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sävelsäihKettä 
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
”In diesen heilgen Hallen”
Sarastron aaria oopperasta Taikahuilu 

Henri Uusitalo, basso
Erkki Korhonen, piano

”Die hölle Rache”, Yön kuningattaren 
aaria oopperasta Taikahuilu

Marika Hölttä, koloratuurisopraano
Erkki Korhonen, piano

”Wer ein Liebchen hat gefunden”, Osmi-
nin aaria oopperasta Ryöstö Seraljista

Henri Uusitalo, basso
Erkki Korhonen, piano

”Durch Zärtlichkeit”, Blonden aaria 
oopperasta Ryöstö Seraljista

Marika Hölttä, koloratuurisopraano
Erkki Korhonen, piano

”Ich gehe, doch rate ich dir”, Blonden 
ja Osminin duetto oopperasta Ryöstö 
Seraljista

Marika Hölttä, koloratuurisopraano
Henri Uusitalo, basso 
Erkki Korhonen, piano

Carl Loewe (1796–1869)
Odins Meeresritt, op. 118 (Aloys Schrei-
ber)

Gerald Finzi (1901–1956)
Fear No More the Heat o’ the Sun, 
op. 18 nro 3 (William Shakespeare)

Henri Uusitalo, basso
Erkki Korhonen, piano

Jean Sibelius (1865–1957)
Säv, säv susa, op. 36 nro 4 (Gustav Frö-
ding)
Kaiutar, op. 72 nro 4 (Larin-Kyösti)
Tanken (Johan Ludvig Runeberg)

Marika Hölttä, koloratuurisopraano
Henri Uusitalo, basso 
Erkki Korhonen, piano

Frederick Loewe (1888–1901)
”I Could Have Danced all Night” Elizan 
laulu musikaalista My fair lady (Alan Jay 
Lerner)

Marika Hölttä, koloratuurisopraano
Erkki Korhonen, piano

Richard Rodgers (1902–1979)
”Some Enchanted Evening” Emilen 
laulu musikaalista South Pacific (Oscar 
Hammerstein II)

Henri Uusitalo, basso
Erkki Korhonen, piano

Jeanine Tesori (s. 1961)
”The Girl in 14G” (Dick Scanlan)

Marika Hölttä, koloratuurisopraano
Erkki Korhonen, piano

Jeromy Kern (1885–1945)
”Ol’ Man River”, Joen aaria musikaalista 
Teatterilaiva (Oscar Hammerstein II)

Henri Uusitalo, basso
Erkki Korhonen, piano

Leonard Bernstein (1918–1990)
”Glitter and Be Gay”, Cunegonden aaria 
operetista Candide (Richard Wilbur)

Marika Hölttä, koloratuurisopraano
Erkki Korhonen, piano

OHJELMA 



Oskar Merikanto (1868–1924)
Itkevä huilu, op. 52 nro 4 (Larin-Kyösti) 
Merellä op. 47 nro 4 (J.H. Erkko)
Soipa kieli, op. 62 nro 1 (Ilmari Calam-
nius)
Oi, kiitos sa Luojani armollinen (Eino 
Leino)

Marika Hölttä, koloratuurisopraano
Henri Uusitalo, basso 
Erkki Korhonen, piano

 

Yhteistyössä Kansan Sivistysrahasto / Päivi ja Paavo Lipposen rahasto

Marika Hölttä ja Henri Uusitalo valittiin Päivi ja Paavo Lipposen 
rahaston solisteiksi vuodelle 2021. Rahasto tukee vuosittain nuoria 
tekijöitä eri taiteen aloilta. Vuonna 1998 perustettu rahasto toimii 

pitkäjänteisesti ja edistää suomalaisen kulttuurin – erityisesti 
maalaus- ja musiikkitaiteen – leviämistä sekä Suomessa että maailmalla.



Wolfgang Amadeus Mozart
”IN DIESEN HEILGEN HALLEN”, 
SARASTRON AARIA OOPPERASTA 
TAIKAHUILU
Emanuel Schikaneder, suom. Juhani Koivis-
to ja Jussi Tapola

In diesen heil’gen Hallen
kennt man die Rache nicht,
und ist ein Mensch gefallen,
führt Liebe ihn zur Pflicht.

Dann wandelt er an Freundes Hand
vergnügt und froh in’s bess’re Land,
in’s bess’re Land, in’s bess’re Land.

In diesen heil’gen Mauern,
wo Mensch den Menschen liebt,
kann kein Verräter lauern,
weil man dem Feind vergibt.

Wen solche Lehren nicht erfreun,
verdienet nicht ein Mensch zu sein,
ein Mensch zu sein.

