


B. Sanchez: Blasianas Canariennes 1 
    Roope Pasanen ja Rauli Salo, kitara

T. Alakotila: Lumen valossa 
sov. Lauri Hannu   Oona Koivumäki, kantele
    Ernesto Carvajal, kitara

J. Sibelius: Two songs for voice and guitar from the play “Twelfth Night” op. 60 
 Hållilå, uti storm och i regn
 Kom nu hit, död!
    Miika Askeli, laulu
    David Litón, kitara

Kitaraorkesteri 1:

J. Riba: Rodriguesca 
 I Allegro
 II Andante lento
 III Allegro  Orkesterin johto Inés Manzano

M. Penella: El Gato Montes - Villikissa 
sov. Eythor Thorlaksson  Orkesterin johto Inés Manzano

Kitaraorkesteri 2:

J. Sibelius: Valse Triste  Orkesterin johto Pauli Talvitie
sov. Antero Laurila

- väliaika -



F. Garcia Lorca: Canciones Españolas Antiguas
 Anda, jaleo
 Los cuatro muleros  Venla Salminen, laulu
     Akseli Lampila, kitara

 La Tarara
 Nana de Sevilla  Tilda Oikarinen, laulu
     Tapio Orava, kitara

 Romance de don Boyso
 Los reyes de la baraja  Anni Koskinen, laulu
     Pentti Dassum, kitara

Kitaraorkesteri 1:

P. Korpijaakko: Luna de paradiso  Orkesterin johto Kimmo Kiviniemi

L. Brouwer: Paisaje Cubano Con Rumba 
     Orkesterin johto Kimmo Kiviniemi

F. Zappa: Blessed Relief   Orkesterin johto Lauri Hannu
sov. Alejandro Moreno ja Lauri Hannu

Kitaraorkesteri 1: 
1. kitara:  Tapio Orava, Pentti Dassum, 
 Ernesto Carvajal
2. kitara:  Silja Kinnunen, Marcos Crespo, 
 Alberto Casado
3. kitara:  David Litón, Lucía Lejárraga 
4. kitara: Raju Thapa, Lalli Lusa, 
 Gisela Alonso
Basso: Rebeca Valladares  

Kitaraorkesteri 2: 
1. kitara:  Tapio Orava, Roope Pasanen, 
 Ernesto Carvajal, Pentti Dassum 
2. kitara:  Mika Tikka, Ilmari Salminen, 
 Marcos Crespo, Alberto Casado 
3. kitara:  Silja Kinnunen, Akseli Lampila, 
 Lucía Lejárraga, David Litón
4. kitara:  Raju Thapa, Juuka Lamponen, 
 Gisela Alonso 
5. kitara:  Rauli Salo
Basso:  Okko Nyholm  

Opettajat: 
Eva Alkula, Lauri Hannu, Inés Manzano, Tarja Mäki-Latvala, Kimmo Kiviniemi, Pauli Talvitie



Hållilå, uti storm storm och i regn 
(C. A. Hagberg)

Och när som jag var en liten smådräng, 
Hållilå, uti storm och i regn, 
Då var mig en bädd icke mer än en säng, 
Förty regnet det regnar var eviga dag. 
 
Men när jag som karl börja’ leva helt stort, 
Hållilå, uti storm och regn, 
Då stängde envar för tjuven sin port, 
Förty regnet det regnar var eviga dag. 

Kom nu hit, död! (C. A. Hagberg)

Kom nu hit, kom nu hit, död!
I krusflor förvara mig väl;
hasta bort, hasta bort, nöd!
Skön jungfrun har tagit min själ.
Med svepning och buxbom på kistans lock
håll dig färdig;
mång trogen har dött, men ingen dock
så värdig.

Ingen ros, ingen ros, då
månde strös på mitt svarta hus;
ingen vän, ingen vän, må
störa hvilan i jordens grus.
Mig lägg, för tusen suckars skull,
åt en sida,
där ej älskande se min mull
och kvida.

Kun viel’ olin polven korkuinen 
Hei ja hoi, miten myrsky se soi 
Niin tytöistä silloin mä huolinut en, 
Joka päivä ja yö sade ruutuhun lyö! 
 
Mut mieheksi vartuin mä, tottakai 
Hei ja hoi, miten myrsky se soi, 
Ja ovensa neidot sulkea sai, 
Joka päivä ja yö sade ruutuhun lyö!    
  suom. Kyllikki Solanterä

Tule tänne, kuolema!

