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UUDENVUODEN KONSERTTI
NEW YEAR’S CONCERT 31.12.2022

HELSINGIN FILHARMONINEN KUORO (HFK) luo uutta perinnettä vuoden vaihteen juhlintaan 
Helsingin tuomiokirkon uudenvuoden konsertillaan. Konserttiohjelman ytimen muodostavat 
Hubert Parryn teokset Blest Pair of Sirens, joka esitettiin myös Walesin prinssi Williamin häissä 
sekä I was glad, joka kuuluu brittihovin kruunajaisohjelmistoon. Illan ohjelmiston toinen paino-
piste on suomalaisen kuoromusiikin helmissä mm. säveltäjiltä Kuula, Madetoja ja Sibelius. 

HELSINGIN FILHARMONINEN KUORO on suurkuoroteoksiin erikoistunut 90 laulajan 
kokoonpano. Teemme yhteistyötä kotimaisten orkestereiden ja musiikkijuhlien kanssa. Viime 
vuosien huippuhetkiä ovat olleet mm. Brahmsin ja Verdin Requiemit sekä Puccinin Turandot, 
Verdin Don Carlos sekä vierailut Kangasniemen ja Joroisten musiikkijuhlilla. 

SEELA SELLA valmistui Suomen teatterikoulusta vuonna 1959. Hän on esiintynyt yli 60 
vuotta kestäneen uransa aikana muun muassa Turun ja Hämeenlinnan kaupunginteatte-
reissa, Intimiteatterissa, Suomen Kansallisteatterissa, Tampereen Työväen Teatterissa, 
Tampereen Komediateatterissa ja Teatteri Jurkassa. Hän on pitänyt myös monologeja sekä 
laulu- ja lausuntailtoja aluksi yhdessä miehensä kanssa. Sella on nähty myös lukuisissa 
suomalaisissa elokuvissa ja televisiosarjoissa. Lisäksi hän on lukenut useita äänikirjoja. 
Sellan revyytä Seela Sella seisaallaan esitettiin Tampereen Työväen Teatterissa, Espoon 
Kaupunginteatterissa ja Turun Linnateatterissa. 

Sella oli Aino Sibeliuksen roolissa Timo Koivusalon ohjaamassa elokuvassa Sibelius 2003. 
Vuonna 2006 hän näytteli Koivusalon elokuvassa Kalteva torni. Seela Sella on näytellyt 
Sylvi Kekkosta Paavo Haavikon televisiolle kirjoittamassa monologinäytelmässä Sylvin 
kamari. Sella on myös ääninäytellyt monissa Disneyn animaatioissa. 

Vuonna 1993 Sellalle myönnettiin Pro Finlandia -mitali. Sellalle on myönnetty Alfred 
Kordelinin säätiön tunnustuspalkinto vuonna 2000 ja näyttämötaiteen valtionpalkinto 
vuonna 2009. Vuonna 2007 Sella sai Jussi-patsaan sivuosastaan elokuvassa Kalteva torni. 
Sella on taiteilijaprofessori emerita sekä näyttömötaiteen kunniatohtori. 

Seela Sella ja Helsingin filharmoninen kuoro esiintyivät yhdessä Kangasniemen musiikki-
viikkojen päätöskonsertissa “Järven laulu” kesällä 2022.

ILPO LASPAS (s. 1984) aloitti pianonsoiton opiskelun 9-vuotiaana ja cembalon- ja urkujen-
soiton opinnot 1999. Opiskeltuaan Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa cembalon-
soittoa Elina Mustosen ja urkujensoittoa Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrogin johdolla hänet 
hyväksyttiin Sibelius-Akatemian solistiselle osastolle kaikilla kolmella soittimellaan. Hän 
suoritti mm. cembalon-, urkujen- ja continuosoiton A-tutkinnot erinomaisin arvosanoin ja 
valmistui musiikin maisteriksi 2009. Laspas valmistui musiikin tohtoriksi keväällä 2016.

Laspas on osallistunut lukuisille mestarikursseille sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on 
menestynyt useissa kilpailuissa. Hänet on valittu Vantaan Barokin 2006, Pori Organin 2009, 
Turun tuomiokirkon 2009 ja Lahden Kansainvälisen Urkuviikon 2010 vuoden nuoreksi 
taiteilijaksi. Laspas on saanut Pro Musica Säätiön stipendin 2014.

Laspas esiintyy aktiivisesti sekä soolokonsertein että kamarimusiikki- ja orkesterikokoon-
panoissa kaikilla kolmella soittimellaan. Suomen lisäksi hän on konsertoinut useissa 
Euroopan maissa.

