
KONSERTTI 11.10,2OL2

TARINA:
Konsertin tarinassa ollaan rantakahvilassa ihanien muistoien parissa. Ensimmäinen laulu

iXooon autiota niit t orrrtaa) luo haaveilevan kesäillan tunnelman, iolloin saavutaan

viihsisään uu.rhrr* tuttuun [rrr.riir"". Muistoien herättely alkaa l9s0-luvulta{Muistatko

MonreponJ. Romanttisen viipurin muistelun lalkeen miehet kritisoivat naisten unelmointia

sanomalla,,Kaikenlaista,,. Tämän iälkeen romantisoidaan hieman lisää ihan vaan miesten

kiusarrsi, eri pieni pilke silmäkulm"rr" ri* sain rytdömeeniiuuri),kunnes miehetlähetetään

töihin maailmalle. Naiset hyvästelevat miehet ia miehet laulavat {Merimieslaulu) viestin kotiin'

Naiset lähertävät rakkaalleen kirjeen kaukomå ille lKirieen sulle kiriootan). Kirieen kirioituksen

jälkeen intoudutaan muistelemaan nuoruuden rrt truaen ensihetkiä [NocrurneJ, mutta laulun

lopussa toaetaan, .ttä,,ud*ssäni hämäräinen tie, tuntemattomahan tupaan vie". Niinpä myös

naiset sisuuntuvat ja kertovatmiten itsekin ovat lähteneettuntemattomiin paikkoihin, mutta

samalla pyytävät etteivät ystävät t oaon" unhoita (oi ystiwöin, ai- srmahainJ. Tarkemmin

muiste[aan Ranskaa {cherbourgin sateenvariot).Maaitmalla on kaikenlaista, mutta rakkain

saattaa jo olla ia pysyä läheltä vaikka millaiset ketkuttelut koettelisi. Näin kertoo meille eräs

pariskunt4 ;, ,aå rrstaukseksi muut kertomaan hieman vekkulisti omasta kullasta {oman kullan

sitmöt).oman kuuan kanssa haarr"illa"n myös turevaisuudesta {Keinustuolin minökin ostan}'

kunnes palataan takaisin 1gso-Iuvun hetkeen ia maailman menoon aiankohtaisine uutisineen'

Eihän tässä ioudetakaan vierä keinustuoliin istumaan, vaan nyt on aika lähteä tansseihin

(Lazzarella).Tästäkaikesta mennään aivan sekaisin, että onko nyt sitten aika kiikkua vai

tanssia vai mifä ihmettä? {Laulakaamme silloin l«tn on laulun aika) Ennen kuin valot kahvilasta

sammuvat haaveillaan vieia kaikki yhdessä maasta, iossa huolethuomisen ioutaa unholaan

iiiii*rol. Kahvila sulkeutuu {VaIå1 ia on aika palata tähän hetkeen'

KONSERTIN KULKU:

sirkka tulee ensimmäiseksi saliin kääntämään kahvilan "Auki" -§ltin esiin ia toivottaa kuulijat

tervetulleeksi Laulusta voimaa -kuoron konserttiin. Tämän iälkeen kuorolaiset saapuvat saliin'

Osa seisoo ia osa istuu kahvilan pöydissä'

1. KATSON AUTIOTA HIEKKARANTAA fTunnelma: Hyvillä mielin tullaan tuthrun kahvilaanJ

REPLIIKIT:,,Muistatteko nuoruutemme 195 0-1uvu1ta.. " "
MIKROFONI KIERTIIÄ: Katia, Rilla, Sirppa' Anneli ia l{aisu

viimeinen reptiikki ennen iaulua on Kåisun: "Mutta muistatteko viipurin, kaarisillan ia

MonrePon?

2.MUISTATK0MoNREPONfTunnelma:Muistellen)

REPLIIKIT: "Kaikenlaista" Miehet
"Kaikenlaista" Kaikki

3. SUN §AIN SYDÄMEENI JUURI [Tunnelma: Pilke silmä kulmassa, kiusoitellenJ

Kesken laulun mies nousee ia sanoo yleisöön päin :"lch verstehe nicht'J

REPLIIKKI: "Töihin siitä miehet" Sirkka

Muutkin naiset voivat hätistellä miehiä töihin: Hus, hus!!

Miehetsiirtyvätlaulamaanseistenkasvotyleisöönpäin



4. MERIMIESLAULU [Tunnelma: Mieheturheasti tarinaansa kertoen' naisethyvästelevät

ensimmäisen säkeistön aikana miehet nenäliinoja heiluttaen')

Kappaleen|älkeenmiehetmenevdttakaisinpöytäänistumaan

5. KIRJEEN SUTLE KIRJOOTAN (Tunnelma: Sisulliset terveisetJ

6. NOCTURNE (Tunnelma: Ikävöivä ia iuhlallinen, iolloin kaikki seisovat)

REPLIIKIT: "Minäkin lähdin maailmalle' vuonna 1960 Saksaan', " Tinttu

"Minäkin muutin perheeni kanssa"" " Tuula
,,rrrinåpariårrau, ft.anskaan. oi ystäväin, oi armahain ethän unhoita minua." Kaisu

MIKROFONI KIERTÄÄ: Tinttu, Tuula Kaisu

7. ATYSTÅVÄIN, OI ÄRMAHAIN [Tunnelma: Kotia ikävöiväJ

g. CHERBOURGIN SATEENVARJOT (Tunnelma: Ranskan kaipuu ja sateenvariot avautuvat

omaan tahtiinsa vuorotellen 1, *rr,aoilisimman hiliaisesti. Ne suljetaan vasta laulun loputtua'J

REPLIIKIT: "Siinä se nyt on ia pysyy" Kirsti K

"Näin on näreet" Eino

MIKROFONI KIERTIIÄ: Kirsti K Eino

9. OMAN KUTLAN SIL[f,liT [Tunnelma: Iloisen kertova)

Huivit Päähän

10. KEINUSTUoLIN MINÄKrN osrAN [Tunnelma: vakavan hupsuttelevaJ

SirpPa lukee lehdestä uutisia'
Huivit tanssiasuksi

11. IJTZZARELLA [Tunnelma: TanssahtelevaJ

HuivitPois kokonaan
REPLIIKIT: "Mikäs aika nyt oikein on?" Risto

"KatsotaanPas" Tinttu
MIKROFONI KIERTIIÄ: Risto, Tinttu

12.LAULAKAA}IMESILL0INKUNONLAULUNAIIG(TUNNCIMA:TOICAVA)

REPLIIKIT: "Nyt on runon aika" Liisa H'

Liisa lukee rrrrro, ia sen iälkeen sanoo: "N1ru on tanssin ia yhteislaulun aika'"

13. 5ATUMAA [Tunnelma: Haaveilevan onnellinen ia kaikki innokkaat saa tanssia samalla)

14.VAtoTfTunnelma:lhananillankaihoisapäätös)

sirkka kääntää,,Auki" -§ltin "suljettu" -puolen esiin ensimmäisen säkeistön aikana'

ail,r.i pyrv"ei, paikoillaan laulun loppuun saakka ia sitten kumarretaan'


