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johtaa Jorma Panula

Urkuyö &Aaria festivaali
3.6.–28.8.2021

15.7. Urkuvirtuoosit irti! 
Jimi Järvinen,  
Arttu Selonen, 

Aleksanteri Wallius, urut
22.7. Valkeiden öiden romantiikkaa  

Stefan Astakhov, baritoni  
Kiril Kozlovski, piano

29.7. Timo Mustakallio -kilpailun voittajat 2021  
Tuula Hällström, piano

 
elokuu

5.8. Suomen kansallisooppera: Salainen kutsu 
Tarmo Peltokoski, kapellimestari 

Sonja Herranen, sopraano 
Suomen kansallisoopperan orkesteri

12.8. Liedin vuodenajat 
Sami Luttinen, basso  
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Johann Sebastian Bach (1685–1750) / 
Charles-François Gounod (1818–1893) 
Ave Maria

Piia Rytkönen, sopraano
Erkki Korhonen, piano

Georg Friedrich Händel (1685–1759) 
Arioso 

Veli-Pekka Varpula, tenori
Erkki Korhonen, piano

Yhteislaulut:
Soi kunniaksi Luojan
Taivas on sininen ja valkoinen
Karjalan kunnailla

Paulo Tosti (1846–1916)
Ideale (Carmelo Errico)

Veli-Pekka Varpula, tenori
Erkki Korhonen, piano

Charles-François Gounod (1818–1893) 
“Je veux vivre”, Julietten aaria oopperas-
ta Romeo ja Julia

Piia Rytkönen, sopraano
Erkki Korhonen, piano

Leonard Bernstein (1918–1990)
”Maria”, Parvekekohtaus musikaalista 
The West Side Story (Stephen 
Sondheim)

Piia Rytkönen, sopraano
Veli-Pekka Varpula, tenori
Erkki Korhonen, piano

Yhteislaulut:
Lähteellä
Joutsen

Jean Sibelius (1865–1957)
Illalle, op. 17 nro 6 (August Valdemar 
Forsman)
Längtan heter min arvedel, op. 86 nro 2 
(Erik Axel Karlfelt) 

Veli-Pekka Varpula, tenori
Erkki Korhonen, piano

Erkki Melartin (1875–1937)
Ainon aaria koivulle oopperasta Aino 
(Jalmari Finne) 

Piia Rytkönen, sopraano
Erkki Korhonen, piano

Mogens Schrader (1894–1934)
Sommarnatt (Gösta Stevens) 

Veli-Pekka Varpula, tenori
Erkki Korhonen, piano

Yhteislaulut:
Jag tror på sommaren, Taas on aika 
auringon
Heijastus 
Kesäpäivä Kangasalla

Martti Turunen (1902–1979)
Sunnuntai (Aleksis Kivi)

Veli-Pekka Varpula, tenori
Erkki Korhonen, piano

Yhteislaulut:
Akselin ja Elinan häävalssi  
Satumaa

Andrew Lloyd Webber (s. 1948)
“All I Ask of You” Christinen ja Raoulin 
duetto musikaalista Oopperan kummitus 
(Charles Hart, Richard Stilgoe)

Piia Rytkönen, sopraano
Veli-Pekka Varpula, tenori
Erkki Korhonen, piano

OHJELMA 



Oskar Merikanto (1868–1924)
Oi muistatko vielä sen virren (Eino Lei-
no, 2-4 Juho Railio) 
Pai, pai paitaressu (Jooseppi Mustakallio) 
Rukous (Ave Maria), op. 40 nro 2 (Juha-
ni Sjöström) 
Ma elän (Larin-Kyösti)
Soipa kieli (Ilmari Calamnius)
Oi kiitos, sa Luojani armollinen (Eino 
Leino)

Piia Rytkönen, sopraano
Veli-Pekka Varpula, tenori
Erkki Korhonen, piano

Hjalmar Backman (1882-1935)
Sunnuntaiaamuna (Simo Korpela)

Piia Rytkönen, sopraano
Veli-Pekka Varpula, tenori
Erkki Korhonen, piano

Yhteislaulu:
Suvivirsi

 



Johann Sebastian Bach  / 
Charles-François Gounod 
AVE MARIA
Raamattu, anonyymi runoilija, suom. Kato-
linen kirkko Suomessa

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui,
Iesus.

