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KUTSU LIITTOKOKOUKSEEN 13.2.2010
Nuorten Kuoroliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään la 13.2.2010 klo 14.30 Kaisaniemen alaasteen tiloissa osoitteessa Puutarhakatu 1, 00100 Helsinki.
Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat. Kokousasiakirjat ovat luettavissa niiden
valmistuttua osoitteessa nukl.sulasol.fi/toiminta/hallinto/liittokokous/asiakirjat/ (vaatii kirjautumisen,
käyttäjätunnus ja salasana liiton toimistosta).
Jokainen varsinainen jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden edustajan jokaista
alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta henkilöjäsentä kohti vuoden 2009 jäsenmaksusuoritusten
mukaisesti. Kullakin edustajalla on yksi ääni, mutta edustaja voi äänestää valtakirjalla kaikilla oman
yhdistyksensä äänillä. Oheinen valtakirja tulee palauttaa pe 5.2.2010 mennessä liiton toimistoon. Olette
lämpimästi tervetulleita päättämään liittomme yhteisistä asioista!
Nuorten Kuoroliitto ry:n hallitus
GOSPELKOULUTUSTA LIITTOKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ
Nuorten Kuoroliitto järjestää liittokokouksen yhteydessä Kaisaniemen ala-asteella (Puutarhakatu 1)
Helsingissä lauantaina 13.2.2010 koulutuspäivän, jonka teemana on gospel-tyyli, -laulutekniikka ja tulkinta. Kouluttajana toimii Higher Ground -kuoron johtaja, gospel-muusikko Hanna-Maria Helenius.
Koulutuksessa opetellaan gospelille tyypillistä fraseerausta ja laulutekniikkaa itse laulamalla. Koulutus sopii
kaikille taustatiedoista riippumatta, suositeltava osallistujien alaikäraja on 12 vuotta.
Neljä oppituntia (à 45 min) kestävän koulutuksen hinta on Nuorten Kuoroliiton jäsenille ja
tutustumisvuosikuoroille 30 euroa, muille 35 euroa. Alle 25-vuotiaat saavat lisäksi 10 euron alennuksen
(20/25 euroa). Hinta sisältää koulutuksen lisäksi lounaan ja iltapäiväkahvin. Päivä alkaa lounaalla klo 12.00,
ja koulutuksen ensimmäinen osio on ennen liittokokousta klo 13.00–14.30. Liittokokouksen päätyttyä
koulutus jatkuu vielä klo 15.30–17.00.
Ilmoittaudu koulutukseen pe 5.2.2010 mennessä osoitteessa nukl.sulasol.fi/tapahtumat/gospelkoulutus!
LAULUNUOTTA-SÄVELLYSKILPAILU
Nuorten Kuoroliitto ry:n järjestämä sävellyskilpailu Laulunuotta on käynnistynyt
12.1.2010. Kilpailun tarkoituksena on löytää uutta, laadukasta ja pedagogisesti
käyttökelpoista musiikkia eri lapsi- ja nuorisokuoromuodoille kaikenikäisille ja tasoisille laulajille. Syynä sävellyskilpailun järjestämiseen on jatkuva pula sopivasta
ohjelmistosta lähes kaikissa lapsi- ja nuorisokuoroissa.
Kilpailun tavoitteena on tuottaa opetuksellisesti mielekästä ohjelmistoa, joka
houkuttelisi ja innostaisi kaikkia lapsia ja nuoria laulamaan. Tämän vuoksi pyritään
löytämään myös ohjelmistoa, jota tavalliset koululuokat tai kuoroharrastusta
aloittelevat vasta-alkajat voisivat laulaa.
Laulunuotta-sävellyskilpailu on avoin Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville ulkomaiden
kansalaisille. Kilpailussa on neljä sarjaa: lapsikuorot, tyttökuorot, poikakuorot ja nuorisosekakuorot.
Kukin säveltäjä voi osallistua yhdellä teoksella jokaiseen sarjaan, ja kustakin sarjasta palkitaan kaksi
parasta teosta. Palkintoina jaetaan yhteensä 12 000 euroa. Kilpailun tuomaristoon kuuluvat Kari AlaPöllänen (puheenjohtaja), Annika Fuhrmann, Aarne Saluveer (Viro), Jani Sivén ja Lotta Wennäkoski.
Kilpailuaika päättyy 15.12.2010. Kilpailun tulokset julkistetaan 2.10.2011 Helsingin konservatorion
konserttisalissa järjestettävässä finaalikonsertissa, jossa lukuisat lapsi- ja nuorisokuorot esittävät kilpailun
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parhaimmistoa. Kilpailun satoa julkaistaan myös äänitteellä yhteistyössä Alba Recordsin kanssa ja nuotteina
yhteistyössä Sulasolin nuottipalvelun kanssa.
