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Tervetuloa! (in English, please scroll down)
Kuoromme on kahdessakymmenessä vuodessa kasvanut
pienestä seurakunnan nuorisokuorosta nykyiseen muotoonsa:
energiseksi, palkituksi ja suureksi gospelkuoroksi.
Konsertin kulku johdatteleekin sinut näkemään ja kuulemaan
kuoron kasvutarinaa: ensimmäisellä puoliajalla välittyy se, mistä
aloitimme, ja toisella puoliajalla se, mihin olemme päätyneet.
Musiikkityyli on muovautunut alun heleästä ja keveästä
soundista rytmiseksi gospeliksi.
Kiitos, että olet saapunut juhlimaan kanssamme 20-vuotista
taivaltamme!

Pyhä Jumala

(bys. melodia, suomen kieleen säv.
Jaakko Olkinuora, kuorosov. Heikki
Hattunen)
Lumen Valo

Voima

(Tommi Kalenius, kuorosov. Matteus
Mykkänen)
Titta Lampela, solisti
Lumen Valo, Gospel Helsinki

Tule pyhä hengi tän (Veni
sancte spiritus)
(Codex Weths, ca. 1540)
Lumen Valo

Nearer, my God, to Thee

(James Stevens &amp; Lowell
Mason, Sara F. Adams)
Lumen Valo, Gospel Helsinki
David Pérez, solisti

Ruiskukkaehtoo

(Esa Pyöriä, Anna-Maija Raittila)
Gospel Helsinki
Joonatan Rautio, kosketinsoittimet

Unequal

(Joonatan Rautio)
Joonatan Rautio, saksofoni
Saku Mattila, kitara
Sami Koskela, lyömäsoittimet
Juho Kivivuori, basso
Kari Setälä, kosketinsoittimet

Heaven is for Me

(Ida Elina)
Ida Elina, solisti
Gospel Helsinki ja Gospel Helsinki
Band

Capital Letters

(Ida Elina)
Ida Elina, solisti
Gospel Helsinki ja Gospel Helsinki
Band

Saman taivaan alla

(Ida Elina)
Ida Elina, solisti
Gospel Helsinki ja Gospel Helsinki
Band

Oh, Happy Day

(spiritual, instr. sov. Joonatan
Rautio)
Ida Elina ja David Pérez, solistit
Gospel Helsinki ja Gospel Helsinki
Band

You are Good

VÄLIAIKA /
INTERMISSION

Total Praise

Stand Up

(Cynthia Erivo, Joshua Brian
Campbell)
Satu Rantanen, solisti
Gospel Helsinki ja Gospel Helsinki
Band

Wade in the Water

(spiritual, instr.sov. Joonatan Rautio)
Gospel Helsinki ja Gospel Helsinki
Band

Shackles

(Eriva Atkins, Trecina Atkins, Warryn
Campbell, Dennis Lambert, Duane
Hitchings)
Jaana Lehto ja Satu Rantanen,
solistit
Gospel Helsinki ja Gospel Helsinki
Band

Love Theory

(Kirk Franklin)
Gospel Helsinki ja Gospel Helsinki
Band

Take Me to the Water

(Clarence Eggleton)
Gospel Helsinki ja Gospel Helsinki
Band

(Israel Houghton, instr.sov. Joonatan
Rautio)
Gospel Helsinki ja Gospel Helsinki
Band
Gospelia Kaikille -kuorolaisia
(Richard Smallwood)
Gospel Helsinki ja Gospel Helsinki
Band
Lumen Valo
Ida Elina
Gospelia Kaikille -kuorolaisia
Entisiä Gospel Helsinki -kuorolaisia

Mikäli saamme paljon taputuksia,
saattaa konsertissa soida vielä
seuraavat encoret...