Sancta Maria,
Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.

Amen.

Yhteislaulut

1. SOI KUNNIAKSI LUOJAN 
Säv. Jean Sibelius, san. A.W. ja I. Koskimies 

Soi kunniaksi Luojan
nyt, virsi kiitoksen,
tuon kaiken hyvän tuojan 
ja suojan ainaisen! 

Hän, Isä, rakkahasti
ain vaalii luotujaan,
ja kaiken taitavasti
hän ohjaa tuolta taivaastaan. 

Hän säät ja ilmat säätää 
ja aallot tainnuttaa
ja hyisen hallan häätää 
ja viljan vartuttaa. 

Hän onneen meidät ohjaa, 
myös aikaan vaikeaan.
Sen rakkauden pohjaa
ken pystyy koskaan tutkimaan? 

Terve Maria, armoitettu,
Herra sinun kanssasi.
Siunattu sinä naisten joukossa
ja siunattu olkoon kohtusi hedelmä
Jeesus.

Pyhä Maria,
Jumalan äiti,
rukoile meidän syntisten puolesta
nyt ja kuolemamme hetkellä.

Amen.

Siis kiitos, Herra taivaan, 
kun lahjas meille toit
ja päivän työhön, vaivaan 
taas puhtaan leivän soit. 

Suo, että ilomielin 
myös jaamme leipämme 
ja sydämin ja kielin
sua lakkaamatta kiitämme. 



2. TAIVAS ON SININEN JA VALKOI-
NEN 
Säv. ja san. trad. 

Taivas on sininen ja valkoinen 
ja tähtösiä täynnä;
niin on nuori sydämeni 
ajatuksia täynnä. 

Enkä mä muille ilmoita 
mun sydänsurujani;
synkkä metsä, kirkas taivas, 
ne tuntee mun huoliani. 

Paulo Tosti 
IDEALE
Carmelo Errico, suom. Erkki Pullinen

Io ti seguii com’iride di pace
Lungo le vie del cielo:
Io ti seguii come un’amica face
De la notte nel velo.
E ti sentii ne la luce, ne l’aria,
Nel profumo dei fiori;
E fu piena la stanza solitaria
Di te, dei tuoi splendori.

In te rapito, al suon de la tua voce,
Lungamente sognai;
E de la terra ogni affanno, ogni croce,
In quel giorno scordai.
Torna, caro ideal, torna un istante
A sorridermi ancora,
E a me risplenderà nel tuo sembiante
Una novell’aurora.

3. KARJALAN KUNNAILLA 
Säv. trad., san. V. Juva 

Jo Karjalan kunnailla lehtii puu, 
jo Karjalan koivikot tuuhettuu. 
Käki kukkuu siellä ja kevät on, 
vie sinne mun kaihoni pohjaton. 

Mä tunnen vaaras’ ja vuoristovyös’ 
ja kaskies’ sauhut ja uinuvat yös’
ja synkkäin metsies’ aarniopuut
ja siintävät salmes’ ja vuonojen suut. 

Siell’ usein matkani määrätöin 
läpi metsien kulki ja näreikköin, 
Minä seisoin vaaroilla paljain päin, missä 
Karjalan kauniin eessäin näin. 

Minä seurasin sinua kuin rauhan sateen-
kaarta pitkin taivaan polkuja:
Minä seurasin sinua kuin ystävällistä 
soihtua yön hämärän hunnun läpi.
Ja minä aistin sinut valossa, ilmassa,
kukkien tuoksussa;
ja yksinäinen huoneeni oli täynnä
sinua ja sinun säteilyäsi.

Sinun vallassasi, sinun ääntäsi kuunnel-
len uneksin pitkään;
ja maailman kaikki huolet ja murheet
minä unohdin unelmoidessani.
Tule takaisin, rakas, tule edes hetkeksi
ja hymyile minulle vielä kerran,
ja kasvoissasi loistaa minulle
uusi aamurusko.



Charles-François Gounod 
“JE VEUX VIVRE”, JULIETTEN AARIA 
OOPPERASTA ROMEO JA JULIA
Jules Barbier, suom. Piia Rytkönen

Ah!
Je veux vivre
Dans ce rêve qui m’enivre;
Ce jour encore,
Douce flamme,
Je te garde dans mon âme
Comme un trésor!