”DIE HÖLLE RACHE”, 
YÖN KUNINGATTAREN AARIA OOP-
PERASTA TAIKAHUILU
Emanuel Schikaneder, suom. Juhani Koivis-
to ja Jussi Tapola

Der Hölle Rache kocht in meinem 
Herzen, Tod und Verzweiflung
flammet um mich her!
Fühlt nicht durch dich 
Sarastro Todesschmerzen,
so bist du meine Tochter nimmermehr.
So bist du meine Tochter nimmermehr,
meine Tochter nimmermehr,
so bist du meine Tochter nimmermehr.

Ei temppelissä täällä
voi kosto vaikuttaa.
On rakkaus ihmisellä,
hän vaikka lankeaa.

Ystävä tiellä johdattaa,
edessä hohtaa onnen maa,
niin onnen, onnen maa.

Saa luona pyhän muurin
näin armon ihminen.
Jos loukkaus on suurin,
saa anteeks silti sen.

Se joka ohjeen oivaltaa,
hän vasta ihmisarvon saa,
hän ihmisarvon saa.

Helvetin kosto rinnassani polttaa,
niin, epätoivon, kuoleman tuskan 
liekki korventaa!
Tahtoni on: 
Sarastron tällä surmaat,
Et muuten olla tyttäreni saa
Et milloinkaan olla tyttäreni saa!
a-a. olla tyttäreni saa!
a-a. et muuten olla tyttäreni saa!



Verstoßen sei auf ewig,
verlassen sei auf ewig.
Zertrümmert sei’n auf ewig 
alle Bande der Natur,
Verstoßen, verlassen und zertrümmert
alle Bande der Natur,
wenn nicht durch dich Sarastro wird 
erblassen! Hört, Rachegötter, hört der 
Mutter Schwur!

”WER EIN LIEBCHEN HAT 
GEFUNDEN”, OSMININ AARIA OOP-
PERASTA RYÖSTÖ SERALJISTA 
Johann Gottlieb Stephanie nuorempi, 
Christoph Friedrich Bretznerin mukaan,
suom. Esko Elstelä

Wer ein Liebchen hat gefunden,
Die es treu und redlich meint,
Lohn’ es ihr durch tausend Küsse,
Mach’ ihr all das Leben süsse,
Sei ihr Tröster, sei ihr Freund.
Tralallera, tralallera!

Doch sie treu sich zu erhalten,
Schliess er Liebchen sorglich ein;
Denn die losen Dinger haschen
Jeden Schmetterling, und naschen
Gar zu gern vom fremden Wein.
Tralallera, tralallera!

Sonderlich beim Mondenscheine,
Freunde, nehmt sie wohl in acht!
Oft lauscht da ein junges Herrchen,
Kirrt und lockt das kleine Närrchen,
Und dann, Treue, gute Nacht!
Tralallera, tralallera!

Ja ainiaaksi hylkään,
pois ainiaaksi heitän,
ja ainiaaksi kiellän 
tämän äidinrakkauden,
siis hylkään, pois heitän ja kiellän,
tämän äidinrakkauden a-a-a.
jos et, jos et Sarastroa tällä surmaa!
Ah, ah, ah, kostonhenget, ah, näin 
vannon sen!

Jos saat mielitietyn löytää,
uskollisen, viehkeän,
suukot palkinnoksi suothan,
lahjat lemmitylle tuothan,
saakoon hellän ystävän.
Trallalera, trallalera...

Ettei uskoton voi olla
lukon taakse sulje tuo,
nulkit tieltä ruusun haistaa,
tahtoo mettä hiukan maistaa,
pian pois sen viinin juo.
Trallalera, trallalera...

Vahdin tarkoin kuutamolla,
silloin uhkaa surmansuu,
vaanii viekkaat nuorukaiset,
loukkuun jäävät tyhmät naiset,
- uskollisuus unhoittuu...
Trallalera, trallalera...



”DURCH ZÄRTLICHKEIT”, BLON-
DEN AARIA OOPPERASTA RYÖSTÖ 
SERALJISTA
Johann Gottlieb Stephanie nuorempi, 
Christoph Friedrich Bretznerin mukaan
suom. Esko Elstelä

Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln,
Gefälligkeit und Scherzen
Erobert man die Herzen
Der guten Mädchen leicht.

Doch mürrisches Befehlen,
Und Poltern, Zanken, Plagen
Macht, dass in wenig Tagen
So Lieb’ als Treu’ entweicht.

”ICH GEHE, DOCH RATE ICH DIR”, 
BLONDEN JA OSMININ DUETTO, 
OOPPERASTA RYÖSTÖ SERALJISTA
Johann Gottlieb Stephanie nuorempi, 
Christoph Friedrich Bretznerin mukaan,
suom. Marika Hölttä ja Henri Uusitalo

OSMIN
Ich gehe, doch rathe ich dir
Den Schurken Pedrillo zu meiden.

