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0カ liaル密′

:

(1)Soi Kunniaksi Luttan(Jean Sibe‖ us)

(2)Ave Maria(Jacques Arcadelt)

(3)Ave Maria(Takanori Egami)

(4)Ave Verum Corpus(WOlfgang Amadeus Mozart)

(5)G:oria"12:nnesta Messusta''(Worgang Amadeus Mozart)

ll

(6)Huilu soitin:Sakura Hensoukyoku"Muunnelma sakurasta“

(Japanilainen kansanmusilkki)

(7)Furusato no Shiki ''Neむ a vuOdenalkaa Kotikaupungissani''

・ Furusato"Kotikaupunkini"
★Haru no Ogawa"Pttro kevaassa"  =Kevat‐
士Ware wa Unlinoko"01en rneren lapsi"  =Kesa饉

'MOmUi"Syksyn lehdeず  =Syksy=
贅Yuki ''Lunli"  =Talvi‐

ヤFurusato "Kotikaupunkini"

(8)Oedo Nihonbashi"Nihon‐silta Edossa"(Japanilainen kansanlaulu)

(9)SOnn Bushi(Japan‖ ainen kansanmusilkki)

(10)Daichi Sansho"Kiitetaan rnaatピ '(Japanilainen kuoromusilkki)

LopukSi,

Finiandia Hソ rnni(Jean sibe‖ us)‐ Yleisё voi vapaasti osa‖ istua lauluun



rict。「α

Sakura Hensoukyoku (Muunnelrlla Sakurasta)
Sakura on kiFSikkapuun kukka,joka on eri世嵐in suosittu Japan‖ aisten
keskuudessa.Tassa musiikissa on kaunis vanha Japan‖ ainen melodia.

Furusato no Sh:ki(Neutt vuOdenalkaa Kotikaupungissani)

JapaniSSa On neじ 注kaunista vuodenalkaa.Japanilaiset rakastavat jOkaista
vuodenaikaa,joisu on tehty pauon laultja.

★Furusato(Kotikaupunkini)
Tama kappale on FlluiSttta lapsuudesta,luonnostaja kaukana
asuvien perheiden Ja ystavien aJattelernisesta.

★Haruno ogawa(Puro kevttLssa)
Pitkan talven J及 lkeen vesijuoksee purossa iloisesti.

・ Ware wa Uminoko(01en meren lapsi)
Tama kappale kertoo nuoreksi rnieheksi kasvaneesta pttasta,
joka syntyi merenrantakylassa ja kuunten aa‖ on aania
kehtolauluina.

・ MOmUi(Syksyn lehdet)
Syksy‖農Japanissa vuoristotja kylat ovat kaunilden puiden lehtien
peitossa.Lehdet putoavat virtaavaan jokeen v蔵 可aten sen punaiseksi
Ja keltaiseksi. Nautikaa Kaanon‐ tyylin melodiasta.

・ Yuki(Lumi)
Lumijatkaa satamistaan muodostaen pehme忙 ュlumikinoksia.
Koira juoksentelee onne‖ isenaja kissa torkkuu uuninpanko‖ a.

Oedo Nihonbashi(Nihon‐ silta Edossa)
Edo on TokiOn entinen nirni Tokugawa Shogunin alkakaude‖ a,Joka
ha‖ itsiJapanissa 1 603‐ 1868.Tata On laulettu vuodesta 1 830 1ahtien.
Tama hauska laulu kertoo matkustamisesta Japanin paatielほ (nOin
500km),jonka alkana yё vyttan eri mttata10iSSa.

Soran 3ushi
Soran Bushi on yksi tunnetuimpia perinteisiユ laul可 a(Mi輛。)Japanissa.
Tamュ laulu kertoo vanhan ttan merikalastttista,jOtka silakkaa
pyytaessaan kannustivat tOisiaan huutama‖ a"Soran Soran・ .

Tttta kannustushuutoa賂 ytetaan ede‖ een eri festivaale‖ a.

Laularnrne tanaan mOdernin version.

Daichi Sansho(Klitettan maata)
Tama laulu save‖ ettiin 1 962 ja sita lauletaan nykyisin koulussa.Tama On
yksi osa Kantaattiteoksesta・ Maan laulu",jossa klitettan rnaata.



Biwaliarven sekakuoroJapanista

BiWaづarlli On Japanin suurin jarvija maailman kolmanneksi

vanhin jarvi.se sijaitseeJapanin entisen paakaupungin

Kioton iahe‖a.Jarven nirni alkaisernrnin on eri kuin Biwa,

joksi se nimettiin uudelleen sen biwa‐ lYhytkaulaista

luuttusoitinta rnuistuttavan rnuodon vuoksi.

BiWaJaⅣen sekakuoro on perustettu Omihachirnan kylassa

BiWaJarven lahe‖ a.Kuoro koostuu rnuslikin ystavista,

Joiden musilkil‖ nen tausta Ja lka vaihtelee.

Taman kOnsertin ensinmainen Osa On UskonnoHinen.

Toisessa osassa on kauniita perinteisiaJapan‖ aisia lauluja.

Tervetuloa Ja nauttikaa konsertista.

Finlandia Hymnl
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