Kapellimestari-kuoronjohtaja JONAS RANNILA (s. 1989) on tämän hetken kysytyimpiä ja 
arvostetuimpia nuoria oopperakapellimestareita Suomessa. Rannila toimii Opera BOXin 
musiikillisena johtajana ja Helsingin filharmonisen kuoron sekä mieskuoro Manifestumin 
taiteellisena johtajana. Hänen repertuaarinsa musiikkiteatterin ja kuoro-orkesteriteosten 
kapellimestarina on maamme laajimpia. Rannila on debytoinut kapellimestarina kaudella 
2022–2023  Suomen Kansallisoopperassa ja -baletissa. www.jonasrannila.com



Parry: Blest pair of Sirens

Siunatut seireenikaksoset, taivaanilon vartijat,
sfäärien harmoniset kasvatit, Musiikki ja
Runous, yhdistäkää jumalaiset äänenne ja
käyttäkää yhteistä voimaanne,
joka kykenee lävistämään kuolleet asiat
hengen henkäyksellä!

Soittakaa kohottautuneille aatoksillemme
Puhtaan nautinnon häiriötön laulu,
jota lauletaan Herran safiirinsinisen
valtaistuimen juurella
pyhin huudoin ja ylväin ilonpidoin.

Siellä kirkkaat serafit tulisina rivistöinä
puhaltavat voimakkaisiin enkelitorviinsa,
ja kerubien joukkiot tuhansittain
soittavat kuolemattomia kultaharppujaan.
Siellä oikeamieliset sielut voitonseppeleineen
laulavat iankaikkisesti hartaita hymnejä.

Osaisimmepa me maan asukit sopusointuisin
äänin vastata tuohon taivaalliseen lauluun,
kuten me kerran kykenimme, ennen kuin
valtaisa synti toi riitasointunsa luonnon
helkyntään ja karkealla melullaan
hajotti sulomusiikin, jota kaikki olevaiset
ennen tuottivat suurelle Luojalleen

Jumalan rakkaudessa he kaikki keinuivat
täydellisessä harmoniassa, tottelevaisina,
hyvyydessä.

Kunpa me pian jälleen löytäisimme tuon
musiikin ja virittäytyisimme taivaan sointiin,
kunnes Jumala itse liittää meidät taivaiseen
orkesteriinsa. Siellä, Hänen kanssaan,
laulamme ikuisen valon aamussa.

suom. Auli Särkiö-Pitkänen

Parry: I was Glad

Minä iloitsin, kun minulle sanottiin:
"Menkäämme Herran huoneeseen".
Meidän jalkamme saavat seisoa
sinun porteissasi, Jerusalem;
sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi,
johon kokoonnutaan yhteen.

Toivottakaa rauhaa Jerusalemille,
menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.
Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä,
olkoon onni sinun linnoissasi.

Brahms: Wie lieblich sind deine Wohnungen

Kuinka ihania ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot! 
Minun sieluni ikävöi ja kaipaa
Herran esikartanoon.
Minun ruumiini ja sieluni riemuitsevat,
elollisessa Jumalassa.
Autuaita ovat ne, jotka saavat asua sinun huoneessasi. 
He ylistävät sinua ikuisesti.

Mendelssohn: Wachet auf!

"Herätkää!", huutaa meille ääni,
vartijoiden ääni korkealta muurilta,
herää, sinä Jerusalemin kaupunki!
Herätkää! Sulhanen tulee.
Nouskaa! Tarttukaa lamppuihin! Halleluja!
Valmistautukaa ikuisuutta varten!
Teidän on mentävä Häntä vastaan!"

Wagner: Wacht auf! Es nahet gen den Tag

"Herätkää! Päivänkoitto on lähellä;
kuulen vehmaassa lehdossa laulavan satakielen 
riemuaan,
sen ääni soi yli vuoren ja laakson, 
yö vaipuu läntisen taivaan helmaan, päivä nousee 
idän sylistä, 
punahohtoinen aamunsarastus pilviverhon lomasta 
kajastaa."

Nystedt: Immortal Bach

Tule, suloinen kuolema!
Tule, siunattu lepo!
Tule, johdata minut rauhaan!

KEVÄT 2023

Giacomo Puccini: TURANDOT
Opera BOX / Aleksanterin teatteri

pe 3.3. klo 19
la 4.3. klo 14
su 5.3. klo 16
ke 8.3. klo 19
to 9.3. klo 19

Carl Orff: Carmina Burana
Temppeliaukion kirkko

to 11.5. klo 19

Liput konsertteihin lippu.fi

HFK avustaa Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan messuissa

su 2.4 Suomenlinnan kirkko
la 8.4 Pääsiäisyön messu, Tuomiokirkko

su 14.5 Tuomiokirkko

Konserttikalenteri

www.facebook.com/
Helsinginfilharmoninenkuoro

www.instagram.com/
helsinginfilharmoninenkuoro

www.twitter.com/
HFK_choir

www.helsinginfilharmoninenkuoro.fi

Eläköön Nürnbergin Hans Sachs!
Kunnioittakaa saksalaisia mestareitanne, 
silloin kutsutte hyviä henkiä;
ja jos annatte heidän työlleen suosion,
vaikka hajoaisi usvana Rooman pyhä keisarikunta,
meille jäisi edelleen Saksan pyhä taide!
Eläköön Sachs! Nürnbergin kallis Sachs!

suom. Leena Vallisaari