BLONDE
O pack’ dich, befiehl’ nicht mit mir,
Du weist ja, ich kann es nicht leiden.

OSMIN
Versprich mir - -

BLONDE
Was fällt dir da ein!

OSMIN
Zum Henker - -

Niin tahdikas kuin hellä
mies olla vain kun jaksaa,
se aina vaivan maksaa
- niin neidon valloittaa.

Jos raivopäänä käskee
ja riitelee ja suuttuu
niin tyttö jääksi muuttuu
ja lempi kaikkoaa.

OSMIN
Minä menen, mut neuvoani kuule, 
Pedrillo roistoa sä vältä.

BLONDE
Häivy, älä määräile.
Tiedät, etten voi sietää tuota.

OSMIN
Lupaa minulle

BLONDE
Kuinka kehtaat!

OSMIN
Hittolainen



BLONDE
Fort, lass mich allein.

OSMIN
Wahrhaftig kein’n Schritt von der Stelle,
Bis du zu gehorchen mir schwörst.

BLONDE
Nicht so viel, du armer Geselle,
Und wenn du der Grossmogul wärst.

OSMIN
O Engländer! seyd ihr nicht Thoren,
Ihr lasst euren Weibern den Willen,
Wie ist man geplagt und geschoren,
Wenn solch’ eine Zucht man erhält!

BLONDE
Ein Herz, so in Freyheit geboren,
Lässt niemals sich sklavisch behandeln;
Bleibt, wenn schon die Freyheit 
verloren, noch stolz auf sie, lachet der 
Welt.

BLONDE
Nun troll’ dich.

OSMIN
So sprichst du mit mir?

BLONDE
Nicht anders.

OSMIN
Nun bleib ich erst hier.

BLONDE
Ein andermal, itzt musst du gehen.

OSMIN
Wer hat solche Frechheit gesehen! 

BLONDE
Mene pois, jätä minut rauhaan!

OSMIN
Totisesti, en liikahdakaan, 
ennen kuin vannot tottelevasi minua.

BLONDE
En anna tippaakaan periksi, vaikka olisit 
kuinka iso kiho tahansa!

OSMIN
Voi Engelsmannit, oletteko hulluja, 
kun naisenne annatte mennä mielensä 
mukaan. Mikä vaiva ja vitsaus on kun 
moinen olento vapautetaan. 

BLONDE
Sydän, joka on vapauteen syntynyt
ei koskaan alistu orjuuteen. 
Vaikka vapaus menetettäisiinkin, on 
sydän ylpeä vapaudestaan ja se nauraa 
maailmalle! 

BLONDE
Nyt häivy!

OSMIN
Kuinka minulle puhut?

BLONDE
Juuri näin.

OSMIN
Minähän pysyn tässä.

BLONDE
Joku toinen kerta, nyt täytyy mennä.

OSMIN
Miten törkeää käytöstä!



BLONDE
Es ist um die Augen geschehen,
Wofern du noch länger verweilst.

OSMIN
Nur ruhig, ich will ja gern gehen,
Bevor du gar Schläge ertheilst.

Carl Loewe 
ODINS MEERESRITT
Aloys Schreiber

Meister Oluf, der Schmied auf 
Helgoland, verläßt den Amboß um 
Mitternacht. Es heulet der Wind am 
Meeresstrand, da pocht es an seiner Türe 
mit Macht:
”Heraus, heraus, beschlag’ mir mein 
Roß, ich muß noch weit, und der der Tag 
ist nah!” Meister Oluf öffnet der Türe 
Schloß, und ein stattlicher Reiter steht 
vor ihm da.

Schwarz ist sein Panzer, sein Helm und 
Schild; an der Hüfte hängt ihm ein 
breites Schwert. Sein Rappe schüttelt 
die Mähne gar wild  und stampft mit 
Ungeduld die Erd’!

”Woher so spät? Wohin so schnell?”
”In Norderney kehrt’ ich gestern ein.
Mein Pferd ist rasch, die Nacht is hell, 
vor der Sonne muß ich in Norwegen 
sein!”

”Hättet Ihr Flügel, so glaubt’ ich’s gern!”
”Mein Rappe, der läuft wohl mit dem 
Wind. Doch bleichet schon da und dort 
ein Stern, drum her mit dem Eisen und 
mach’ geschwind!”

BLONDE
Silmäsi sokeutuvat jos viivyt vielä!

