri stemmojen liikkeistä, täytyy 
tuntea tarkkaan myös orkesterin osuudet. Kuvassa on yksi tuhannesosa Mozartin Requemin 
pienoispartituurista.

kaikki. Saat samaan hintaan rinnallesi suu-
ren joukon mukavia ja huumorintajuisia 
ihmisiä, jotka ovat yhtälailla sitoutuneita 
harrastukseensa. Saat ystäviä ja yhteisöl-
lisyyttä. Lisäbonuksena saat hyvän mielen 
sekä hienoja yhteisiä musiikillisia ja epä-
musikaalisiakin kokemuksia. 

Kuten vanha sanonta kuuluu, laulajien 
seura ei sivistä, mutta se voi olla hauskaa!

Erkki Rajamäki
Canzonetta Novan johtaja vuodesta 
1984
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Vaikka laulajien seura ei välttämättä aina 
sivistäisikään, se on usein hauskaa. Kuvassa 
kuoromme sopraanosolisti Hulda Björk 
Gardarsdóttir Rossinin Petite Messe Solennellen 
syvän harrastunnelmaisessa soolossaan ja koko 
islantilainen solistinelikko ynnä kapellimestari 
Rajamäki muutama minuutti konsertin jälkeen 
Islannissa kesäkuussa 2009 (Kuvat: Esa 
Pohjanheimo, sopraanon mies).

Canzonetta Nova  
Konserttien johtajat 
ja kapellimestarit

Liisa Aho-Pynttäri
Pekka Häkkinen 
Kalervo Kulmala
Juhani Lamminmäki
Markus Lehtinen
Heikki Liimola
Juha Nikkola
Jyri Nissilä
Hannu Norjanen
Heikki Rainio
Erkki Rajamäki

Helena Rajamäki 
Klaus Rautawaara
Ilmo Riihimäki
Jani Sivén
Anders Öhrwall 

Konserttien solistit 

Sopraano:
Nina Ahola
Aulikki Eerola
Pia Freund
Hulda Björk Gardarsdóttir
Mia Heikkinen 

Jutta Holmberg
Aurora Ikävalko
Eija Järvelä
Anna-Kristiina Kaappola
Satu Kaarisola-Kulo
Outi Kähkönen
Miika Laakso (poika- 
sopraano)
Essi Luttinen
Jenni Lättilä
Mari Palo 
Hedvig Paulig 
Taina Piira
Marja Ratia
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Anna-Liisa Rautasuo- 
Pöysä
Maija-Liisa Sevilem
Luanne Siliämaa
Riikka Sirén
Marjukka Tepponen
Raili Viljakainen
Maija Vuorinen
Merja Wirkkala

Altto:
Pia Alanne
Pia-Gunn Anckar 
Monica Groop
Kristiina Haartti
Tiina Maija Hirvilammi
Melis Jaatinen
Teele Joks
Sessilja Kristjánsdóttir
Wivan Nygård-Fagerudd
Päivi Nisula
Sari Nordqvist
Timo Nuoranne
Annika Ollinkari
Jeni Packalén
Tiina Penttinen
Ulla Raiskio
Riikka Rantanen
Tuula Saarensola
Eeva-Liisa Saarinen

Tenori:
Olli Brummer
Gardar Thor Cortes 
Ari Grönthal
Eero Hartikainen 
Anssi Hirvonen
Reijo Ikonen 
Hannu Jurmu
Jarmo Kukkonen
Heikki Kulo
Kimmo Lappalainen 
Tom Nyman
Heikki Paavola
Miikka Peltomaa
Heikki Rainio

Risto Saarman
Mikko Salakari
Mati Turi
Juha Yli-Knuuttila

Basso:
Hannu Forsberg
Juha Hostikka
Janne Kaksonen
Pekka Kähkönen
Jorma Martikainen
Kristjan Mõisnik
David Ólafsson
Riku Pelo
Jukka Pietilä
Elja Puukko
Erkki Rajamäki
Niklas Spångberg
Nicholas Söderlund