Cette ivresse
De jeunesse
Ne dure, hélas! qu’un jour!
Puis vient l’heure
Où l’on pleure,
Le cœur cède à l’amour,
Et le bonheur fuit sans retour.

Ah!
Je veux vivre
Dans ce rêve qui m’enivre;
Ce jour encore,
Douce flamme,
Je te garde dans mon âme
Comme un trésor!

Loin de l’hiver morose
Laisse-moi sommeiller
Et respirer la rose
Avant de l’effeuiller.

Ah! Douce flamme,
Reste dans mon âme
Comme un doux trésor
Longtemps encore!

Ah!
Tahdon elää unessa,
joka vielä tänäkin päivänä 
huumaa minut!  
Suloinen liekki, 
vaalin sinua sielussani 
kuin aarretta!
 
Voih, nuoruuden huuma 
ei kestä päivää kauempaa –
Sitten tulee itkun aika, 
jolloin sydän 
luopuu rakkaudesta
ja onni valuu pois 
ikuisiksi ajoiksi.
 
Ah!
Tahdon elää unessa,
joka vielä tänäkin päivänä 
huumaa minut!  
Suloinen liekki, 
vaalin sinua sielussani 
kuin aarretta!
 
Kaukana synkästä talvesta,
anna minun unelmoida ja hengittää 
ruusun tuoksua
ennen kuin se pudottaa lehtensä. 

Suloinen liekki, 
säily sielussani 
kuin ihana aarre
vielä kauan aikaa! 



Leonard Bernstein
”MARIA”, PARVEKEKOHTAUS MUSI-
KAALISTA THE WEST SIDE STORY
Stephen Sondheim, suom. Sauvo Puhtila

Maria...
The most beautiful sound I ever heard:
Maria, Maria, Maria, Maria.
All the beautiful sounds of the world 
in a single word:
Maria, Maria, Maria, Maria…

Maria!
I’ve just met a girl named Maria,
And suddenly that name
Will never be the same to me.

Maria!
I’ve just kissed a girl named Maria,
And suddenly I’ve found
How wonderful a sound can be!

Maria!
Say it loud and there’s music playing,
Say it soft and it’s almost like praying.
Maria,
I’ll never stop saying Maria!

Yhteislaulut

4. LÄHTEELLÄ 
Säv. F.A. Ehrström, san. J.L. Runeberg, 
suom. E. Lönnrot 

Sua lähde kaunis, katselen 
likellä vettäsi,
kun pilven varjot vaeltavat 
kuvastimessasi. 

Kas, tuoll’ on pilvi loistava, 
ihana, kaunoinen.
Jo lähti pois pakenemaan –
hyvästi varjoinen. 

Maria…
olen kuullut nyt sanan kauneimman:
Maria, Maria, Maria, Maria.
Siinä kaikuvat kauneimmat soinnuista 
maailman: 
Maria, Maria, Maria, Maria…

Maria!
Hän nimekseen sanoi Maria,
nyt jotain ihanaa 
tuo nimi tarkoittaa vain voi.

Maria, 
Sai suudelman äsken Maria
ja silloin tajusin, 
kuin laulu, nimikin nyt soi.

Maria!
Lausun sen kuulen kellon soivan,
tunnen hartautta luoda sen voivan.
Maria,
Näin ainiaan toistan Maria!

Mä näitä nähden aattelen 
mun omaa sieluain.
Niin moni pilvi kultainen 
noin senkin jätti vain. 



5. JOUTSEN 
Säv. F.A. Ehrström, san. J.L. Runeberg, 
suom. Yrjö Veijola 

Halk’ illan ruskon auerman 
käy lento joutsenen.
Se laskee virran hopeaan 
ja soutaa laulellen. 
Se lauloi: ”Auvo taivainen 
on armas Suomenmaa, 
se päivä mennä levollen, 
yökaudet unhoittaa.” 

Ja varjon siellä runsahan 
luo koivut tuuheat,
on kultaa peili lahdelman 
ja aallot vilppahat. 
Sen ompi onni kallehin, 
ken siellä rakastaa;
sielt’ ompi usko syntyisin, 
se sinne kaihoaa. 

