Tervehdys Nuorten Kuoroliiton toimistolta!

2.12.2015

Joulu lähestyy huimaa vauhtia. Etelässä ei ole tätä kirjoittaessa tietoakaan lumesta, joten kynttilöitä
tarvitaan valon ja tunnelman luojiksi runsaasti. Onneksi myös lukuisat joulukonsertit tuovat valoa
kaamosaikaan. Muistattehan ilmoittaa tulevat konserttinne konserttikalenteriimme! Joulun odotuksen ja
kiireiden keskellä on kuitenkin myös hyvä kääntää katse jo tulevaan vuoteen. Tässä kirjeessä lähetämme
tietoa alkuvuoden koulutuksista sekä muistuttelemme jäsenrekisterin päivityksistä. Ja kirjeen myötä
toivottelemme tunnelmallisia joulukonsertteja ja joulunodotusta!

YHTYELAULUKOULUTUS TAMPEREELLA 13.–14.2.2016
Nuorten Kuoroliiton tuleva koulutusvuosi pyörähtää käyntiin 13.–14.2.2016 Tampereella nuorille
suunnatun yhtyelaulukoulutuksen myötä. Kouluttajaksi on saatu Ida Olsonen Ensemble Normasta!
Koulutukseen voivat osallistua sekä jo pidempään yhdessä laulaneet kuin vasta juuri yhtyelaulua
aloittelevat kokoonpanot. Toivottavaa kuitenkin on, että yhtyeillä on kurssille tullessaan yhdessä
harjoiteltuna muutaman kappaleen vapaavalintainen ohjelmisto.
Koulutuspaikkana toimivat Pirkanmaan musiikkiopiston tilat (Eteläpuisto 4). Koulutus toteutetaan
mestarikurssiperiaatteella eli osallistujat kuuntelevat myös toistensa lauluyhtyetunteja.
Kurssin osallistumismaksu liiton jäsenille on 220 €/yhtye (maks. 4 laulajaa), jokaisesta seuraavasta laulajasta
50 € lisämaksu. Muille kuin liiton jäsenille hinta on 60 € per laulaja. Osallistumismaksu sisältää koulutuksen
sekä ruokailut.
Jos kurssille haluaa tulla hiukan kauempaa, on mahdollista majoittua Dream Hostellissa (Åkerlundinkatu 2).
Yö 4 hengen huoneessa maksaa 28 € henkilöltä, hinta sisältää aamupalan.
Ilmoittautuminen koulutukseen on alkanut ja se päättyy 15.1.2016. Lue lisää ja ilmoittaudu:
http://nukl.sulasol.fi/tapahtumat/yhtyelaulukoulutus

KUORONJOHTOKOULUTUS TAMPEREELLA 13.2.2016
Nuorten Kuoroliitto järjestää Pirkanmaan musiikkiopistolla (Eteläpuisto 4) lauantaina 13.2.2016 klo 10–
17 kuoronjohtokoulutuksen. Kurssin kouluttajana toimii Suomessa ja maailmalla tunnustettu ja pitkän uran
lapsi- ja nuorisokuorojen parissa tehnyt Kari Ala-Pöllänen. Koulutus on suunnattu kaikille lapsi- ja
nuorisokuorojen parissa työskenteleville kuoronjohtajille ja musiikinopettajille. Koulutus soveltuu myös
opiskelijoille.
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Koulutuksessa herätellään toisenlaista ajattelua lapsikuoronjohtamisen dynamiikasta ja harjoittamisesta
sekä saadaan monipuolisia vinkkejä lapsikuorojen kanssa toimimiseen.
Kurssin osallistumismaksu on 90 € Nuorten Kuoroliiton jäseniltä ja 100 € muilta. Maksu se sisältää
koulutuksen lisäksi lounaan ja iltapäiväkahvit.
Ilmoittautuminen koulutukseen on alkanut ja se päättyy 15.1.2016. Lue lisää ja ilmoittaudu:
http://nukl.sulasol.fi/tapahtumat/kuoronjohtokoulutus