OSMIN
Ihan rauhassa, minä kyllä menen,
Ennen kuin alat iskuja jaella

ODININ MERIRATSASTUS  
suom. Jussi Karjalainen

Mestari Oluf, seppä Helgolandissa,
jättää alasimensa puoliltaöin.
Tuuli ulvoo merenrannassa,
silloin jyskytetään oveaan voimalla:

”Ulos! ulos, ulos tänne, kengitä ratsuni,
haluan vielä kauaksi, ja päivä lähenee!”
Mestari Oluf avaa oven lukon,
ja uljas ratsumies seisoo edessään siellä.

Musta on panssarinsa, kypärä ja kilpensä,
kupeellaan kantaa leveätä miekkaa.
Musta ratsunsa ravistaa hurjana harjaan-
sa ja kuopii kärsimättömänä maata.

”Mistä näin myöhään? Minne niin kii-
reesti?” ”Nordeney’hin poikkesin eilen.
Hevoseni on nopea, yö on valoisa,
ennen aurinkoa minun on oltava Nor-
jassa!”

”Omaisittepa siivet, niin mieluusti us-
koisin!” ”Ratsuni juoksee hyvin tuulen 
kanssa, jo vaalenee siellä täällä tähdet!
Siis hevosenkenkä esiin ja tee se nopeas-
ti!”



Meister Oluf nimmt das Eisen zur Hand,
es ist zu klein, da dehnt es sich aus.
Und wie es wächst um des Hufes Rand,
da ergreifen den Meister Bang’ und 
Graus.

Der Reiter sitzt auf, es klirrt sein 
Schwert: ”Nun, Meister Oluf, gute 
Nacht! Wohl hast du beschlagen Odin’s 
Pferd’; ich eile hinüber zur blutigen 
Schlacht.”

Der Rappe schießt fort über Land und 
Meer, um Odin’s Haupt erglänzet ein 
Licht. Zwölf Adler fliegen hinter ihm 
her; sie fliegen schnell, und erreichen ihn 
nicht.

Gerald Finzi
FEAR NO MORE THE HEAT O’ THE 
SUN, OP. 18 NRO 3
William Shakespeare, suom. Paavo Cajander

Fear no more the heat o’ the sun,
Nor the furious winter’s rages;
Thou thy worldly task hast done,
Home art gone, and ta’en thy wages;
Golden lads and girls all must,
As chimney-sweepers, come to dust.

Fear no more the frown o’ the great;
Thou art past the tyrant’s stroke;
Care no more to clothe and eat;
To thee the reed is as the oak;
The sceptre, learning, physic, must
All follow this, and come to dust.

Fear no more the lightning-flash,
Nor the all-dreaded thunder-stone;
Fear not slander, censure rash;
Thou hast finished joy and moan;
All lovers young, all lovers must
Consign to thee, and come to dust.

Mestari Oluf ottaa raudan käteensä,
se on liian pieni, mutta se paisuu.
Ja kun se kasvaa kavion ympärille,
tarttuu mestariin pelko ja kauhu.

Ratsastaja nousee satulaan, miekka kals-
kaa: ”Nyt, mestari Oluf, hyvää yötä!
Hyvin kengitit Odinin hevosen;
minä kiirehdin veriseen taistoon.”

Ratsu rynnistää pois yli maan ja meren
Odinin pään päällä välähtää valo.
Kaksitoista kotkaa lentää takanaan;
ne lentävät nopeasti, mutt’eivät saavuta 
tätä.

Jäivät paahteet auringon,
Talven myrskyt raivokkaat;
Päivätyösi tehty on,
Kotiin käyt ja palkkas saat.
Pojat, immet ihanat
Ne maan tomuksi vaihtuvat.

Pääsit suurten vainosta,
Uhkat vältit valtijain;
Sure et ruokaa, vaatetta;
Tammi nyt on ruoko vain.
Oppineet ja ruhtinaat
Ne maan tomuksi vaihtuvat

Jäivät nuolet ukkosen,
Jyrinätkin pauanteen;
Ilon heitit, murehen,
Herjat, moitteet polvekseen.
Lempi. nuoruus kuihtuvat,
Maan mullaksi ne vaihtuvat.



No exorciser harm thee!
Nor no witchcraft charm thee!
Ghost unlaid forbear thee!
Nothing ill come near thee!
Quiet consummation have;
And renowned be thy grave!

Jean Sibelius 
SÄV, SÄV SUSA OP. 36 NRO 4
Gustav Fröding

Säf, säf, susa,
våg, våg, slå, 
I sägen mig var Ingalill 
den unga månde gå?

Hon skrek som en vingskjuten and, när 
hon sjönk i sjön,
det var när sista vår stod grön.

De voro henne gramse vid Östanålid,
det tog hon sig så illa vid.

De voro henne gramse för gods och gull
och för hennes unga kärleks skull.

De stucko en ögonsten med tagg,
de kastade smuts i en liljas dagg.

Så sjungen, sjungen sorgsång,
I sorgsna vågor små,
Säf, säf, susa,
våg, våg, slå!