Jean Sibelius
LÄNGTAN HETER MIN ARVEDEL, 
OP. 86 NRO 2
Erik Axel Karlfelt, suom. Erkki Pullinen

Längtan heter min arvedel,
slottet i saknadens dalar.
Sakta ett underligt strängaspel
tonar igenom dess salar.

Säg, vadan kväller du, klagande ström,
djupt ur de skumma gemaken,
du som mig sjunger om natten i dröm,
sjunger om natten mig vaken.

Vem är den själ som i suck och i ton
andas från hemliga strängar,
ljuvligt som doften från humlornas bon
flyter på gulnande ängar?

Kun kaikui laulu kiitäen
yl’ aaltoin siintäväin,
ja joutsen armaan rinnallen 
nyt souti, lauloi näin: 
”Vaikk’ on sun elos unelma 
niin lyhyt, riittää se,
sä lemmit Suomen virralla 
sä lauloit Suomelle.”

 

Kaipuu on minun perintöosani,
linna kaihon laaksossa.
Salaperäisten kielisoitinten ääni
kaikuu hiljaa sen salien halki.

Kerro, miksi kumpuat, sävelten valittava 
virta, sieltä syvistä, hämäristä saleista,
sinä, joka laulat minut päivisin uneen,
laulat minut öisin hereille.

Kenen sielu siellä huokaavin sävelin
henkäilee salaisilta kieliltä,
yhtä ihanana kuin kimalaispesien tuoksu,
joka virtailee kultaisten ketojen yllä?



Somrarna blekna och solar gå ner,
timmarna varda mig tunga,
rosorna dofta i vissna kvarter,
minnena viska och sjunga.

Klinga, du klagande strängaspel,
sällskap i drömmande salar!
Längan heter min arvedel,
slottet i saknadens dalar.

Mogens Schrader
SOMMARNATT
Gösta Stevens, suom. V. Arti

Midsommarnätternas dämpade ljus
länder en lanke, väcker ett rus,
föder kärlek som går till dig,
ropar på dig min käraste skatt.
Allt i en slumrande sommarnatt
viskar: Jag älskar dig!
 
Molnen stå vita mot blånande sky.
Högt upp mot himlen fåglarna fly
bort i den ljusa natt till dig.
Vinden den fyller med längtan mitt bröst.
Hela nature med jublande röst
sjunger: Jag älskar dig!

Natten dör ut i en söstråles famn. 
Annu en gang jag viskar ditt namn.
Kanske nu du skall höra mig.
Vaknar väl kärleken hos dig i dag.
Kanske att du också skall liksom jag
sjunga: Jag älskar dig!

Kesät haalistuvat ja auringot laskevat.
tunnit tuntuvat yhä raskaammilta,
ruusut tuoksuvat kuihtuneissa penkeis-
sään, muistot kuiskivat ja laulavat.

Kaiu, valittava soitto,
ole seuranani haaveilevissa saleissa.
Kaipuu on minun perintöosani,
linna kaihon laaksossa.

Yöt kesän valkeat, vienot nuo, 
aatosta antaa huumaa ne luo.
Lemmen liekkien valtaan saan: 
kuin sua kallis kaihoankaan!
Yöhyt mun viestini vie luokse sun,
armahin ollos mun!

Valkeat pilvet ne leijaelee,
lintujen siivet sinkoelee,
kun sun ne keksivät kaunoinen,
kertoo ne kuin sua ain aattelen.
Yhtyvi luontokin lauluhun mun: 
milloin mä saanen sun?

Haipuu jo yöhyt ja koittavi koi.
Sun nimes kuiskaan, tenhon se toi.
Kenties kuulet sä kuiskeen sen,
kenties se syttää sun lempehen.
Silloin sä lausuva oot kera mun:
armas, mä oonhan sun!



Yhteislaulut

6. JAG TROR PÅ SOMMAREN, TAAS 
ON AIKA AURINGON
säv. & san. Stig Olin, suom. Jukka Virtanen

Kun taas on aika auringon,
niin uskon, siina taikaa on.
Ma sulle taitan kukkasen,
kun vastaan riennät nauraen.
Ja tanssipaikan suuntaan päin 
näin lähdetään me käsikkäin.
Sun naurus tarttuu ihmisiin, 
ja uskon jälleen haaveisiin.

lhmisten mielet lannistaa 
talvella pakkassää 
Reippaankin miehen astuntaa
huopanen hiljentää.
Tuntuu kuin vuotta kymmenen 
jatkunut talvi ois.
Nähdessäs vihdoin peipposen
heität taas turkin pois.