Hosanna

(Kirk Franklin)
Gospel Helsinki
Gospel Helsinki Band

Freedom

(Eddie James, words Mark
Bershiere)
David Pérez, solisti
Gospel Helsinki
Gospel Helsinki Band

My life is in your hands

(Kirk Franklin)
Gospel Helsinki
Gospel Helsinki Band
Gospelia Kaikille -kuorolaisia
Yleisö
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Gospel Helsinki
Gospel Helsinki -kuoro
laulaa rytmillä, jonka juuret
ovat Yhdysvalloissa maan
afroamerikkalaisen väestön
hengellisessä musiikissa. Vuoden
Musiikkiryhmä 2019 -palkinnon
Kirkkomusiikkiliitolta saanut kuoro
liikuttaa taatusti!
Nina Pakkanen
Kuoronjohtaja, musiikin maisteri,
Gospel Helsinki ja Gospelia Kaikille
-kuoron perustaja ja taiteellinen
johtaja. Musiikin rajat ylittävä
näkemys ja usko gospelmusiikin
vapauttavaan voimaan näkyy
ja kuuluu Pakkasen johtamissa
konserteissa.
Koreografia
Laura Humppila
Helsinkiläinen teatteri- ja
tanssitaitelija (TeM). Koreografina,
ohjaajana, opettajana ja esiintyjänä
hänen työssään korostuu liike ja
sen yhteys musiikkiin. Physical
Opera - fyysisen teatterin ryhmän
(2016) perustaja on työskennellyt
esittävän taiteen parissa yli 10
-vuotta oopperasta tanssiteatteriin
Suomessa ja ulkomailla.
Solistivierailijat
Lumen Valo
Lauluyhtye Lumen Valo on
yksi suomalaisen vanhan
musiikin kantavia voimia.
Ensiesiintymisestään vuonna
1993 lähtien yhtye on
profiloitunut säestyksettömän
renessanssimusiikin esittäjäksi ja
edelläkävijäksi. Vuosien varrella
kahdeksasta laulajasta koostuva

Lumen Valo on laajentanut
ohjelmistoaan kattamaan myös
keskiajan, barokin ja oman aikamme
musiikkia.
Ida Elina
Popkanteletar, laulaja-lauluntekijä.
Klassisen musiikin koulutuksen
saanut ja Sibelius-Akatemiasta
valmistunut (v. 2012) Ida Elina on
saanut monia tunnustuksia ja tehnyt
uraa uurtavaa työtä kantelemusiikin
parissa sekä Suomessa että
maailmalla.
Gospel Helsinki Band
Joonatan Rautio
Maamme arvostetuimpia jazzmuusikoita ja oman instrumenttinsa
kansainvälinen huippu. Joonatan
Rautio tunnetaan moniin
musiikkityyleihin taipuvana
saksofonivirtuoosina.
Sami Koskela
Sami Koskela on Sibelius
Akatemiassa opiskellut
perkussionisti, sekä lyömäsoitinten
opettaja. Sami Koskela on
ollut mukana monen kirjavissa
musiikkiproduktioissa aina
teatterilavoilta elokuviin ja hänellä
on Los Angelesista hankittua
osaamista myös etnisten
lyömäsoittimien soittajana.
Juho Kivivuori
Juho Kivivuori on Värtsilästä,
Pohjois-Karjalasta lähtöisin oleva
sähkö- ja kontrabasisti. Viime
vuosina Suomen kysytyimpien
basistien joukkoon nousseen
Kivivuoren monipuolista soittoa
kuullaan tällä hetkellä lukuisissa
jazz-yhtyeissä.
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Syksyllä 2010 Kivivuori edusti
Suomea Belgiassa, Hoeilaart Jazzkilpailun finaalissa Zander-yhtyeen
kanssa.
Saku Mattila
Saku Mattila on helsinkiläinen
pitkän linjan freelance-kitaristi.
Hän itse opettaa, keikkailee
suurilla ja pienillä estradeilla - ja
vaihtaa luontevasti musiikkityyliä
tilaisuuden mukaan vaikkapa jazziin,
rockiin, poppiin tai tanssimusiikkiin!
Saku Mattila on soittanut mm. Tartu
Mikkiin -ohjelman bandissa.
Kari Setälä
Kansainvälisestikin menestynyt
jazzpianisti, säveltäjä, ja levyttänyt
artisti. Johtaa omia yhtyeitään, sekä
esiintyy freelance-muusikkona.
Tanssijat
Ville Välikoski
Freelance-tanssitaiteilija, joka
työskentelee Suomessa pääosin
pääkaupunkiseudulla sekä
Lontoossa, Iso-Britanniassa.
Hän on työskennellyt monien
kansainvälisesti tunnettujen
koreografien kanssa ja esiintynyt
eri puolilla Eurooppaa. Tanssijana
työskentelyn ohella Ville luo
omia taiteellisia teoksia, tutkien
vaihtelevia aiheita koreografisin ja
elokuvanteollisin keinoin.
Katriina Tavi
Katriina Tavi on helsinkiläinen
tanssitaiteilija ja esiintyjä. Hän
työskentelee monialaisesti ja
-muotoisesti taiteen parissa.
Vuonna 2017 hän valmistui
tanssitaiteen maisteriksi
Taideyliopiston