Sua velhot älkööt turmatko!
Sua taiat älkööt hurmatko!
Aaveet sua säästäköön!
Paha sua väistäköön!
Rauha sielullesi tulkoon;
Kunniassa hautas olkoon!

KAHISKAA, TE KAISLAT  
suom. Teivas Oksala

Oi kahiskaa, te kaislat,
laineet laulakaa,
te kertokaa se, minne
nuori Inga katoaa. 

Kuin siipeen ammuttu sorsa 
hän hukkui huutaen,
sai nähdä viime kevät sen.

Karsasti häntä väki Itäjoenpään,
se sattui kohtaan kipeimpään:

syy oli talon rikkaus
ja neidon nuori rakkaus.

Löi silmäterään he okaineen,
loan heittivät liljaan kasteiseen.

Niin soi siis surulaulu:
on lainella nyt yö,
oi kahiskaa te kaislat,
laine, laine, lyö!



Jean Sibelius
TANKEN
Johan Ludvig Runeberg

Tanke, se hur fogeln svingar
Under molnet lätt och fri;
Äfven du har dina vingar
Och din rymd att flyga i.

Klaga ej, att du vid gruset
Som en fånge binds ännu;
Lätt som fogeln, snabb som ljuset,
Mer än båda fri är du.

Är det gladt på jorden, hvila
Bland dess fröjder glad också,
Är det sorgligt, ila, ila
Bort till högre verldar då.

Frederick Loewe 
”I COULD HAVE DANCED ALL 
NIGHT”, ELIZAN LAULU MUSIKAA-
LISTA MY FAIR LADY
Alan Jay Lerner, suom. Sauvo Puhtila

I could have danced all night
I could have danced all night
And still have begged for more.
I could have spread my wings
And done a thousand things
I’ve never done before.
I’ll never know what made it so exciting
Why all at once my heart took flight
I only know when he
Began to dance with me
I could have danced, danced, danced all 
night!

AJATUS
suom. Erkki Pullinen

Ajatus, katso, miten lintu kaartelee
pilven alla kevyesti ja vapaana;
sinullakin on omat siipesi
ja avaruutesi, jossa voit lentää.

Älä valita, että olisit sidottu
maalliseen vangin lailla;
olethan kevyt kuin lintu, nopea kuin 
valo, ja vapaampi kuin kumpikaan niistä.

Jos maan päällä on hauskaa, viivy
toki sen ilojen parissa;
jos siellä on murhetta, kiiruhda
silloin kohti korkeampia maailmoita.

Yö vaikka saapuikin
niin yhä saattaisin 
vain jäädä tanssimaan.
Nyt siivet kannattaa
nyt tähtiin nousta saa
ja kauas jättää maan.
Oi mikä voisi olla syynä kaikkeen
se minut aivan hämmentää.
Hän minut tanssiin vei
ja muuta jäänyt ei
kuin tanssi taivaisiin ja hän!



Richard Rodgers
”SOME ENCHANTED EVENING”, 
EMILEN LAULU MUSIKAALISTA 
SOUTH PACIFIC
Oscar Hammerstein II, suom. Erkki Ainamo

Some enchanted evening, 
you may see a stranger
You may see a stranger 
across a crowded room
And somehow you know, 
you’ll know even then
That somewhere you’ll see her 
again and again

Some enchanted evening, 
someone may be laughing
You may hear her laughing 
across a crowded room
And night after night, 
as strange as it seems
The sound of her laughter 
will sing in your dreams

Who can explain it, 
who can tell you why?
Fools give you reasons, 
wise men never try

Some enchanted evening, 
when you find your true love
When you hear her call you 
across a crowded room
Then fly to her side 
and make her your own
Or all through your life, 
you may dream all alone

Once you have found her, 
never let her go
Once you have found her, 
never let her go

Tähtitarhat hohtaa, 
armahan kun kohtaat, 
armahan kun kohtaat 
sa tielläs astellen.
Sun hetkesi tää 
vie ikuisuuteen.
Sä tunnet 
ett’ kohtaatte ain uudelleen.

Tähtitarhat hohtaa, 
kun sa onnen kohtaat.
Tiellesi se astuu 
kuin laulu riemuinen.
Sun eessäsi on nyt 
taivas ja maa,
kun untesi onneen 
sa kanssaan jo saat.

Tiellesi astui 
tähti taivoltaan.
Onnehen tartu, 
ettei luotasi saa.

Tähtitarhat hohtaa, 
kun sa onnen kohtaat.
Viereltäs sen löydät, 
kun siihen tartut vaan.
Sun eessäsi on nyt 
taivas ja maa
kun untesi onneen 
sa kanssaan jo saat.

