Nuorten Kuoroliitto ry

Jäsentiedote syyskuu 2015

Hyvää alkanutta syyskautta kaikille!
Kausi on pyörähtänyt jo hyvään vauhtiin ja Nuorten Kuoroliiton toimistollakin tulevaa toimintaa suunnitellaan
ja valmistellaan kovaa vauhtia. Luvassa ensi vuodelle on useampia 1–2-päiviäisiä koulutuksia eri puolille
Suomea. Kesäkuun alkuun rakennamme valtakunnallista kesäkuoroleiriä Keski-Suomeen. Hommaa siis riittää
ja paljon toimintaa on kuoroille tarjolla ensi kaudella!
Seuratkaa siis nettisivujamme ja Facebookia, joissa tulevista tapahtumista tiedotetaan. Myös seuraavassa
jäsenkirjeessä on tarkempaa tietoa tulevista tapahtumista!

Ylimääräinen liittokokous 3.10.2015 klo 14 Tampereella Pirkanmaan musiikkiopistolla
Nuorten Kuoroliiton hallitus kutsuu jäsenistön ylimääräiseen liittokokoukseen Tampereelle Pirkanmaan
musiikkiopistolle (Eteläpuisto 4) 3.10.2015 klo 14. Kokouksessa on päätettävänä hallituksen ehdotus uudesta
jäsenyyden muodosta. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa keskustelua jäsenyyteen liittyvistä asioista.
Illalla klo 19 kokousedustajilla on mahdollisuus saada 2 lippua Poikakuoro Pirkanpoikien Maasta ja Taivaasta
– 45-vuotisjuhlakoserttiin Tampere-talon pieneen saliin klo 19.
Ilmoittautuminen liittokokousiltaan tapahtuu oheisella lomakkeella:
http://ifest.fi/form/?oid=8&GUID=dbff3d5750493d7ec46fbe42c652a2e0
Valtakirjat tulee joko tuoda paikan päälle tai jos osallistuu kokoukseen skypellä, lähettää sähköpostilla
viimeistään 2.10. osoitteeseen nuorten.kuoroliitto@sulasol.fi.
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle!

Sanna Valvanne on syyskuussa käytettävissä kouluttajana
Kansainvälisesti kysytty New Yorkissa asuva ja työskentelevä lapsi- ja nuorisokuorokouluttaja Sanna
Valvanne on syyskuussa Suomessa. Sannan metodi Sing & Shine with body and soul keskittyy
kokonaisvaltaiseen kuoroilmaisuun, jossa yhdistetään ääntä, liikettä ja draamaa. Sanna on käytettävissä
kouluttajana 25.9. saakka. Jos siis kuorossanne kiinnostus heräsi, voitte olla yhteydessä suoraan Sannaan:
sanna@sannavalvanne.com
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Koulutuskysely
Lähetimme muutama viikko sitten linkin pieneen jäsenkyselyyn, joka koskee suunnitteilla olevia
koulutuksia. Vastauksia on tullut kivasti, mutta vielä toivomme vielä lisää vastauksia. Siten saamme
kattavan kuvan jäsenistön toiveista ja ajatuksista näihin koulutuksiin liittyen. Aikaa menee vain pari
minuuttia! Aikaa vastaamiseen on maanantaihin 21.9. asti!
Linkki kyselyyn: http://ifest.fi/form/?oid=8&GUID=452273cf564482355a2b86aa8620943d

Jäsentiedot ajan tasalle
Muistattehan päivittää jäsenlistanne ja etenkin kuoron yhteyshenkilöiden tiedot ajan tasalle! Nykyisinhän
päivittäminen käy kätevästi suoraan iFest-jäsenrekisteriin kuoron omilla tunnuksilla. Jos tunnuksia ei vielä
ole tai ne ovat päässeet unohtumaan uuden saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:
jasenrekisteri@sulasol.fi.
On erittäin tärkeätä, että kuoron tai tukiyhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin rahastonhoitajan ja
kuoronjohtajan tiedot ovat paikkansapitävät, jotta sekä Nuorten Kuoroliiton että Sulasolin tiedotteet
saavuttavat jäsenistön!

Konserttikalenteri
Muistattehan, että Nuorten Kuoroliiton nettisivuilla on konserttikalenteri, jonne kuorot voivat ilmoittaa
tulevia konserttejaan! Mitä enemmän kuorot sinne konserttejaan ilmoittavat, sitä enemmän kalenteri
kiinnostaa ja saa sitä kautta näkyvyyttä! Ilmoita siis joulukonserttisi heti kun päivät ja paikat ovat tiedossa!

Iloista, aurinkoista ja lauluntäyteistä syksyä toivotellen,
Nuorten Kuoroliitto
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