Kun taas on aika auringon,
niin uskon, siina taikaa on.
Ma sulle taitan kukkasen,
kun vastaan riennat nauraen.
Ja tanssipaikan suuntaan päin 
näin lähdeään me käsikkäin.
Sun naurus tarttuu ihmisiin,
ja uskon jälleen haaveisiin.

Juhlat kun Jussin päivän on, 
silloin taas tarkenee.
Loisteessa öisen auringon 
yksin en taikaa tee.
Kokkoihin liekit leimahtaa, 
samoin myös sydämiin. 
Monikin kenties ehdottaa 
toiselle: Eikös niin?”

Kun taas on aika auringon,
niin uskon, siina taikaa on.
Ma sulle taitan kukkasen,
kun vastaan riennat nauraen.
Ja tanssipaikan suuntaan päin 
näin lähdetään me käsikkäin.
Sun naurus tarttuu ihmisiin, 
ja uskon jälleen haaveisiin.

7. HEIJASTUS 
Säv. O. Palmgren, san. J. Hemmer, suom. 
R. Helismaa 

Meri peilin lailla taas säihkyy 
heijastustaan. Luodoltani katselen nyt 
kirkkautta sen. Piiri hiljaisuuden vain 
kohta silloin särkyy, yliseni tiirat kun 
lentää kirkuen. 

Mittaamaton aamu on sylissäni jälleen. 
Ajatuksen uuvuttaa voi hohde autereen. 
Uida haluaisin nyt kesän valkopilviin,
tuolla missä taivas käy mereen lämpöi-
seen. 

Maininkien laulun vain herkin korva 
kuulee. Meren ääni syvyydestä hiljaa 
hengittää. Heijastusta katson – on meren 
peili kirkas, mutta vaahtokuplaan pois 
kuva häviää. 

Avaruus vain tietää voi sinen ikuisuu-
den – pääsee meren salaisuuksiin syvyys 
yksin vain. Katso suvipilviin ja katso 
meren peiliin – kauneutta antaa se mulle 
heijastain. 



8. KESÄPÄIVÄ KANGASALLA 
Säv. G. Linsén, san. S. Topelius, suom. 
P. J. Hannikainen 

Mä oksalla ylimmällä
oon Harjulan seljänteen;
niin kauas kuin silmään siintää, 
nään järviä lahtineen. 
Kas Längelmävesi tuolla 
vöin hopeisin hohtelee,
ja Roineen armaiset aallot 
sen rantoa hyväelee. 

Mä vain olen lintu pieni 
ja siipeni heikot on; 
vaan oisinko uljas kotka, 
niin nousisin lentohon, 
ja nousisin taivoon asti 
luo Jumalan istuimen 
ja nöyrin, hartahin mielin 
näin laulaisin rukoellen: 

Oi taivahan pyhä Herra,
sä Isämme armias!
Ah kuink´ on sun maasi kaunis, 
kuink´ ihana taivahas!
Sä järveimme säihkyellä
suo lempemme tulta vaan.
Oi Herra intoa anna
ain maatamme rakastamaan. 

9. AKSELIN JA ELINAN HÄÄVALSSI 
Säv. ja san. H. Aaltoila 

Kauan katsoin sinua syvälle silmiin, 
kauan katsoin katsoin ja ajattelin. 
Kenties kerran vihille käydä saamme, 
kenties kerran olet rinnallain. 
Kenties kerran vihille käydä saamme, 
kenties kerran olet rinnallain. 

Kauan katsoin sinua syvälle silmiin, 
kauan katsoin katsoin ja ajattelin. 
Puutteen, murheen,
yhteisen riemun jaamme, 
kunnes pois häivymme unholaan. 
Puutteen, murheen,
yhteisen riemun jaamme, kunnes pois 
häivymme unholaan. 

10. SATUMAA 
Säv. ja san. Unto Mononen 

Aavan meren tuolla puolen 
jossakin on maa,
missä onnen kaukorantaan 
laine liplattaa. 
Missä kukat kauneimmat 
luo aina loistettaan, 
siellä huolet huomisen 
voi jäädä unholaan. 

