
Out of the blue (idiom)
short for out of the clear blue sky, 
is an informal English language 
idiom that describes an event that 
occurs unexpectedly, without any 
warning or preparation. It is used as 
an adverb. The “blue” in the phrase 
refers to the sky, one from which a 
sudden thunderstorm is unexpected. 
(idiomatic) unexpectedly; without 
warning or preparation source: 
Oxford Dictionary of Idioms, p. 31

Johannes Brahms   1833–1897  Altes Volkslied
Hugo Alfvén    1872–1960  Uti vår hage
Ernest John Moeran   1894–1950  Blue-eyed spring 
      Soolo: Juhana Britschgi

Wilhelm Peterson-Berger  1867–1942  Som stjärnorna på himmelen
Trad.       Sinisiä, punaisia ruusunkukkia 

(choir improvisation)    out of the blue
Moritz Hauptmann   1792–1868  Sängerfahrt
Edvard Grieg    1843–1907  Ved Rundarne
Charles Villiers Stanford  1852–1924  Eight Partsongs Op. 115:
      III. The Blue Bird  
      Soolo: Riikka Nurmi

David Blackwell (arr.)    Blue Moon

CANTABILE on pääkaupunkiseudulla 
toimiva 1972 perustettu, kokeneista 
laulajista koostuva sekakuoro. 
Kuoromme konsertit koostuvat 
musiikillisesti ja ilmaisullisesti 
vaativista kokonaisuuksista. 
Ohjelmistossamme on pääosin 
eurooppalaisia a cappella -teoksia, 
mutta myös lastenlauluja, 
kansanmusiikkia, elokuvamusiikkia ja 
kevyttä ohjelmistoa. 

Keväällä 2017 toteutimme 
elokuvamusiikkikonsertin edeltävän 
kuoronjohtajan Juha Kuivasen 
luotsaamana. Syksy 2017 alkoi 
vauhdikkaasti uuden johtajan 
Dominik Lukas Vogtin kanssa: 
Elokuussa 2017 esiinnyimme 
ennätykselliset viisi kertaa 
kolmella eri ohjelmistolla. Syksyllä 
konsertoimme Suomi 100 -hengessä 
Nordic Voices -yhteisproduktiolla 
Akateemisen laulun kanssa ja 
joulukuun konserttimme koostuivat 
ranskalaisesta joulumusiikista. 
Tällä kevätkaudella kantaesitämme 
Olli Moilaselta tilatun teoksen 
”Kuka oletkin”, sekä lähdemme 
konserttimatkalle Tukholmaan.

Lichtensteinilainen Dominik Lukas 
Vogt valmistui kuoronjohdon 
maisteriksi vuonna 2013 Zürichin 
musiikkikorkeakoulusta professori 
Markus Utzin johdolla. Myöhemmin 
hän opiskeli Berliinissä professori 
Jörg-Peter Weiglen johdolla 
sekä Sibelius-Akatemiassa Nils 
Schweckendiekin kuoronjohdon 
luokalla suorittaen A-tutkinnon 
toukokuussa 2017. Dominik 
on toiminut Cantabile-kuoron 
taiteellisena johtajana syksystä 2017.

Konserttimme yllättää: 
ohjelman idea on ”out of the 
blue”. Kuinka vaikkapa vanha 
saksalainen kansanlaulu 
käy yhteen Blue Moonin 
jatsahtavien harmonioiden 
kanssa? Jazzstandardeista 
sekä perinteisistä a cappella- 
ja kansanlaulusovituksista 
syntyy vastakohdilla leikittelevä 
kokonaisuus. Ohjelman läpi  
kulkee teeman mukaisesti  
sininen lanka,  
joka tekee välillä yllättäviä 
kiekuroita.  Tässä konsertissa 
haluamme iloita kuoromusiikista 
laajalla skaalalla ja välittää 
yleisölle laulamisen riemun. 
Anna musiikkimme viihdyttää 
ja kohottaa mielesi sinisiin 
sfääreihin!



TULEVIA KONSERTTEJAMME:

Saaristo
Merellistä musiikkia: Sibelius, Kuula, Fougstedt, Moilanen etc. 

su 6.5.18 klo 16 
Hietsun paviljongin juhlasali, Hiekkarannantie 9, Helsinki

Liput 15 e / 12 e. Liput ovelta tai kuorolaisilta.

Arkipelag 
Havsmusik: Sibelius, Kuula, Fougstedt, Moilanen etc.

20.5.18 kl. 13 
Finska kyrkan, Slottsbacken 2, Stockholm. Fri tillgång.

Kuorojen kierros  / Art Goes Kapakka
to 16.8.2018

Taiteiden Yö
to 23.8.2018 

Joulukonsertit
la 15.12.2018 klo 18 Saksalainen kirkko

ma 17.12.2018 klo 19 Huopalahden kirkko 

TARVITSETKO MUSIIKKIA JUHLIISI?
Ohjelmistostamme ja laulajistostamme löytyy varmasti sopiva  

kokonaisuus tilaisuuteesi: Kysy tarjous – info@cantabile-kuoro.fi

SEURAA MEITÄ!
www.cantabile-kuoro.fi

Facebook:  www.facebook.com/cantabilekuoro
Instagram: www.instagram.com/cantabilekuoro
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27.3.2018 klo 18
Helsingin kaupungintalo
Virkagalleria, juhlasali
 Sofiankatu 1

Cantabile-kuoro
Johtaa Dominik Vogt