Konserttien säestäjät 
ja orkesterit

Eero Annala (urut)
Mikko Haapaniemi (urut)
Juhani Haapasalo (urut)
Bjarni Jónatansson (har-
moni)
Marko Korven-Korpinen 
(piano ja urut)
Pentti Kotiranta (piano)
Jarmo Kukkonen (piano)
Leena Lampinen (urut)
Janne Mertanen (piano)
Seppo Murto (urut) 
Mikko Niemi (piano)
Heikki Ruokonen (urut  
ja piano) 
Martti Sirviö (urut)
Katri Takala (urut ja 
harmoni)
Tapio Tiitu (urut)
Osmo Vatanen (piano)
Ursula Vihavainen (urut)

Aholansaari Sinfonietta
Espoon Musiikkiopiston 
Orkesteri 
Helsingin Barokkiorkesteri
Kamariorkesteri Tampere 
Chamber
Keskisen Uudenmaan  
Musiikkiopiston orkesteri
Kouvolan kaupungin- 
orkesteri
Kuudennen kerroksen  
orkesteri
Lohjan kaupunginorkesteri
Oopperaatio-orkesteri 
Sinfonietta SOI
Soli Deo Gloria
Tallinnan Barokkiorkesteri

Jani Sivénin piti harjoituttaa johtaa 
opinnäytetyönään musiikkiesitys, 
jossa oli laulajien lisäksi joitakin 
soittimia. Kahden kuoron ja 
sinfoniaorkesterin Elias-oratorio 
täytti nämä vaatimukset. 
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Canzonetta Novan 25-vuotisjuhlavuosi – 
uutteraa harjoittelua ja musiikin iloa

Vuosi 2009 on Canzonetta Novan 
25-vuotisjuhlavuosi. Kuoro on vuosien 
kuluessa laajentunut noin 60 laulajan ora-
toriokuoroksi.

Alkusoittona juhlavuodelleen vuoden 
2008 lopussa Canzonetta Nova yhdessä 
Vuosaaren kantaattikuoron kanssa esitti 
Mozartin Requiemin ensiksi osana Järven-
pään Sibeliusviikkojen konserttisarjaa ja 
kohta perään Vuosaaren kirkossa. Teok-
sen johti Markus Lehtinen, solisteina 
olivat Merja Wirkkala (sopraano), Jeni 
Packalén (altto), Anssi Hirvonen (tenori) ja 
Erkki Rajamäki (basso).  Vuosaaressa suu-
ria kirkkomusiikkiteoksia on omin voimin 
tehty vielä vähän. Siksi yleisön määrä 
ja reaktiot olivat arvoitus. Vuosaari-lehti 
kirjoitti tapahtumasta: ”Vuosaaren kirk-
ko täyttyi ääriään myöten. Vuosaaren 

kantaattikuoron ja Järvenpään Canzo-
netta Nova -kuoron mahtava yhteisesitys 
onnistui loistavasti.”

Vielä samassa kuussa Canzonetta Nova 
esitti Lohjan kaupunginorkesterin kans-
sa Puccinin Messa di Glorian Järvenpään 
kirkon 40-vuotisjuhlakonserttina. 

Solistimme Merja Wirkkala eläytyy Mozartin Requiemiin. (Kuva: Pekka Kaipainen). 

“Antoisa harrastus, saa laulaa, 
oppii uusia asioita laulamisesta 
ja musiikista, uusia teoksia, mu-
siikki ruokkii luovuutta, mukavia 
ihmisiä, ammattitaitoinen joh-
taja, loistava huumori, loistava 
pedagogi, hyvät verkostot, kan-
nustava!”

Kuorolaisen mielipide: 
Canzonetta Nova - miksi?
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Järvenpään kirkosta, CN:n kotikirkosta, 
televisioitiin maaliskuun alussa juhla-
messu, jonka musiikkina kuoro esitti 
mm. järvenpääläiseltä säveltäjältä Juha-
ni Haapasalolta tilatut Epistolamotetin ja 
Reminisceren sekä Felix Mendelssohnin  
hymnin psalmin 55 tekstiin Hör mein Bit-
ten (Kuule, Herra, rukoukseni).