Tiellesi astui 
tähti taivoltaan.
Onnehen tartu, 
ettei luotasi saa.



Jeanine Tesori
THE GIRL IN 14G
Dick Scanlan, suom. Marika Hölttä

Just moved in to 14G
So cozy, calm, and peaceful
Heaven for a mouse like me
With quiet by the lease-full
Pets are banned, parties too,
And no solicitations.
Window seat with garden view
A perfect nook to read a book
I’m lost in my Jane Austen when I hear

Say it isn’t so
Not the flat below
From an opera wanna be
In 13G
A matinee of some cantata
Wagner’s Ring
And Traviata

My first night in 14G
I’ll put up with Puccini
Brew myself a cup of tea
Crochet until she’s fini
Half past eight
Not a peep
Except the clock tick-tockin’
Now I lay me down to sleep
A comfy bed to rest my head
A stretch, a yawn, I’m almost gone when

Now the girl upstairs
Wakes me unawares
Blowing down from 15G
Her revelly
She’s scattin like her name is Ella
Guess who answers a cappella?

I’m not one to
Raise my voice
Make a fuss

Muutin juuri asuntoon 14G, niin 
kotoisaan, rauhoittavaan ja rauhalliseen.
Taivas hiirulaiselle, kuten minä olen,
ja jossa on hiljaisuutta vuokralla.
Lemmikit on kielletty, samoin kuten 
juhlat eikä kerjäläisiä suvaita.
Ikkunapaikka puistonäköalalla:
täydellinen kolo lukea kirjaa! 
Olen Jane Austinini pauloissa, kun kuu-
len...
Sano, ettei se ole niin...
ettei kämpässä alapuolella...
joltain muka-oopperalaulajalta, 
13G:stä...
tule matineaa  jostakin kantaatista, 
Wagnerin Ringistä 
ja Traviatasta?
 
Ensimmäisenä yönäni 14G:ssä 
kestin Puccinia.
Haudutin itselleni kupin teetä: niin sano-
tusti ”neljäsosanuotti ennen kuin hän on 
valmis!” 
Puoli yhdeksältä ei pihaustakaan, paitsi 
kellon tikitys...
Nyt käyn nukkumaan...
Mukava sänky, johon laskea pääni...
Venytys, haukotus, olen melkein nukah-
tanut, kunnes...
Nyt yläkerran tyttö herättää minut 
tajuamatta sitä.
Hän tuuttaa alas 15G:stä 
aamusoittonsa.
Hän “scattaa” kuin hänen nimensä olisi 
”Ella” ja arvaa, kuka vastaa acappella-
na... 
En ole sellainen, 
joka korottaisi ääntään,
aiheuttaisi kohtauksen 



Or speak my mind
But might I query
Would you mind if
Could you kindly

STOP!
That felt good
STOP!

13, 15, 14G
A most unlikely trio
Not quite three part harmony
All day and night we’re singing

I’ve had my fill of peace and quiet
Shout out loud, ”I’ve changed my diet!”
All because of 14G

Jeromy Kern
”OL’ MAN RIVER”, JOEN AARIA MU-
SIKAALISTA TEATTERILAIVA
Oscar Hammerstein II, suom. Liisa Ryömä

There’s an old man called the Mississippi
That’s the old man I don’t like to be
What does he care if the world’s got 
troubles? What does he care if the land 
ain’t free?

That old man river
That old man river
He must know sumpin’
But don’t say nothin’
He just keeps rollin’
He keeps on rollin’ along

He don’t plant taters
He don’t plant cotton
And them that plants ’em 
is soon forgotten
But old man river
He just keeps rollin’ along

tai puhuisi suunsa puhtaaksi, mutta...
voisinko mitenkään...
haittaisiko sinua, jos...
voisitko ystävällisesti... 

lopettaa?
Sehän tuntui hyvältä!
Lopeta!

13, 15, 14G: 
mitä epätavallisin trio!
Ei ihan kolmiosaista harmoniaa,
mutta joka päivä ja yö laulamme

Joten sain hiljaisuuteni ja rauhani huu-
dettua ääneen, muutin tottumuksiani!
Kaikki tämä 14G:n ansiosta!

Siinä virtaa vanha Mississippi
jospa voisin sitä muistuttaa.
Ei se piittaa siitä muut jos huokaa
jos nyt kaipaa vapauttaan vaan.