Teatterikorkeakoulusta.
Elina Valtonen
Elinalla on kokemusta
tanssitaiteilijan töistä 15
vuoden ajalta 12 eri maasta.
Hän rakastaa kokonaisvaltaista
ilmaisua ja eri taiteenlajien
risteytymiä. Elinalla on ollut 1,5
vuoden kiinnitys torontolaisessa
afrokaribialaisnykytanssi
-companyssa KasheDancessa, jolle
hän toimii nykyään vakituisena
vierailijana. Suomessa hän
työskentelee freelancerina eri
produktioissa.
Videosuunnittelu
Kerttu Mättö
Kerttu Mättö opiskelee Metropoliaammattikorkeakoulussa kuvaajaksi
ja työskentelee freelance-kuvaajana
elokuvan ja videotuotannon
parissa. Kerttua on aina kiehtonut
visuaalinen tarinankerronta, valon
heijastukset ja värien sinfonialla
leikittely.
Valosuunnittelu
Ari ”Valo” Virtanen
Valo Virtanen on ollut Musiikkitalon
Head of Lighting vuodesta
2018. Virtanen on toiminut tvtuotannoissa, konserteissa ja
teattereissa valosuunnittelijana
yli 30 vuotta. Hän on valaissut
kiertueilla ja konserteissa
yhtyeitä heavy-metal yhtyeistä
jousikvartetteihin.
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Äänisuunnittelu
Tuomas Aukio

Kirsi Peteri
Kirsi Peteri on valmistunut
äänittäjäksi New Yorkin Institute
of Audio Researchista. Hän on
toiminut äänittäjänä Master
Recording Studioss sekä
tehnyt freelance-äänityksiä
muissa studioissa sekä livemiksauksia. Hän on ollut
Turun Kaupunginteatterissa
ääniteknikkona, Lahden
Kaupunginteatterissa
tehostemestarina ja Helsingin
Kaupunginteatterissa
suunnittelevana äänimestarina.
Musiikkitalossa hän on ollut
äänimestari vuodesta 2018.
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Welcome!
Over the years, the choir has grown from a small parish youth
choir into an energetic, award-winning gospel choir. This
anniversary concert takes you through the choir’s journey from
its founding to the present day. The first part of the concert
shows you where we started and the second part where we
are now. Our sound has developed from delicate into energetic
rhythmic gospel.
Thank you for coming to celebrate our 20 year journey with us!
Gospel Helsinki
Gospel Helsinki sings with a
tradition rooted in the spiritual
music of the African-American
population of the United States.
The choir, which received the Music
Group of the Year 2019 award
from the Finnish Church Music
Association, is guaranteed to move
you!
Nina Pakkanen
Choir director, Master of Music,
Töölö Parish cantor, and founder of
the Gospel Helsinki Choir and the
Gospel Helsinki Mass Choir. Her
holistic view of music and belief
in the liberating power of gospel
music are reflected and heard in the
concerts conducted by Pakkanen.
Choreography
Laura Humppila
Helsinki-based theater and dance
artist. As a choreographer, director,
teacher, and performer, her work
emphasizes movement and its
connection to music. Founder of
the Opera - Physical Theater Group
(2016), Humppila has worked in the
performing arts for more than 10

