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DOMINANTE JULKAISEE UUDEN JOULULEVYN
Suomalaisen kuorokulttuurin ylpeys, espoolainen Dominante julkaisee
uuden joululevyn marraskuussa. Joulun tähden -nimeä kantavalla levyllä kuullaan perinteisiä joululauluja niin Suomesta kuin muualta
Euroopasta. Laulut ovat pääosin alkuperäisasussaan, mutta mukana
on myös muutama uusi sovitus. Tammikuussa 2013 nauhoitetun levyn
on äänittänyt BIS -merkillekin työskennellyt saksalainen Christian
Starke. Dominanten lisäksi levyllä esiintyy joukko suomalaisia ammattimuusikkoja. Kuoroa johtaa director musices Seppo Murto.
Dominante on viime vuosina levyttänyt tiheään tahtiin, mutta edellisen joululevyn julkaisusta on kulunut yli
20 vuotta. ”Vaikka joululaulut ovat tietyssä mielessä ajattomia, halusimme tehdä joululevyn, josta voi kuulla
tämän päivän Dominanten kuulasta sointia”, toteaa kuoroa vuodesta 1981 asti johtanut Seppo Murto. ”Perinteiset ja kuulijalle tutut joululaulut kaikessa herkkyydessään toimivat hyvänä käyntikorttina kuoron nykysointia esiteltäessä”, Murto jatkaa.
Joulun tähden on tehty Dominantelle tyypillisellä tinkimättömällä ammattitaidolla. Helsingin Johanneksen
kirkossa toteutetusta äänityksestä sekä levyn jälkikäsittelystä on vastannut Christian Starke. Starke on äänittänyt myös Dominanten edellisen vuonna 2012 julkaistun Sibeliuksen sekakuoromusiikkia sisältäneen
Saarella palaa -levyn. Levy otettiin hyvin vastaan niin suomalaisten kuin kansainvälisten kriitikkojen toimesta. ”Onnistuneen yhteistyön jatkaminen Christianin kanssa oli Dominantelle helppo päätös”, kertoo hiljattain vuoden 2013 kanttoriksi nimetty Murto. ”Hänen ammattimainen, mutta rento tapansa työskennellä
soveltuu loistavasti nuorekkaalle ja teekkarihenkiselle kuorollemme”, hän lisää. Levyn ulkoasusta ja grafiikasta on vastannut Franka Oroza.
Dominanten uutuuslevyllä kuullaan myös suomalaisia musiikin ammattilaisia, kuten Radion Sinfoniaorkesterin soolopikkolistia Hanna-Kaarina Heikinheimoa ja urkuri Olli Pyylampea. Lyyrinen baritoni Elja Puukko
sekä harpisti Saara Rautio tuovat oivan lisän jouluista tunnelmaa täynnä olevaan äänitteeseen.
Joulun tähden tulee myyntiin hyvin varustettuihin erikoisliikkeisiin marraskuun aikana ja levynjulkistamiskonsertit pidetään tiistaina 17.12. Helsingin tuomiokirkossa ja keskiviikkona 18.12. Tapiolan kirkossa.
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Dominante on vuonna 1975 perustettu espoolainen sekakuoro, joka tunnetaan kunnianhimoisena suomalaisen kuoromusiikin edelläkävijänä.
Dominanten ohjelmistoon mahtuu kaikkea 1500-luvun musiikista upouusiin kuoroteoksiin. Vuosittain kuoro esiintyy useiden Suomen ykkösorkesterien kanssa. Radion sinfoniaorkesterin ja Helsingin kaupunginorkesterin lisäksi erityisesti Sinfonia Lahti tekee Dominanten kanssa säännöllisesti
yhteistyötä. Kuoro esiintyi vuonna 2012 historiansa suurimmalla lavalla, sillä Aasian suurimmat taidefestivaalit, Hong Kong Arts Festivals, sisälsivät
kaksi konsertillista Dominantea a cappella. Aiemmin kuoro on valloittanut jo Euroopan BBC Proms -festivaaleilla sekä osoittanut maailmalla iskukykyisyytensä menestymällä kansainvälisissä kuorokilpailuissa. Levy-yhtiö BIS:in kanssa julkaistut Sibelius-levyt ovat saaneet runsaasti kansainvälistäkin huomiota. Lisäksi Dominanten omat levyt Raudan kirous (1996) ja Lempeä (2008) on valittu vuoden kuorolevyiksi. Dominante tunnetaan kuulaasta sointiväristään, laajoista ulkomaankiertueistaan, kunnianhimoisista kantaesityksistään sekä pilkkeestä silmäkulmassa. Korkean tason lisäksi
Dominanten suhdetta musiikkiin leimaavat ilo ja nuorekkuus. Dominante-henki pitää laulajien hymyt korvissa, eikä olekaan ihme, että kuoroon
kuuluu jo yli 20 vuotta mukana laulaneita henkilöitä.