LIITTOKOKOUS 13.2.2016 TAMPEREELLA
Nuorten Kuoroliitto ry:n jäsenyhdistykset kutsutaan liiton varsinaiseen liittokokoukseen, joka pidetään
Tampereella Pirkanmaan musiikkiopistolla (Eteläpuisto 4, 33200 Tampere).
lauantaina 13.2.2016 klo 14 alkaen
Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä mainitut asiat. Sääntöjen 10§ mukaan jokainen jäsenyhdistys
on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden edustajan jokaista alkavaa 25 vuonna 2013 jäsenmaksun
maksanutta jäsentä kohti. Kullakin edustajalla on yksi ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla
yhdistyksensä äänillä.
Valtakirjat tulee palauttaa 31.1.2016 mennessä joko postilla liiton toimistoon tai sähköpostiin
skannattuna. Liittokokouskutsut esityslistoineen ja valtakirjapohjineen lähetetään kaikille jäsenyhdistyksille
tammikuussa 2016 ja ne lisätään myös nettisivuillemme.
Jos yhdistyksellänne on asioita, jotka haluaisitte tuoda varsinaisen liittokokouksen käsiteltäväksi, on niistä
tehtävä kirjallinen esitys liittohallitukselle vuoden 2015 loppuun mennessä.
Olette lämpimästi tervetulleita päättämään liittomme yhteisistä asioista!

JÄSENTIETOJEN PÄIVITYS JA JÄSENMAKSULASKUTUS
Muistattehan kaikki tarkistaa, että iFest-jäsenrekisterissä on oman kuoronne tiedoissa oikea määrä laulajia
eli jäseniä 18.12.2015 mennessä! Jäsenmaksulaskut lähtevät heti vuoden alussa ja ne laskutetaan
tammikuun alun jäsenrekisterissä olevien tietojen mukaan. Jos kuorolaisillenne tulevat Sulasol-lehdet kotiin
kannettuina, tarkistattehan myös jäsenten osoitteiden paikkansapitävyyden.
Toivomme myös, että kaikki yhdistykset tarkistaisivat, että kuoron tai tukiyhdistyksen toimijoiden
yhteystiedot ovat oikein ja ajantasaiset, jotta tärkeät tiedotteet saavuttavat teidät viipymättä!
Jos päivittämisessä on ongelmia tai urakka tuntuu kovin suurelle, autan mielelläni. Siinä tapauksessa
toivoisin saavani päivitettävät tiedot ja muut yhteydenotot 18.12.2015 mennessä: eevamaria.seppalainen@sulasol.fi, p. 010 8200 239.
Jos teillä ei vielä ole päivittämiseen tarvittavia iFest-tunnuksia, saatte ne pyytämällä osoitteesta:
jasenrekisteri@sulasol.fi.

Nuorten Kuoroliitto ry
Klaneettitie 6–8
00420 Helsinki

http://nukl.sulasol.fi
nuorten.kuoroliitto@sulasol.fi

p. 010 8200 238
p. 010 8200 239

MUITA KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA
Uudenmaan piirin yhtyelaulukoulutus helmikuussa 2016
Sulasolin Uudenmaan piiri järjestää taas 6.2.2016 yhtyelaulupäivän Vantaalla Vaskivuoren lukiolla.
Kouluttajina toimivat jälleen Rajaton-yhtyeen laulajat. Ilmoittautumiset ovat käynnissä ja ne päättyvät
5.1.2016. Lue lisää piirin nettisivuilta: http://uudenmaanpiiri.sulasol.net/

Suomen Mieskuoroliiton talvipäivillä maaliskuussa 2016 yhtyelaulukilpailu avoin myös pojista koostuville
yhtyeille

Lauantaipäivän 19.3.2016 aikana Talvipäivillä järjestetään odotettu lauluyhtyekilpailu. Tällä kertaa
Mieskuoroliitto kutsuu mukaan mieskvartettien ja -lauluyhtyeiden lisäksi myös pojista koostuvia
yhtyeitä, joista parhaalle myönnetään oma erikoispalkinto. Lue lisää
http://www.mieskuoro.fi/tapahtumat/talvipaivat2016/

Nordklang Turussa elokuussa 2016
Yhteispohjoismainen Nordklang-festivaali järjestetään 3.–7.8.2016 Turussa. Festivaali on tarkoitettu kaikille
kuoromuodoille ja koulutusta on tarjolla myös nuorisokuoroille. Lue lisää http://www.nordklang.fi/

Sulasolin Laulujuhlat 2017 ajankohta vaihtuu
Sulasolin Laulu- ja soittojuhlien ajankohta vaihtuu. Tapahtuma siirtyy viikolla eteenpäin aiemmin
ilmoitetusta eli seuraavaan viikonloppuun 12.–14.5.2017. Ajankohdan muutoksella pyritään välttämään
päällekkäisyyksiä muiden keväällä 2017 järjestettävien merkittävien kuorotapahtumien kanssa.
Muilta osin Laulu- ja soittojuhlien ohjelma ja suunnitelmat säilyvät ennallaan. Lue lisää laulujuhlista:
http://www.laulujuhlat.fi/
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