years, with experience ranging
from opera to dance theater both in
Finland and abroad.
Soloists
Lumen Valo
The vocal ensemble Lumen Valo
is one of the driving forces of early
music in Finland. Since its debut
in 1993, the group has profiled
itself as a performer and pioneer
of unaccompanied Renaissance
music. Over the years, Lumen Valo,
which consists of eight singers, has
expanded its repertoire to include
music from the Middle Ages, the
Baroque period, and the present day.
Ida Elina
Singer-songwriter Ida Elina, who
received her education in classical
music and graduated from the
Sibelius Academy (2012), has
received many recognitions and has
done pioneering work in kantele (a
traditional Finnish plucked string
instrument) music both in Finland
and around the world.
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Gospel Helsinki Band

Dancers

Joonatan Rautio
One of the most respected jazz
musicians in our country and the
international pinnacle of his own
instrument, Joonatan Rautio is
known as a saxophone virtuoso who
loves many styles of music.

Ville Välikoski
Ville Välikoski is a freelance dance
artist who works mainly in the
Helsinki metropolitan area and
in London, Great Britain. He has
worked with many internationally
renowned choreographers and
performed all across Europe. In
addition to working as a dancer,
Välikoski creates his own works
of art, exploring a variety of topics
through choreographic and film
industries.

Sami Koskela
Sami Koskela is a percussionist and
a percussion teacher who studied
at the Sibelius Academy. Koskela
has been involved in varied music
productions, ranging from theater
stages to films, and has also
acquired skills from Los Angeles
as a player of ethnic percussion
instruments.
Juho Kivivuori
Juho Kivivuori is a bass player from
Värtsilä, North Karelia. Kivivuori,
who has become one of the most
sought-after bassists in Finland in
recent years, is currently heard in
numerous jazz bands. In the autumn
of 2010, Kivivuori represented
Finland in the final of the Hoeilaart
Jazz competition, held in Belgium,
with the band Zander.
Saku Mattila
Saku Mattila is a long-standing
freelance guitarist from Helsinki. He
teaches, performs on big and small
stages, and naturally changes his
style of music to jazz, rock, pop, or
dance music.
Kari Setälä
Kari Setälä is an internationally
acclaimed jazz pianist, composer,
and recording artist. He leads his
own bands and performs as a free
lance musician.

Katriina Tavi
Katriina Tavi is a Helsinki-based
dance artist and performer. In 2017,
she graduated with a master’s
degree in dance from the Theater
Academy of the University of the
Arts Helsinki. She has been involved
in varied dance productions.
Elina Valtonen
Elina Valtonen has 15 years of
experience as a dance artist
in 12 different countries. She
loves holistic expression and
the intersection of different art
forms. Valtonen has had a 1.5year attachment to Toronto-based
Afro-Caribbean dance company
KasheDance, for which she currently
serves as a regular visitor. In
Finland she works as a freelancer in
various productions.
Video design
Kerttu Mättö
Kerttu is a free lance
videographerand a student of
Metropolia University of
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Applied Sciences. She has
always been facinated by visual
story telling and playing with the
reflections of light.
Lighting design
Valo Virtanen
Lighting designer Ari ”Valo” Virtanen
has been the Head of Lighting at the
Music Center since 2018. Virtanen
has worked as a lighting designer
in TV productions, concerts, and
theaters for more than 30 years.
He has toured with various bands,
ranging from heavy metal to string
quartets.
Sound
Tuomas Aukio
Entrepreneur with years of
experience in Music Technology:
recording, mixing and producing
music, and designing and providing
sound and lights for events.
Kirsi Peteri
Kirsi is a graduate of the New York
Institute of Audio Research. She
has worked as a sound engineer at
Master Recording Studios, Turku
City Theater and Helsinki City
Theater and as an visual effects
engineer In Lahti City Theater.
Currently she is a sound engineer at
the Music Hall.

