Valoa!
Suomalaisen musiikin
joulukonsertti
Uspenskin Katedraali, Kanavakatu 1
pe 8.12.2017 klo 18 ja 20, ti 12.12.2017 klo 18 ja 20

Johtaa Hanna Remes

Ave Maria

Jaakko Mäntyjärvi suom. Jaakko Mäntyjärvi

Ole tervehditty, Maria, armoa täynnä,
Herra on kanssasi.
Siunattu olet sinä vaimojen joukossa,
ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä,
Jeesus Kristus.
Pyhä Maria, rukoile puolestamme
nyt ja kuoleman hetkellä.
Aamen.

Joulun kellot
Joulu saapuu portin luo
P.J. Hannikainen

Jean Sibelius, sov. Timo Lehtovaara Sakari Topelius,

suom. Ilta Koskimies

Brinn, fridens stjärna
Kaj-Erik Gustafsson, Jacob Tegengren,

suom. Ulf Wikström

Oi loista rauhan tähti, kimmeltäen taivahalla!
Oi soita joulun kello, tuoden joulun riemua!
On Herramme suosiossaan katsonut
maan kansojen puoleen.
Oi tervetullut päivä suur’,
min Jumalan profeetat julistivat!
Ei pahuus enää pauloissaan
voi pitää sydämiämme.
Jo näemme valon koittavan
maailman pimeyteen.
Auki on taivaankansi:
ylhäältä Jumalan armo loistaa
kuin kevään aurinko suloinen,
mi pimeyden voittaa.
On nimensä Rauhanruhtinas.
Hän tuli täyttääkseen Jumalan tahdon.
Helmassaan jokainen vaiva väistyy.
On valtikkansa rakkaus,
se sydämen taistot vaientaa,
joka kärsivä sielu saa sen tuoman virvoituksen.
Siis tullos soihtujen loisteessa,
kellojen helkkyen soidessa,
sä puhdas Lapsonen, sä armon,
lohdun ja autuuden tuoja.
Ole riemumme ja elomme, ja suojaava kilpemme.
Kaikille rauhas suo ja valosi aina loistaa.

Jouluhymni

Ahti Sonninen, sov. Ilmo Riihimäki, Une Haarnoja

Taas kaikki kauniit muistot
Sulho Ranta, sov. Jaakko Mäntyjärvi, Viljo Kojo

O magnum mysterium
Juha Holma,

suom. Laura Osala

Oi suuri mysteeri
ja ihmeellinen sakramentti,
että eläimet saivat nähdä vastasyntyneen
Herramme seimessä.
Oi siunattu Neitsyt,
jonka kohtu oli arvollinen
synnyttämään Herramme Jeesuksen Kristuksen.
Halleluja.

Arkihuolesi kaikki heitä
YHTEISLAULU
Leevi Madetoja, Alpo Noponen

Arkihuolesi kaikki heitä, mieles
nuorena nousta suo.
Armas joulu jo kutsuu meitä taasen
muistojen suurten luo.
Kylmä voisko nyt olla kellä, talven
säästä kun tuoksahtaa
lämmin leuto ja henkäys hellä,
rinnan jäitä mi liuottaa.
Syttyi siunattu joulutähti yöhön
maailman raskaaseen,
hohde määrätön siitä lähti, viel´ on
auvona ihmisten;
kun se loistavi lasten teille, päilyy
järvet ja kukkii haat,
kuusen kirkkahan luona heille siintää
onnelan kaukomaa

Gaudete

Piae Cantiones 1582, Jistebnice Cantional 1420

suom. Laura Osala

Iloitkaa, iloitkaa!
Kristus on syntynyt
Neitsyt Mariasta,
iloitkaa!
Armon aika, jota olemme
toivoneet, on tullut.
Laulakaamme riemulauluja
ja ylistäkäämme!

Hezekielin suljettu portti
on nyt auki,
Valossa on
pelastuksen autuus.
Siksi soikoon kiitoksemme
niin kuin jalokivien loiste,
Siunatkaa ja kiittäkää Herraa,
pelastuksen kuningasta.

Jumala on tullut ihmiseksi
luonto hämmästyy,
maailma uudistuu
Kristus on kuninkaamme.