Tule tänne, tule tänne, kuolema!
Kietokaa minut mustaan harsoon;
mene pois, mene pois, tuska ja hätä!
Kaunis neito on vienyt sieluni.
Käärinliinat ja puksipuun oksa kirstunkannelle,
laita ne valmiiksi:
monikin uskollinen on kuollut, mutta ei kukaan
näin arvokkaasti.

Yhtään ruusua ei silloin
saa sirottaa mustan majani päälle;
ei ainutkaan ystävä saa
häiritä lepoani soraisessa maassa.
Haudatkaa minut, tuhansien huokausten tähden,
sivummalle,
missä rakastava ystävä ei voi nähdä tomuani
ja valittaa. 
  suom. Erkki Pullinen



Lorca-laulut suom. Anni Koskinen 

Anda, jaleo

Yo me arrimé a un pino verde
por ver si la divisaba;
y solo divisé el polvo
del coche que la llevaba.
 
Anda jaleo, jaleo;
ya se acabó el alboroto
y vamos al tiroteo.
 
No salgas, paloma, al campo,
mira que soy cazador;
y si te tiro y te mato
para mí será el dolor,
para mí será el quebranto.
 
Anda jaleo, jaleo...

En la calle de los Muros
han matado una paloma.
Yo cortaré con mis manos
las flores de su corona.

Anda jaleo, jaleo...

Los cuatro muleros

De los cuatro muleros,
que van al campo,
el de la mula torda,
moreno y alto.
De los cuatro muleros,
que van al agua,
el de la mula torda,
me roba el alma.
De los cuatro muleros,
que van al río,
el de la mula torda,
es mi marío.
A qué buscas la lumbre
la calle arriba
si de tu cara sale
la brasa viva.

No, mennään 

Istuin vihreällä männyllä,
jotta näkisin edes vilauksen hänestä,
ja näin vain tomua
kärryistä jotka veivät hänet pois.

No mennään, mennään,
hämminki on jo ohi,
ja lähdetään metsästämään.

Älä lennä, kyyhky, pellolle,
katsos kun olen metsästäjä,
ja jos sinut ammun ja tapan
minun täytyy kestää tämä tuska,
minun täytyy kestää tämä menetys.

No, mennään…

Murojen kadulla
he ovat tappaneet kyyhkyn,
Omin kätösin katkon,
kukkasia hänen seppelettään varten.

No, mennään…

Neljä muulinajajaa

Neljästä mulerosta,
äitini minun,
jotka kulkevat veteen,
hän täplikkään muulin kanssa,
äitini,
on vienyt sydämeni.

Miksi etsit tulta,
äitini minun,
pitkin katuja,
jos kasvoillasi,
rakas äitini, 
palaa elävä liekki?



La Tarara

Ay, Tarara loca
Mueve la cintura
Para los muchachos
De las aceitunas
Ay, Tarara, sí, ay, Tarara, no
Ay, Tarara, niña de mi corazón
Lleva mi Tarara
Un vestido verde
Lleno de volantes
Y de cascabeles
Ay, Tarara, sí, ay, Tarara, no
Ay, Tarara, niña de mi corazón
Luce mi Tarara
Su cola de seda
Entre las retamas
Y la yerbabuena
Ay, Tarara, sí, ay, Tarara, no
Ay, Tarara, niña de mi corazón

Nana de Sevilla

Este galapaguito
No tiene mare;
Lo parió una gitana
Lo echó a la calle
No tiene mare, sí; 
No tiene mare, no:
No tiene mare
Lo echó a la calle

Este niño chiquito
No tiene cuna;
Su padre es carpintero
Y le hará una

Su padre es carpintero y le hará una
Y le hará una, sí
Y le hará una, no

La Tarara pitää yllään 
vihreää mekkoa 
täynnä röyhelöitä ja tiukuja.

La Tarara, niin, la Tarara, no,
la Tarara, tyttö,
hänet olen nähnyt.

La Tarara esittelee 
silkkisiä laahuksiaan 
yli vihman ja yli mintun. 

La Tarara, niin,…

Ah, villi, Tarara, 
liikuta lanteitasi 
oliiveja kerääville nuorukaisille.