Toisena pääsiäispäivänä saimme kunnian 
tuoda suomalaista kuorolauluosaamista 
prahalaisen Foerster Female Cham-
ber Choirin kanssa Temppeliaukion 
kirkossa pidettyyn yhteiskonserttiin, joka 
järjestettiin Tsekin EU-puheenjohtajuuden 

Puccinin Messa di Glorian johti Juha Nikkola, solisteina Ari Grönthal (tenori), Erkki Rajamäki 
(baritoni) ja Kristjan Mõisnik (basso).

“Yleensä sekakuoroissa 
miehet ei viihdy, mutta 
meillä on paljon miehiä. En 
kykene lopettamaan, yksi 
osa itseä kuolee. Kuoro ei 
ole lisuke, se on osa elä-
mää.”
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kunniaksi esimerkkinä kulttuurin kan-
soja yhdistävästä voimasta. Tsekin 
suurlähettiläs avasi tilaisuuden ja isän-
nöi vastaanottoa suurlähetystössä. 

Kansojen välinen kulttuurivaihto jat-
kui kesäkuussa, kun Canzonetta Nova 

ja Islannin kärkipään solistinimet yh-
distivät voimansa. Rossinin Messe 

Solennelle esitettiin ensin Järvenpäässä 
ja muutama päivä myöhemmin Islan-
nissa Skálholtin ja Langholtin kirkoissa. 
Hienotunnelmaisten musiikkielämysten 
ohella kuoro koki mykistävän luonto-
matkan laguuneineen, valasretkineen 
ja maastoratsastuksineen Islannin 
jylhissä maisemissa. Avustaminen Lang-
holtin kirkon islanninkielisessä messussa 
ja illanvietot paikallisten riemastuttavien 
musiikki-ihmisten kanssa syvensivät ystä-
vyyttä.  

Canzonetta Nova rentoutuu Blue 
Lagoonin vulkaanisessa lämmössä 
keskellä Islannin laavakivikenttiä. 

Kuorolaiset keskittyvät juhlamessun 
televisioinnin tarkkoihin ohjeisiin. 

“Jokaviikkoiset äänenavaukset, 
äänenmuodostus ja äänenkäy-
tön opetus on varmaan har-
vojen johtajien osaamista. On 
ollut merkittävää meille monil-
le puhetyöläisille arjen työssä. 
Maanantaina viikon alkaessa 
usein päivästä väsyneenä har-
joituksiin, mutta sieltä kotiin vir-
kistyneenä ja voimaantuneena. 
Hyvät ystävät, laulamisen iloa. 
Isojen kirkkomusiikkiteosten sa-
nomaa, sävel tulkitsee tunteet.”
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Juhlakonsertissa 19.9.2009 Järven-
pää-talolla kuoron ohjelmisto koostuu 
kuorolaisten itsensä toivomasta ja kuorol-
tamme toivotusta musiikista. Mukana on 
perinteistä suomalaista kuoromusiikkia, 
sakraalimusiikkia, oopperamusiikkia sekä 
kansanlauluja keveissä tunnelmissa. Koko 
ohjelma on tämän vihkosen takakannes-
sa.

Canzonetta Novan juhlavuoden viimei-
nen suurteos on Felix Mendelssonin 
Elias-oratorio. Vaikka pitkäaikaisen 
yhteistyökumppanimme Lohjan kaupun-
ginorkesterin johtajan Juha Nikkolan aika 
päättyi kesällä 2009, yhteistyö jatkuu: 
Elias-oratorio esitetään 26.11. klo 18.00 
Lohjan kirkossa ja 29.11. klo 18.00 Jär-
venpään kirkossa. Konsertit johtaa Juhani 
Lamminmäki.

“Kuorossa on kolme fantastista 
asiaa verrattuna muihin Suomen 
kuoroihin: (1) Erkki, (2) harjoituspia-
nisti Marko Korven-Korpinen ja (3) 
kuoron lapsenhoitokerho, joka on 
mahdollistanut pariskuntien kuoros-
sa käymisen. Kuoro on ollut jotakin 
ainutlaatuista; alussa ei ehkä osattu 
kuvitella mitä tästä tulisi. Aina saa 
kuorosta ja kuorolaisilta energiaa. 
Kuoro on ollut puolet monen kuo-
rolaisen elämästä.”