Enkeli taivaan – Vom Himmel hoch Praetorius

Martti Luther, sov. Caspar Othmayr & Michael Martti Luther, suom. Hemminki Maskulainen

Jouluyönä
Metsien joulu
Sydämeeni joulun teen
On hanget korkeat, nietokset
En etsi valtaa, loistoa
Pyhä yö
Maa on niin kaunis
Mikko Sidoroff Sonja Kosunen

Säde Bartling Lauri Pohjanpää

Kassu Halonen, sov. Jukka Linkola Vexi Salmi Martti Hela Hiljainen joululaulu

Jean Sibelius, sov. Hannu Ikonen Vilkku Joukahainen

Jean Sibelius Sakari Topelius, suom. Tuntematon

Mikko Sidoroff Yrjö Jylhä

Sleesialainen sävelmä, sov. Säde Rissanen (Bartling) B.S. Ingemann, suom. Hilja Haahti

Vuonna 1913 perustetun Kilven Kuoron riveissä laulaa yli 50 aktiivista ja musiikista
innostunutta laulajaa. Esiinnymme runsaasti erilaisissa tilaisuuksissa sekä
kilpailemme ahkerasti kansainvälisissä kuorokilpailuissa.
Kuoromme ohjelmistoon kuuluu hyvin monipuolista musiikkia eri tyylilajeista
sekä aikakausilta. Perusrepertuaarimme ulottuu vanhan musiikin helmistä aina
nykysäveltäjien moderneihin teoksiin ja uusiin sovituksiin. Aika ajoin irrottelemme
myös viihdemusiikin parissa. Kuoroamme on kiitelty ennakkoluulottomien
ohjelmistovalintojen lisäksi kauniista yhteissoinnista sekä kyvystämme laajaan
tunneasteikon ilmaisemiseen.
Vuodesta 2000 Kilven Kuoron johtajana on toiminut musiikin maisteri
Hanna Remes (1973). Hänen johtajakaudellaan
Kilven Kuoro on tarttunut moniin uusiin haasteisiin.
Kemiläissyntyinen Remes on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta
sekä kirkkomusiikin aineryhmästä että esittävän säveltaiteen osastolta kuoronjohto
pääaineenaan. Remeksellä on lisäksi musiikkipedagogin tutkinto Keski-Suomen
Konservatoriosta. Kilven Kuoron lisäksi Remes johtaa Helsingin Laulua ja
perustamaansa kamarikuoro SonorEnsemblea. Hän työskentelee Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulissa hiippakuntasihteerinä ja opiskelee Taideyliopiston
Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa tavoitteenaan kirkkomusiikin taiteellinen
tohtorintutkinto.
Hanna Remes toimii Sekakuoroliiton taiteellisena johtajana ja
Sulasolin taiteellisen toimikunnan jäsenenä.
Vuosi 2017 on ollut Kilven Kuorolle suurten teosten vuosi: kevätkaudella lauloimme
Toivo Kuulan Meren virren Sekakuoroliiton 60-vuotisjuhlassa ja Händelin Messiasoratorion Kirkon musiikkijuhlilla Senaatintorilla.
Ensi vuonna kuoromme viettää 105-vuotisjuhlavuottaan. Juhlakonsertissa lauantaina
6.10.2018 esitämme mm. kuoron järjestämän suomalaisen nykyrunouden
sävellyskilpailun antia.
Tunnelmalliset Valoa!-joulukonserttimme Uspenskin katedraalissa ovat olleet Kilven
Kuoron tavaramerkki jo useamman vuoden ajan. Yleisön joukossa on paljon vanhoja
tuttuja, jotka palaavat katedraalin mystiseen tunnelmaan vuosi toisensa jälkeen.
Vuosien varrella olemme laulaneet joulukonsertteja yrityksille yksityistilaisuuksissa,
ja joka vuosi saamme konserttivieraaksemme myös erilaisia ryhmiä. Te, ihana
yleisömme, luotte omalta osaltanne Uspenskiin joka kerta taianomaisen tunnelman.
Monelle teistä Valoa!-konsertit tuovat joulumielen, mikä on meille kuorolaisille kaikkein
tärkeintä.
Tänä vuonna Uspenskissa soi 100-vuotiaan Suomen kunniaksi suomalaiseen
joulunviettoon kuuluvia kappaleita.
Lämpimästi tervetuloa kokemaan joulun Valoa! jälleen ensi vuonna!
www.kilvenkuoro.fi • www.facebook.com/Kilvenkuoro • www.twitter.com/KilvenKuoro