La Tarara, niin,…

Sevillalainen tuutulaulu

Tällä pikkuisella
ei ole äitiä, ai, ai, ai, ai,
ei ole äitiä, niin, ei ole äitiä, ei,
ei ole äitiä, ai, ai, ai,
Mustalaisnainen synnytti hänet,
jätti tämän kaduille, ai, ai, ai, ai,
jätti kadulle, niin, jätti kadulle, eikö,
jätti kadulle, ai, ai, ai, ai.

Tällä pienokaisella
ei ole kehtoa, ai, ai, ai, ai,
ei ole kehtoa, niin, ei ole kehtoa, ei,
ei ole kehtoa, ai, ai, ai, ai,

hänen isänsä on puuseppä,
hän tekee lapselle kehtonsa, ai, ai, ai, ai,
ja tekee hänelle, niin, ja tekee hänelle, eikö,
ja tekee hänelle, ai, ai, ai, ai.



Romance de Don Boyso

Camina Don Boyso Mañanita fría
A tierra de moros
A buscar amiga
Hallóla lavando 
En la fuente fría
-- ¿Qué haces ahí, mora Hija de judía?
Deja a mí caballo
Beber agua fría
-- Reviente el caballo Y quien lo traía
Que yo no soy mora Ni hija de judía
Soy una cristiana Que aquí estoy cativa
-- Si fueras cristiana Yo te llevaría
Y en paños de seda Yo te envolvería
Pero si eres mora Yo te dejaría
Montóla a caballo 
Por ver qué decía;
En las siete leguas No hablara la niña
Al pasar un campo De verdes olivas
Por aquellos prados Qué llantos hacía
-- ¡Ay, prados! ¡Ay, prados!
Prados de mi vida
Cuando el rey, mi padre Plantó aquí esta oliva
Él se la plantara Yo se la tenía
La reina, mi madre La seda torcía
Mi hermano, Don Boyso Los toros corría
-- ¿Y cómo te llamas?
-- Yo soy Rosalinda Que así me pusieron
Porque al ser nacida Una linda rosa
N’el pecho tenía
-- Pues tú, por las señas Mi hermana serías
Abre la mi madre Puertas de alegría
Por traerla nuera Le traigo su hija

Los reyes de la baraja

Si tu madre quiere un rey
La baraja tiene cuatro:
Rey do oros, rey de copas
Rey de espadas, rey de bastos

Corre que te pillo
Corre que te agarro
Mira que te lleno
La cara de barro

De olivo Me retiro
Del esparto Yo me aparto
Del sarmiento Me arrepiento
De haberte querdio tanto

Don Boyson romanssi

Don Boyso kävelee kylmänä aamuna
maurien maalla
etsimässä ystävätärtä.
Hän löysi tämän pesemässä pyykkiä
kylmällä lähteellä.
- Mitä teet täällä, mauri, juutalaisten tytär?
Anna ratsuni 
juoda kylmää vettä.
- Anna hevosen puhjeta, ja hänen joka sen toi, 
en ole mauri enkä juutalaisen tytär. 
Olen kristitty ja täällä vankina.
- Jos olisit kristitty veisin sinut pois täältä ja silkkiin 
käärisin, mutta jos olet mauri jättäisin sinut.

Hän nosti hänet ratsunsa selkään nähdäkseen 
mitä hän sanoisi;
seitsemän leguan aikana tyttö ei puhunut. 
Ohittaessaan vihreiden oliivien pellon,
niillä niityillä hän itki.
Voi niityt! Voi niityt!
elämäni niityt.
Kun kuningas, isäni, istutti tänne nämä oliivipuut,
kun hän istutti niitä, minä pidin sitä,
kuningatar, äitini, käänsi silkkiä, 
veljeni, Don Boyso, taisteli härkiä vastaan.
- Ja mikä nimenne on?
- Olen Rosalinda, he nimesivät minut kuin kauniiksi 
ruusuksi joka minulla oli syntyessäni rinnassani.

- Mutta sinä, eleistäsi päätellen, olet siskoni. 
Auetkoon onnen ovet äidilleni, 
miniän sijaan tuon hänelle tyttärensä.

Pelin kuninkaat

Jos äitisi haluaa kuninkaan,
pelissä on neljä:
kullan kuningas, lasien kuningas,
miekkojen kuningas, sauvojen kuningas.

Juokse sillä näen sinut,
juokse sillä saan sinut kiinni,
katso kuinka täytän
kasvosi mudalla.

Oliivipuulta palaan takaisin,
maalta lähden poispäin,
Viininvarrelta karkotun
rakastaneena sinua niin paljon.


