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This piece was written as a pilot for the
SALVAT 1701 project for performance by
the Tapiola Chamber Choir at the church
service for the academic degree ceremony
of the Faculty of Theology of the
University of Helsinki in spring 2000. It
is a setting of a folk hymn tune to the
hymn Herra Jeesus kun täällä vain
kanssamme on (When the Lord Jesus is with
us), the principal hymn at that service;
it is hymn no. 310 in the current hymnal
of the Church of Finland, which explains
the curious title of the piece.

Teos syntyi SALVAT 1701 -projektin
pilottina Tapiolan Kamarikuoron käyttöön
Helsingin yliopiston Teologisen
tiedekunnan promootion
jumalanpalveluksessa keväällä 2000. Se
perustuu kansantoisintoon virteen Herra
Jeesus kun täällä vain kanssamme on, joka
oli päivän virtenä tuossa
jumalanpalveluksessa. Virren numero
nykyisessä virsikirjassa on 310, mikä
selittää teoksen erikoisen nimen.

The hymn tune itself is not varied or
developed in the course of the piece;
rather, it is subjected to a variety of
atmospheres and moods, involving field
technique, echoes and Medieval-ish
parallel fifths and triads.

Virsisävelmää ei muunnella eikä
kehitellä, vaan se esitetään erilaisissa
ympäristöissä ja tunnelmissa käyttäen
hyväksi kenttätekniikkaa, kaiutusta sekä
keskiaikaisen oloisia rinnakkaiskvinttejä
ja -kolmisointuja.

The piece ended up as the final number of
the SALVAT 1701 choral drama, but it can
be performed as an independent work.

Teos päätyi loppunumeroksi SALVAT 1701 teokseen, mutta sitä voi esittää myös
itsenäisenä teoksena.
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