Onnellinen tuo viisas vanhus 
se kaiken tietää 
ja kaiken salaa
Ja jatkaa matkaa 
se kulkee kulkuaan vaan

Ei kylvä heinää, 
ei korjaa viljaa
Muuta kylvää, korjaa 
ja kuolee hiljaa
Tuo onnellinen 
se virtaa eteenpäin vaan



You and me, we sweat and strain
Body all achin’ and racked with pain
Tote that barge, and lift that bale
You show a little grit
And you lands in jail

But I keeps laughin’
Instead of cryin’
I must keep fightin’
Until I’m dyin’
And old man river
He’ll just keep rollin’ along

Leonard Bernstein
”GLITTER AND BE GAY”, 
CUNEGONDEN AARIA OPERETISTA 
CANDIDE 
Richard Wilbur, suom. Marika Hölttä

Glitter and be gay
That’s the part I play
Here I am in Paris, France
Forced to bend my soul
To a sordid role
Victimised by bitter
Bitter circumstance
Alas, for me, had I remained
Beside my lady mother
My virtue had remained unstained
Until my maiden hand was gained
By some ’Grand Duke’ or other...

Ah, ’twas not to be
Harsh necessity
Brought me to this gilded cage
Born to higher things
Here I drop my wings, ah!
Singing of a sorrow
Nothing can assuage

And yet, of course, 
I rather like to revel, ah ha!

Orjan työ on raataa vaan
tuska vain raatelee ruumistaan
”Nosta tuo! Uudestaan!”
Jos sä ryypyn juot 
kiinni kahlitaan.

Uuvun pian, 
lyö ruoska selkään,
en jaksa elää 
ja kuolla pelkään
Vaan viisas vanhus
se vyöryy eteenpäin vaan.

Kimalla ja loista: 
se on osani. 
Täällä olen Pariisissa, Ranskassa. 
Pakotettuna taivuttamaan 
sieluni rooliin 
katkerien olosuhteiden 
uhriuttamana. 
Voi minua: 
pysyin äitikultani rinnalla
ja siveyteni pysyi tahrimattomana
kunnes neitseellinen käteni annettiin
jollekin suurelle Herttualle tai muulle. 

Oi, näin ei ollut tarkoitus!
Karu välttämättömyys ajoi minut tähän
kullattuun häkkiin. 
Syntyneenä korkeampiin asioihin
tässä pudotan siipeni, ah!
Laulaen surusta 
jota mikään ei voi rauhoittaa.

Ja tienkin 
haluaisin kapinoida, haha!



I have no strong objection 
to champagne, ah ha!
My wardrobe is expensive as the devil, 
ah ha! Perhaps it is ignoble to complain!
Enough, enough
Of being basely tearful
I’ll show my noble stuff
By being bright and cheerful
Ha ha ha!

Pearls, and ruby rings
Ah, how can wordly things take the place 
of honour lost? Can they compensate for 
my fallen state? Purchased as they were 
at such a, at such an awful cost.
Bracelets, lavaliers: 
can they dry my tears?
Can they blind my eyes to shame?
Can the brightest brooch 
shield me from reproach?
Can the purest diamond purify my 
name?

And yet, of course, these trinkets are 
endearing, ah ha!
I’m oh so glad my sapphire is a star, 
ah ha!
I rather like a twenty carat earring, 
ah ha!
If I’m not pure 
at least my jewels are!

Enough, enough
I’ll take their diamond necklace
And show my noble stuff
By being gay and reckless
Ha ha ha!
Observe how bravely I conceal 
the dreadful, dreadful shame I feel

Minulla ei ole kovin suurta vastustusta 
shampanjaa kohtaan, haha!
Garderobini on pirun kallis, haha!
Ehkä siis ei ole jaloa valittaa... 
Nyt saa riittää!
Melkein kyynelehdin!
Näytän ylväyteni 
ilolla ja riemulla, 
ah!

Helminauhat ja sormukset!
Voi, kuinka maalliset asiat voivat ottaa 
menetetyn kunnian paikan. 
Voivatko ne kompensoida alentunutta 
tilaani, ostettuna kamalalla hinnalla?
Rannerenkaat, kaulakäädyt, 
voivatko ne kuivata kyyneleeni?
Voivatko ne häikäistä silmäni häpeältä?
Voiko kimaltavin rintaneula 
suojata minua moitteilta?
Voiko puhtain jalokivi puhdistaa nimeni?

Ja tietysti nämä helyt ovat hurmaavia, 
haha!
Oi, olen niin iloinen, että safiirini loistaa 
kuin tähti, haha!
Haluaisin myöskin 20 karaatin korvako-
rut, haha!
Jos minä en ole puhdas, 
ainakin koruni ovat!

Nyt saa riittää!
Otan sitten sen timanttikaulakorun
ja näytän ylväyteni 
olemalla kimaltava ja holtiton! 
Ah!
Tarkkailkaa, kuinka uljaasti peitän 
kamalan häpeän, jota tunnen, haha!



