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Uusi vuosi on pyörähtänyt käyntiin. Viime vuoden kohokohta Sympaatti-festivaali on onnellisesti ja
onnistuneesti ohi! Rovaniemi oli kuin talven ihmemaa, koulutukset ja kouluttajat innostavia, konsertit
vaikuttavia ja tunnelma mitä mainioin. Sen voimalla on ilo käynnistää uutta toimintavuotta.
Kevätkaudella ensimmäisenä maaliskuussa koittaa liittokokous, jonne toivotamme kaikkien
jäsenyhdistystemme edustajat tervetulleiksi. Huhtikuulle on suunnitteilla kuoronjohtajien koulutus- ja
tutustumismatka Pietariin. Syyskausi pyörähtää käyntiin poikakuoroprojektin harjoitusleirillä ja koko
vuosi huipentuu Bachin Jouluoratorio -konsertteihin Tampereella, Turussa ja Porissa 19.–21.12.2014.

KUORONJOHTAJIEN PIETARINMATKA
Keväälle on kaavailtu kuoronjohtajien koulutus- ja tutustumismatkaa Pietariin. Matkan ajankohta 2.–
6.4.2014 on samaan aikaan, kuin Pietarissa järjestettävä kansainvälinen lapsi- ja nuorisokuorokilpailu.
Matkan ohjelmassa olisi kilpailun seuraamista, suomalaisten ja venäläisten kuoronjohtajien tapaaminen
ja mestariluokka, jossa suomalaiset voivat seurata venäläisten kollegoidensa työskentelyä. Kilpailusta
löytyy lisää tietoa tapahtuman nettisivuilta: http://wccc.ru/en/
Matkan hinnaksi muodostuu 300–400 euroa. Hinta tarkentuu, kun tiedämme lopullisen lähtijöiden
määrän. Koulutusmatka toteutetaan, jos lähtijöitä on vähintään 10 kpl.
Jos olet kiinnostunut, ilmoittaudu mukaan viimeistään sunnuntaina 9.2.2014 oheisella kaavakkeella:
http://ifest.fi/form/?oid=8&GUID=6a4259013f49635e2d8c1dcba7fc69a7
MUSIIKKIA JA KOULUTUSTA PORISSA LIITTOKOKOUSPÄIVÄNÄ 15.3.2014
Liittokokouspäivän ohjelma alkaa klo 13.30 porilaisten lapsi- ja nuorisokuorojen konsertilla
Cygnaeuksen koulun kirjastohallissa (Tasavallankatu 1). Konsertissa kuulemme muun muassa
Katajanmarjoja, Porin Poikakuoroa sekä Arioso- ja Synkooppi-kuoroa. Konsertin jälkeen klo 14.30–
15.30 Eevukka Seppäläinen perehdyttää jäsenistöä Sulasolin jäsenrekisterin käyttöön koulun
tietokoneluokassa. Sekä konsertti että koulutus ovat maksuttomia.
Päivän päättää Nuorten Kuoroliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous lauantaina 15.3.2014 klo 16.00
alkaen. Kokouksessa valitaan liiton luottamushenkilöt, päätetään tulevasta toiminnasta ja hyväksytään
menneen vuoden tilit ja toimintakertomus. Virallisen kokouksen jälkeen on vielä tilaisuus keskustelulle.
Päivä päättyy viimeistään klo 18.
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Ilmoittautuminen Liittokokouspäivään tapahtuu oheisesta linkistä löytyvällä kaavakkeella ja
liittokokousvaltakirjapohja löydätte viestin liitteenä. Molemmat löytyvät myös liiton nettisivuilta.
Ilmoittautuminen: http://ifest.fi/form/?oid=8&GUID=f507c9d3462a85e5131618784fea2ab0
Muista ilmoittautua ja palauttaa valtakirja viimeistään perjantaina 28.2.2014 postilla (Klaneettitie
6–8, 00420 Helsinki), tai sähköpostilla skannattuna (nuorten.kuoroliitto@sulasol.fi).

VUODEN 2014 TOIMINTATIEDOT JA JÄSENTIEDOT
Muistattehan, että kukin liittomme jäsenyhdistys on velvollinen toimittamaan Sulasolille vuosittain
tiedot kuoron toiminnasta Sulasolin ja Nuorten Kuoroliiton toimintakertomuksia varten.
Toimintatiedot ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella Sulasolin internetsivujen kautta viimeistään
28.2.2014. Lomake löytyy Sulasolin nettisivuilta: http://www.sulasol.fi/jasenille/ajankohtaista/.
Lomaketta täyttäessä kannattaa muistaa, että valistunut arvaus riittää!

NORBUSANG 2015
Ensi vuonna pohjoismainen lapsi- ja nuorisokuorofestivaali Norbusang rantautuu Suomeen ja
tarkemmin vielä Espoon Tapiolaan. Tapahtuma järjestetään perinteisesti helatorstaiviikonloppuna 14.–
17.5.2015. Tapahtuman teemana on kansanmusiikki ja ohjelmassa on teemaa eri kanteilta käsitteleviä
työpajoja sekä tietenkin konsertteja. Kannattaa pistää päivämäärät jo kalentereihin!

MERKIT
Kevät kausi alkaa ja suunnitelmat kevään päätapahtumiin eli kevät konsertteihin ovat varmaan jo
pitkällä. Nyt on hyvä aika pohtia myös ahkerien kuorolaisten sekä innostavien kuoronjohtajien
palkitsemista liiton merkeillä. Tutustu merkkeihin nuorten kuoroliiton sivuilla:
http://nukl.sulasol.fi/toiminta/tuotteet/merkit

MUUTTO
Sulasol sekä samoissa tiloissa toimivat erikoisliitot Nuorten Kuoroliitto mukaan lukien ovat muuttaneet
kerrosta ylemmäs pienempiin tiloihin. Muutosta huolimatta osoitteet ja puhelinnumerot pysyvät
ennallaan. Faksi on toistaiseksi pois toiminnasta, mutta se saataneen käyttöön helmikuun aikana.
Toimisto toivottaa oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille!
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