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This commission was for choir with
soloist, specifically the fine tenor
voice of Dan Dressen. The commission
brief was for a psalm anthem, although I
was free to choose which psalm. I
eventually went with Psalm 122, which
contains the now apparently perpetually
futile phrase “Pray for the peace of
Jerusalem”.

Tämän tilauksen tuli sisältää soolo-osuus
tenorilaulaja Dan Dressenille. Teoksen
lajityypiksi määriteltiin psalm anthem,
siis liturginen psalmisävellys, joskin
sain itse valita psalmitekstin. Valitsin
lopulta psalmin 122, joka sisältää tätä
nykyä ilmeisen toivottoman kehotuksen
rukoilla rauhaa Jerusalemille.

Despite the rejoicing nature of the text,
this setting is more quietly confident
than overtly exuberant, and the tenor
solo, though demanding in its range, is
more lyrical than heroic. The musical
material consists of two alternating
sections, the first based on a lilting
rising figure and the second on a
cascading series of figures over a slowmoving harmonic foundation. An alleluia
vignette provides anchor points along the
way.

Tekstin iloisesta luonteesta huolimatta
teos on enemmän hiljaisen luottavainen
kuin räiskyvän riemuitseva, ja
ulottuvuuksiltaan vaativa tenorisoolokin
edellyttää lyyristä eikä sankaritenoria.
Musiikillinen materiaali käsittää kaksi
eriluonteista jaksoa: ensimmäinen
perustuu aaltoilevaan nousevaan aiheeseen
ja toinen helminauhan lailla ryöppyäviin
sävelkulkuihin hitaasti muuttuvan
harmonisen pohjan yllä. Taitekohtia
ankkuroi toistuva alleluia-vinjetti.

A version of this piece for tenor solo
and baroque orchestra appears in the
cantata Vain sana.

Versio tästä teoksesta tenorisolistille
ja barokkiorkesterille sisältyy
kantaattiin Vain sana.
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