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Rovalan kuoro

talvea. Kappaletta kuunnellessa
voi melkein haistaa oluen valmistuksesta tulevat tuoksut.
Kappaletta on paljon esitetty
Ene Lilleperkin ajoista alkaen.
Esitykseen liittyvä koreografia
on tehnyt siitä hyvin suositun.

On lautalla
pienoinen kahvila

Simo Niemelä on Lapin Lauluveikkojen oma vakiosolisti.

Kappale on samannimisestä
elokuvasta. Se on Kipparivartetin hovisäveltäjän Harry Bergströmin ja Tatu Pekkarisen
tuotantoa. Asiaan tarkemmin
perehtymättä Kipparikvartetin
mainioita esityksiä tuli pitäneeksi melko heppoisina tuotteina.
Nyt itse niitä laulaneena mieli
on muuttunut. Tämäkin kappale vaati tavattoman määrän
harjoitusaikaa. Nyt tajuaa millaisia ammattimiehiä Kipparit
olivat. Auvo Nuotio, Eero Väre
(Olavi Virta), Teijo Joutsela ,
Kauko Käyhkö, korkeimmasta
äänestä matalimpaan.

Selkosten kulkija
Jouko Tekoniemeltäkin on toinen kappale levyllä. Selkosten
kulkijan sanoituksen on tehnyt
Tekoniemen ”aisapari” Arvo
Ylitalo.

Sumuinen aamu

Kuvassa tenoreista Pentti Määttä, Martti Severikangas, Helge
Sirkkala ja Jouko Kallo.

AULUMME
Suuren hovissa. Miehen ikään
tultuaan hän kulki viikinkiretkillä monissa maissa ja kääntyi
Englannissa kristinoppiin. Saatuaan tietää, että Norjassa oltiin
tyytymättömiä Haakon Jaarlin
hallitukseen, hän palasi v.995
sinne, samaan aikaan, kun kapina jaarlia vastaan syttyi. Hänet otettiin kuninkaaksi. Olav
Trygvason päätti nyt käännyttää
norjalaiset kristityiksi ja kulki
ympäri maata uhkauksilla ja
rangaistuksilla pakottaen kansan ottamaan kasteen. Häntä
vastaan syntyi kuitenkin Tanskan ja Ruotsin kuninkaiden
Svenin ja Olavi Sylikuninkaan
sekä Norjasta karkoitetun Eerik
Jaarlin kesken liitto. Palatessaan matkalta vendien maalta
O.T. sai surmansa vuonna 1000
kuuluisassa Svolderin taistelussa hypätessään, urhoollisesti
taisteltuaan ylivoimaa vastaan,
Ormen Långe- nimisestä kuningaslaivastaan mereen.
Maansiinteen on sanoittanut
niin ikään kuuluisa norjalainen
runoilija Björnsjerne Björnson.
Ainakin Heikki Klemetin suomennos antaa edeltävää tarinaa
hienovaraisemman tulkinnan
tuon ajan tapahtumista.

Miesten laulu
Viro on tuottanut suuren määrän loistavia säveltäjiä. Nyt on
vuorossa 1930 syntynyt Veljo
Tormis. Hänen laajasta tuotannostaan suurin osa on kuoromusiikkia. Aiheensa Tormis on
ammentanut suomensukuisten
kansojen lauluperinteestä. Hän
on kirjoittanut noin 60 sarjaa ja
yli 100 kuoroteosta. Lauluveikkojen taiteellinen johtajakin
on saanut nauttia Tormisin
opetuksesta. Miesten laulu on

Tervalaulu

kansanrunon pohjalta tehty
hauska tosimiesten laulu.

Näärid käes
Levyllä oleva toinen Ernesaksin
kappale on luonteeltaan aivan
toisenlainen kuin Laulajan

Joni Jarkko
Joulukonsertin
ohjelmalehtisessä.

Vinyyliaikaan
Lauluveikot
äänitti levyllisen Olavi Marttiinin sävellyksiä ja sovituksia.
Kaikki eivät silloin mahtuneet
mukaan. Tällä levyllä on yksi
kappale kansansävelmän sovituksena. Ylikyläläiset voisivat
omia Tervelaulun omakseen.

Synnyinseutu
Rakkaalla lapsella on monta
nimeä: Synnyinseutu, Teure
Heimat, Vankien kuoro oopperasta Nebukadnesar (Nabucco).
Säveltäjänä tietenkin Giuseppe
Verdi. Franz Burkhart on tehnyt mieskuorosovituksen ja
R.R.Ryynänen onkirjoittanut
suomalaiset sanat mieskuoro
Puijon Laululle. Kuoron kunnianhimoisena
tavoitteena
oli laulaa teos alkukielellä,
italiaksi. Varmasti tulevissa
konserteissa se kuullaankin.
Kappaleeseen liittyy valtavat
tunnelataukset. Niitä ei tarvittavassa määrin tavoitettu
vieraalla kielellä. Joidenkin suruksi ja joidenkin riemuksi teos
päädyttiin laulamaan suomen
kielellä. Ehkä näin tarvittava
tunnetila pystyttiin paremmin
saavuttamaan. No, vielä se palaa
sauna meilläkin!

Uudelleen jos luokses
tulla voisin
Tämä kappale on hyvin tuttu ja
monesti levytetty. Uskoakseni
sillä on kuitenkin vankka kannattajakunta. Sovituksemme
on tehnyt Pertti Puhakka.
Sävellyshän on V.Salanovin.
Salanimen taakse kätkeytyy
Jaakko Borg. Sanat ovat Juha
Vainion käsialaa.

Merenkulkijan kaipaus
Sjöfararen vid milan luokiteltiin aluksi ”muihin ulkomaalaisiin” lauluihin johtuen Gustav
Frödingin ruotsinkielisestä
tekstistä. Kyseessä on kuitenkin Selim Palmgrenin ”toiseen
kotimaiseen” tekstiin sävelletty
suomalainen kaunis kappale,
niin kuin kaikki Palmgrenin
mieskuorokappaleet ovat.

Arkadi Abazan säveltämän
vanhan venäläisen romanssin
on levyttänyt mm. Lauluveikkojenkin solistina esiintynyt
Heikki Yrttiaho. Levyllä olevan
tulkinnan solistiosuudesta vastaa tunnetulla taidollaan jälleen
Simo Niemelä. Sovituksesta
vastaa Heikki Yli-Tepsa.

Kauan kaivatun Kairankulkijan sanat ja säveltäjän kuva
Juhlajoikauksessa vuonna 1986.
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