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DOMINANTE KILPAILEE TOLOSASSA
Espoolainen Dominante ottaa osaa Tolosan
kansainvälisiin kuorokilpailuihin marraskuun
alussa. Kilpailuohjelmisto kuullaan Helsingin
Ritarihuoneella torstaina 24.10.2013 Dominanten syyskonsertissa.
Dominanten edellinen kilpailumatka ajoittuu
tasan kymmenen vuoden päähän vuoteen 2003,
jolloin Dominante osallistui Argentiinan Trelew:ssa järjestettyihin kansainvälisiin kuorokilpailuihin. Tuolloin Dominante voitti sekakuorosarjan
ja yleisöäänestyksen ensimmäisen palkinnon
sekä palkinnon festivaalien parhaasta esityksestä Veljo Tormisin Raudan Kirouksella. ”Aika ajoin on hyvä
haastaa itsensä ja verrata tasoaan muihin huippukuoroihin”, toteaa kuoroa vuodesta 1981 asti johtanut
Seppo Murto. ”Samalla kilpailu antaa laulajille uuden jännitteen tehdä asioita entistäkin tarkemmin”, Murto
jatkaa.
Tolosan kilpailua pidetään yhtenä Euroopan kovatasoisimmista kuorokilpailuista. Dominante saa vastaansa
kuoroja muun muassa Yhdysvalloista, Saksasta, Indonesiasta ja Espanjasta. Lisäksi yksi kovatasoinen kilpakumppani tulee länsinaapuristamme, sillä ruotsalainen St. Jakobs Ungdomskör sijoittui kolmanneksi vuoden
2012 Harald Andersen -kuorokilpailussa.
Dominante pitää syyskonsertin Helsingin Ritarihuoneella torstaina 24.10.2013 klo 19. Konsertissaan Dominante vie kuulijansa musiikilliselle aikamatkalle. Konsertin runkona on Dominanten kilpailuohjelmisto,
joka pitää sisällään englantilaista renessanssia, irlantilaista romantiikkaa, uudempaa musiikkia Japanista ja
Espanjasta sekä suomalaista kansanmusiikkia. Tolosan kilpailuohjelmiston lisäksi konsertissa kuullaan muun
muassa juhlavuosiaan viettävien Einojuhani Rautavaaran (85v) ja Jaakko Mäntyjärven (50v) tunnetut kuorosarjat. Dominanten syyskonsertti on tyylillisesti kirjava, mutta kuulijan kannalta ehjä elämys – kuoromusiikkia talven kynnyksellä. Konserttilippuja myydään Lippupisteessä sekä tuntia ennen konserttia ovella.
Lisätiedot, kuvat ja konserttiliput lehdistölle:
Markku Rämö, intendentti
intendentti@dominante.fi
050 408 7250
www.dominante.fi
___________________________________________________________________________________________________________
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.