Oi jospa kerran sinne satumaahan 
käydä vois,
niin sieltä koskaan lähtisi
en linnun lailla pois. 
Vaan siivetönnä en voi lentää 
vanki olen maan,
vain aatoksin mi kauas entää 
sinne käydä saan. 

Lennä laulu sinne missä 
siintää satumaa, 
sinne missä oma armain 
mua odottaa. 
Lennä laulu sinne lailla 
linnun liitävän. 
Kerro että aatoksissain 
on vain yksin hän. 

Oi jospa kerran... 



Andrew Lloyd Webber
“ALL I ASK OF YOU”, CHRISTINEN JA 
RAOULIN DUETTO MUSIKAALISTA 
OOPPERAN KUMMITUS
Charles Hart, Richard Stilgoe, suom. Erkki 
Korhonen

Raoul: 
No more talk of darkness,
Forget these wide-eyed fears;
I’m here, nothing can harm you,
My words will warm and calm you.
Let me be your freedom,
Let daylight dry your tears;
I’m here, with you, beside you,
To guard you and to guide you.

Christine: 
Say you love me every waking moment,
Turn my head with talk of summertime.
Say you need me with you 
now and always; 
Promise me that all you say is true, 
That’s all I ask of you.

Raoul:
Let me be your shelter,
Let me be your light;
You’re safe, no one will find you,
Your fears are far behind you.

Christine:
All I want is freedom,
A world with no more night;
And you, always beside me,
To hold me and to hide me.

Raoul:
Then say you’ll share with me 
one love, one lifetime;
Let me lead you from your solitude.
Say you need me with you, 
here beside you,

Raoul: 
Ei enää puhetta pimeydestä,
unohda pöyristyttävät pelot.
Olen tässä, mikään ei voi Sinua uhata
lämpimät sanani rauhoittavat Sinua. 
Anna minun olla vapautesi,
kuivatkoon päivänvalo kyyneleesi.
Olen tässä, läsnä, rinnallasi,
suojellakseni ja opastaakseni Sinua.

Christine: 
Sano, että rakastat minua jokaisena 
valveillaolon hetkenä. Käännä ajatukseni 
kertomuksiin kesästä. Sano, että tarvitset 
minua nyt ja aina.
Lupaa minulle, että kaikki mitä sanot on 
totta, se on kaikki mitä Sinulta pyydän.

Raoul: 
Anna minun olla suojasi, 
anna olla valosi.
Olet turvassa, kukaan ei löydä Sinua,
pelkosi ovat kaukana takanasi.

Christine: 
Kaikki, mitä haluan, on vapaus,
maailma ilman yön pimeyttä,
ja Sinä aina rinnallani 
käsikkäin ja kätkien.

Raoul: 
No sano, että haluat jakaa kanssani 
tämän rakkauden ja elämän.
Anna minun johdattaa Sinut pois yksi-
näisyydestäsi. Sano, että tarvitset minua 
tässä ja nyt rinnallasi



Anywhere you go, let me go too,
Christine, that’s all I ask of you

Christine:
Say you’ll share with me 
one love, one lifetime;
Say the word and I will follow you.
Share each day with me,
Each night, each morning.
Say you love me!

Raoul:
You know I do.

Christine & Raoul:
Love me, that’s all I ask of you
Anywhere you go, let me go too
Love me—that’s all I ask of you

Yhteislaulu

11. JO JOUTUI ARMAS AIKA 
Säv. trad., suom. san. E. Cajanus, 
uud. komitea 1937 

Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa 
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi 
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi, 
sen kutsuu elohon. 

Taas niityt vihannoivat 
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat 
taas lehtiverhossa. 
Se meille muistuttaapi 
hyvyyttäs, Jumala, 
ihmeitäs julistaapi
se vuosi vuodelta. 

Mihin tahansa menetkin, anna minun 
tulla mukaasi, Christine, tässä on kaikki 
mitä Sinulta pyydän.

Christine: 
Sano, että jaat kanssani tämän 
rakkauden ja elämämme
Sano sen sana ja minä seuraan Sinua.
Jaa kanssani jokainen päivä, jokainen yö, 
jokainen aamu. 
Sano, että rakastat minua.

