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Syksy on kauneimmillaan ainakin täällä eteläisessä Suomessa. Toiminta on pyörähtänyt käyntiin ja
onkin aika muistutella mitä kaikkea liiton ohjelmassa on luvassa nyt syyskaudella ja ensi keväänä.
Aloitamme suurimmasta eli Norbusang-festivaalista ja palaamme sitten poikakuorojen
jouluoratorioon ja lopuksi vilkaisu kevään liittokokoukseen.

NORBUSANG 2015
Nuorten Kuoroliitto järjestää Espoossa 14.–17.5.2015 Norbusang-festivaalin. Festivaali on avoin
kaikille lapsi- ja nuorisokuoroille Suomesta ja Pohjoismaista. Tapahtuman teemana on
kansanmusiikki ja teeman ympärille on rakennettu mielenkiintoisia työpajoja, konsertteja ja
illanviettoja. Tapahtuman taiteellisena johtajana toimii Jani Sivén.
Tapahtumapaikat
Festivaalin keskuksena toimii Espoon kulttuurikeskus Tapiolassa ja majoituskouluina Aarnivalkean
ja Päivänkehrän koulut. Konserttipaikkoina muun muassa Tapiolan kirkko ja Tapiolasali.
Työpajat
Tapahtuman työpajojen vetäjiksi on lupautunut joukko nykykansanmusiikin nimekkäitä tekijöitä,
Sari Kaasinen, Ilona Korhonen, Soila Sariola ja Veera Voima. Kukin kuoro saa valita 3 mieluisinta
työpajaa, joista kahteen pääsee.
Sari Kaasinen: ”Aika riemulle ruveta!”
Laulamme sekä Sarin säveltämiä että perinteisiä, 1-3 -äänisiä lauluja. Nautimme
laulamisesta ja liikkeestä sekä iloitsemme yhdessä olemisesta! Mukaan on
helppo tulla, ja vaikka rallattaa mukana! Tärkeintä on laulamisen ilo ja yhdessä
oleminen - laulun voima!

Ilona Korhonen
Ilona Korhosen työpajassa lyödään leikiksi! Perinteistä suomalaista vuorolaulua ja
-tanssia, ilolla ja riemulla.
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Veera Voima
Veeran pajassa yhdistetään kehorytmit, pöytärytmit ja liike etnolauluihin.
Kurssilla harjoitellaan esim. etelä-afrikkalaista gumboot-tanssia, Cherokeeintiaanien keppilaulua, suomalaista Karhunnostatusloitsua keihäänvarsien
kera ja espanjalaista leipurinaisten pöytärytmilaulua. Tätä pajaa höystetään
vielä kuppirytmin sovittamisella suomalaiseen kansanlauluun.
Soila Sariola ja Tapiolan kuoro: ”Kuvittele ääni”
Soila Sariolan monitaiteellinen työpaja rikkoo taiteiden välisiä raja-aitoja. Tule
kokeilemaan rohkeasti miten laulettu ääni piirtyy paperille ja kuulemaan miten
koko maalaus soi

Lisäksi pohjoismaiset nuoret toteuttavat illanviettomuotoisen työpajan, jossa esitellään oman
maan kansanmusiikkia yllättävilläkin tavoilla.

Osallistumismaksut ja ilmoittautumiset
Tapahtuman osallistumismaksu on 135 €/kuorolainen ja kuoron huoltajilta ja kuoronjohtajilta 95
€/henkilö. Jäsenkuorojemme kuoronjohtajat pääsevät tapahtumaan ilmaiseksi.
Hinnat sisältävät koulumajoituksen, ruoat, työpajat, yhteisohjelmiston nuotit sekä mahdolliset
bussikuljetukset festivaalin aikana. Mahdolliset hotellimajoitukset maksaa jokainen itse.
Tapahtumaan mahtuu mukaan noin 350 kuorolaista ja ilmoittautumiset alkavat 5.1. ja päättyvät
15.2.2015!

POIKAKUOROJEN JOULUORATORIO-PROJEKTI
Projektin ensimmäinen harjoitusleiri on onnistuneesti ohi, kuten olette Sulasol-lehdestäkin
saaneet lukea. Vielä on muutama yhteisharjoitus edessä ennen upeaa, mieleenpainuvaa ja joulun
tunnelmaan virittävää konserttikiertuetta!
J. S. Bach: Jouluoratorio, Kantaatit I-III
19.12. klo 19 Tampereen tuomiokirkko
20.12. klo 18 Turun Mikaelin kirkko
21.12. klo 18 Keski-Porin kirkko
Chorus Cathedralis Iuniorum, Poikakuoro Pirkanpojat ja Porin Poikakuoro
Pori Sinfonietta
Kapellimestari Jan Söderblom
Tuuli Lindeberg, sopraano
Annukka Kuivisto, altto
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Heikki Rainio, tenori
Riku Pelo, basso
Kuorojen valmennus: Vuokko Järvenpää, Heikki Rainio ja Jouni Rissanen
Liput: 25 / 18 / 12 €
Liput ennakkoon lippupalvelusta, hintoihin lisätään 2,5 € toimitusmaksu.

LIITTOKOKOUS 14.3.2015 TAMPEREELLA
Nuorten Kuoroliiton liittokokous pidetään Tampereella Pirkanmaan musiikkiopistolla (Eteläpuisto
4) lauantaina 14.3.2015. Liittokokouksen lisäksi ohjelmassa on paikallisten kuorojen konsertti ja
koulutusta. Kaikki jäsenyhdistystemme edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan
toimintaan, keskustelemaan kanssamme ja vaikuttamaan tulevaan!
Tarkempaa tietoa tapahtuman aikatauluista ja ohjelmasta tuonnempana!

KONSERTTIKALENTERI
Loppuun vielä muistutus, että Nuorten Kuoroliiton nettisivuilla on konserttikalenteri, jonne voi
ilmoittaa tulevat konsertit. lähetä siis postia: eeva-maria.seppalainen@sulasol.fi, niin laitetaan
kaikkien konsertit yleisön löydettäväksi!

Mukavaa syksyä kaikille!
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