Mitä olisi Canzonetta Nova ilman 
joulukonserttia ja joulun aattohartauslau-
luja Järvenpään kirkossa? Aattohartauden 
kuoroon liittyy myös joulunviettoon val-
mistautuva kuorolaisten suku.  

Canzonetta Novan laulajat ovat vuosi-
en vaiheilla vaihtuneet, mutta joukossa 
on yhä useita aivan alusta asti kuorossa 
olleita. Juhlavuonnakin voi todeta: 

oN ilo lAUlAA KUoroSSA 
NimelTä CANzoNeTTA NovA! 

Marjatta Huhta
Canzonetta Novan altto vuodesta 2002
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Canzonetta Novan laulajat 2009
(myös lomalla olevat)

Sopraanot: 
Arola-Malin Hanna
Hämäläinen Riitta
Keva Leena
Kinnunen Sini
Kojo Pirkko
Markkanen Seija
Maskonen Terhi
Mäkinen Heli
Nieminen Minna
Pohjanheimo Marketta
Rautasuo-Pöysä Anna-Liisa
Repo Aulikki
Ryynänen Suvi
Schefer-Pakkala Leila
Sevilem Maija-Liisa
Siliämaa Luanne
Sorsa Päivi
Vuokila Iitu
Vuorialho Leena

Altot:
Antikainen Hanna-Maria
Hirvonen Riitta
Huhta Marjatta
Ilves Hannele
Jumppanen Tiina
Kangasniemi Aino
Karhi Eeva
Kortekangas Vuokko
Koskinen Marja-Leena
Laxén Sirkkuliina
Malmi Marja-Liisa
Määttä Maire
Nemlander Elena
Oksanen Kaija
Paavola Teija
Rajamäki Helena
Ruokonen Eija
Tuovinen Hanna
Vesterinen Johanna

Tenorit:
Heiskanen Jaakko
Järvinen Juha
Kauppinen Juuso
Kivisaari Esko
Määttä Ilkka
Paavola Heikki
Parvio Sakari
Peltomaa Miikka
Perander Pasi
Pohjolan-Pirhonen Jukka
Pöysä Lasse
Trogen Terho
Ulvila Tatu
Vollar Mike

Bassot:
Finnilä Jouni
Havu Simo
Ilmavirta Jukka
Kinnunen Kari-Pekka
Lehto Pertti
Linkola Jouni
Mäkinen Paavo
Pukkala Eero
Sarantaus Rauno
Teittinen Mikko
Tietäväinen Raimo
Vuorialho Kari
Vuoristo Pentti
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Hinta 10 € 

Jucundare jugiter 
Piae Cantiones -kokoelmasta

Jean Sibelius: Rakastava
sanat Kanteletar

solistit Silja Kulo ja Joonas Asikainen 

Aarre Merikanto: Sydämeni laulu
sanat Aleksis Kivi

Otto Kotilainen: Näin unta kesästä kerran
sanat Eino Leino Toivo Kuula: Auringon noustessa

sanat V.A. Koskenniemi

Toivo Kuula: Siell' on kauan jo kukkineet omenapuut
sanat V.A. Koskenniemi

Heitor Villa-Lobos: 
Ave Maria

Jaakko Mäntyjärvi: Ave Maria

Rauno Lehtinen: On hetki
sov. Ilkka Kuusisto

Ilkka Kuusisto: Halsterilaulu

Giuseppe Verdi: Vedi! le fosche 
oopperasta Trubaduuri 

Marko Korven-Korpinen, piano

Giuseppe Verdi: Va, pensiero  
oopperasta Nabucco 

Marko Korven-Korpinen, piano

On suuri sun rantas autius
sov. Matti Hyökki

Kesäillalla
sov. Ilmari Krohn

Lauantai-ilta
sov. Emil Kauppi

Canzonetta Nova 
25 vuotta

Juhlakonsertti lauantaina 19.9.2009 klo 17 
Järvenpää-talon Sibelius-salissa
Johtajina erkki ja Helena rajamäki