Raoul: 
Tiedät, että näin teen.

Christine & Raoul: 
Rakasta minua, se on kaikki, mitä Sinulta 
pyydän. Mihin tahansa menetkin, anna 
minun tulla mukaan. Rakasta minua, se 
on kaikki, mitä Sinulta pyydän.

Taas linnut laulujansa 
visertää kauniisti.
Myös eikö Herran kansa 
Luojaansa kiittäisi! 
Mun sieluni, sä liitä 
myös äänes kuorohon 
ja armon Herraa kiitä, 
kun laupias hän on. 



Kuva: Shirley Suarez

PIIA RYTKÖNEN, SOPRAANO

Iisalmelaislähtöinen sopraano Piia Rytkönen on 
monipuolinen laulaja, jonka konserttiohjelmistoon 
kuuluu taidemusiikkia eri aikakausilta. Rytkönen on 
esittänyt runsaasti nykymusiikkia – hän on nuorten 
säveltäjien musiikkia esittävän Tampering Ensemblen 
jäsen. Rytkösen oopperarooleja tähän mennessä ovat 
olleet Haydnin Il Mondo della Luna -oopperan Clarice 
(Tampere) ja La Fedelta Premiata -oopperan Nerina 
(Graz), Poulencin Les Dialogues des Carmelites -oop-
peran Constance (Graz) sekä Nicolain Die Lustigen 
Weiber von Windsor -oopperan Frau Fluth (Graz).

Piia Rytkönen on esiintynyt solistina muun muassa 
Itävallassa Belvedere-taidegallerian ”Fund raising” 
-illallisella ja Gerhard Lampersbergin modernissa 
oopperassa Köpfe, AmKo-Sinfonian Dvorakin D-duuri 
messussa Kuopiossa, Tampering Ensemblen konser-
teissa sekä Ung Nordisk Musik -festivaalilla Tampe-
reella 2020.

Rytkönen lauloi Timo Mustakallio -laulukilpailun 
finaalissa vuonna 2015. Hän oli pianisti Juuli Vaulas-
virran kanssa erikoispalkinnolla palkittu finalistipari 
Helsinki lied! 2015 -kilpailussa. Rytkönen oli myös 
Kangasniemen laulukilpailun 2019 finalisti. 

Piia Rytkönen valmistui Tampereen ammattikor-
keakoulun esittävän säveltaiteen linjalta 2017. Syksyllä 
2018 hän aloitti maisteriopinnot Grazin taideyliopiston 
oopperalinjalla Itävallassa sekä Sibelius Akatemian 
laulumusiikin osastolla Helsingissä. Rytköstä ovat tu-
keneet Ylä-Savo säätiö, Olvi-säätiö sekä Pohjois-Savon 
Kulttuurirahasto.

VELI-PEKKA VARPULA, TENORI

Tenori Veli-Pekka Varpula valmistui keväällä 2013 
Kuopion konservatorion ammatilliselta toiselta asteelta 
muusikoksi, pääaineenaan klassinen laulu ja opettaja-
naan Heli Paananen. Keväällä 2018 Varpula valmistui 
Tampereen ammattikorkeakoulusta esittävän säveltai-
teen linjalta, pääaineenaan klassinen laulu ja opettaja-
naan Petri Antikainen.



Kausina 2010-2012, 2014-2016 sekä 2018 Varpula 
lauloi Savonlinnan Oopperajuhlakuorossa. Hän on 
laulanut solistina muun muassa Beethovenin C-duuri-
messussa, Dvorákin D-duurimessussa, Schützin Seitse-
män Sanaa Ristillä -oratoriossa sekä Jaakko Tuurin 
kantaatissa Ylös Herran Siioniin. Keväällä 2014 Varpu-
la lauloi Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulun ja 
Kuopion konservatorion järjestämässä opiskelijapro-
duktiossa prinssi Taminon roolin Mozartin oopperassa 
Taikahuilu. Syksyllä 2016 Varpula lauloi Tampereen 
Musiikkiakatemiassa Eccliticon roolin Haydnin ooppe-
rassa Il mondo della luna. 

Vuoden 2018 elokuusta lähtien Varpula on ollut 
kiinnitettynä Grazin oopperakuoroon Itävallassa.

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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