Kuva: Sakari Röyskö

MARIKA HÖLTTÄ, KOLORATUURISOPRAANO

Lappeenrantalainen koloratuurisopraano Marika 
Hölttä on opiskellut klassista laulua sekä musiikkiteat-
teria Sibelius-Akatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa. 
Hölttä on palkittu toisella palkinnolla Lappeenrannan 
laulukilpailuissa vuonna 2019 sekä kansainvälisessä 
Havet’s Röst -laulukilpailussa vuonna 2018. Hölttä on 
laulanut muun muassa Sinfonia Lahden, Joensuun 
Kaupunginorkesterin, Vaasan kaupunginorkesterin, 
Saimaa Sinfoniettan, Kymi Sinfoniettan sekä Helsingin 
Barokkiorkesterin solistina. Suomen lisäksi Hölttä on 
konsertoinut Virossa ja Italiassa. 

Marika Hölttä laulaa sopraanon roolit Suomen 
Kansallisoopperan minioopperassa Reininkulta kaudel-
la 2020-2021 sekä koululaisoopperassa Lähde 2021-
2022. Muita Höltän oopperarooleja ovat olleet muun 
muassa Despinan rooli Mozartin Cosi fan tuttessa, 
Liisa Madetojan Pohjalaisissa, Freia sekä Waldvogel 
Bayreuthin Lasten Ring -oopperatuotannossa Helsin-
gin Juhlaviikoilla 2019, Abrahamin Viktoria ja hänen 
husaarinsa -oopperan O Lia San, Aution Prinsessa 
Adalmina -oopperan nimirooli sekä Mozartin Tai-
kahuilun konserttiversiossa Yön kuningatar.  Hölttä 
on myös kantaesittänyt nykyoopperoita sekä muuta 
modernia laulumusiikkia. 

Marika Hölttää ovat tukeneet Suomen Kulttuu-
rirahasto, Taiteen Edistämiskeskus sekä Pro Musica 
-säätiö. Hölttä oli Richard Wagner -kulttuuriyhdis-
tyksen vuoden 2017 stipendiaattina ja hänet on valittu 
Päivi ja Paavo Lipposen rahaston vuoden 2021 ooppe-
rasolistiksi.



HENRI UUSITALO, BASSOBARITONI 

Bassobaritoni Henri Uusitalo opiskelee Sibelius-Akate-
mian laulumusiikin koulutusohjelmassa opettajanaan 
Kritjan Mõisnik. Uusitalo on opiskellut myös muun 
muassa Marita Kaakisen, Aki Alamikkotervon ja Jaak-
ko Ryhäsen johdolla. Henri Uusitalo on Päivi ja Paavo 
Lipposen säätiön vuoden 2021 oopperasolisti.

Uusitalon oopperarooleja ovat olleet muun muassa 
Mozartin Tituksen lempeys -oopperan Publio, Verdin 
Rigoletton Monterone, Brittenin Kesäyön unelma 
Peter Quince sekä syksyllä 2016 Sibelius-Akatemian 
Mozartin Taikahuilu-oopperan konserttiversiossa 
Sarastron ja Sprecherin roolit.

Kuva: Riku Larvanto

Kuva: Henri Ilonen

ERKKI KORHONEN, PIANO

Pianotaiteilija Erkki Korhonen suoritti pianodiplomin-
sa Sibelius-Akatemiassa 1983. Hän täydensi opintojaan 
useiden opettajien johdolla ja erikoistui oopperakorre-
petitioon. Korhonen on opettanut musiikkiopistoissa ja 
konservatorioissa ympäri Suomea ja toiminut pianon-
soiton sekä lied- ja kamarimusiikin opettajana Sibeli-
us-Akatemiassa, jossa hänet nimitettiin korrepetition 
lehtoriksi 1989. Erkki Korhonen kutsuttiin Zürichin 
oopperan kansainvälisen oopperastudion johtajaksi 
1997. Viimeksi hänet on kutsuttu pitämään mestari-
kursseja Weimarin Lyric Opera Studioon ja Shanghain 
konservatorioon. Korhonen on esiintynyt Euroopassa, 
Israelissa, Intiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä tehnyt 
lukuisia radio- ja TV nauhoituksia.

Erkki Korhonen toimi Suomen Kansallisoopperan 
pääjohtajana vuosina 2001–2007. Korhonen oli vuonna 
2011 perustetun Sibeliuksen syntymäkaupunki -säätiön 
johtaja ja hän toimi Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden 
projektiryhmän varapuheenjohtajana. 

Erkki Korhoselle on myönnetty Hämeenlinnan ja 
Helsingin kaupunkien musiikkipalkinto ja Sibeliuksen 
syntymäkotimitali sekä Pro Finlandia -mitali (2015). 
Urkuyö ja Aaria -festivaalin taiteellisena johtajana 
Korhonen aloitti syyskuussa 2016.
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