Finaalikonserttia ja äänitettä varten kaipaamme esiintyjiksi kaikenlaisia kuoroja, joten voit ilmoittaa
kuorosi mukaan jo nyt! Esitettävät ja äänitettävät teokset kutakin kuoroa varten valitsee kilpailun tuomaristo
helmi–maaliskuussa 2011. Tarkempia tietoja projektista kiinnostuneille kuoroille on tulossa kevään 2010
aikana. Kilpailun säännöt ovat luettavissa osoitteessa nukl.sulasol.fi/laulunuotta.
NUORTEN TIIMIN OMA BLOGI AVAUTUNUT
Nuorten Kuoroliiton nettisivuilla osoitteessa nukl.sulasol.fi/tiiminblogi on avautunut Nuorten Tiimin oma
blogi, jossa tiimiläiset kirjoittavat tiimin toiminnasta, kuoroharrastuksestaan ja kuoromaailman
ajankohtaisista asioista. Tiimi arvostelee blogissaan myös tuoreita ja vähän vanhempiakin kuorolevyjä, joita
voitte lähettää tiimin arvioitavaksi liiton toimistoon. Blogin kommentointimahdollisuuden kautta kaikki voivat
ottaa osaa keskusteluun – ylläpidon toivomus on kuitenkin, että kommentit kirjoitettaisiin omalla nimellä.
Myös muuten Nuorten Kuoroliiton nettisivuja kannattaa seurata säännöllisesti. Sivujen tavoitteena on
palvella jäsenistöämme mahdollisimman hyvin liiton ajankohtaisissa ilmoituksissa, tietopankkina muun
muassa apuraha-asioissa sekä kuorojen oman tiedotuksen apuna.
Jokainen jäsenkuoromme ja erityisesti ne, joilla ei vielä ole omia nettisivuja, voivat koota oman infosivun
kuoron lyhyelle esittelylle. Liitostamme kysellään myös paljon kuorokilpailu- ja -festivaalisuosituksia – kerro
kokemuksistasi ja arvioi tähdillä 1–5 kuorotapahtuma, jossa olet vieraillut! Näitä suosituksia liitämme
nettisivujen Tapahtumat-osioon kaikkien kiinnostuneiden luettaviksi.
WORLD YOUTH CHOIR ETSII LAULAJIA KESÄKSI 2010
World Youth Choir (WYC, worldyouthchoir.org) on nuorille suunnattu, kesäisin harjoitteleva ja konsertoiva
projektikuoro. Kuoro koostuu noin 80 laulajasta eri puolilta maailmaa, ja opetus tapahtuu englannin kielellä.
Kuoron harjoittajina ja johtajina toimii nimekkäitä kuoronjohtajia ympäri maailmaa.
WYC etsii taitavia 17–26-vuotiaita laulajia Teneriffalle Kanariansaarille 5.–29.7.2010. Tapahtuman
ensimmäinen puolisko koostuu Teneriffalla pidettävistä harjoituksista, ja toisella puoliskolla kuoro kiertää
konsertoimassa ympäri Espanjaa. Vuonna 2010 tapahtuman teemoina ovat 1900-luvun kuoromusiikki ja
Välimeren alueen kuoromusiikki. WYC vastaa osallistujien asumis-, ruokailu- ja matkakustannuksista paikan
päällä. Osallistujat itse vastaavat matkakustannuksista kotoa Teneriffalle ja Barcelonasta kotiin.
Kuoroon haluavat osallistuvat ensin kansalliseen pääsykokeeseen. Jokaisesta maasta valitaan korkeintaan
12 laulajaa kansainväliseen valintaan. Pääsykokeeseen kuuluu nuotinluku prima vistana, äänialanäyte,
oman stemman laulu määrätystä kappaleesta sekä vapaavalintainen laulu. Tehtävät ja laulu äänitetään
kunkin laulajan kotimaassa, ja äänitteet lähetetään tämän jälkeen kansainväliseen karsintaan.
Sulasol järjestää Suomen karsinnat ja nauhoitukset 15.2.2010 mennessä. Karsintaan tulee ilmoittautua
viimeistään pe 22.1.2010. Lisätietoa voi kysellä Sulasolista (info@sulasol.fi, 010 8200 220).
JÄSENTIEDOT
Muistattehan, että kukin liittomme jäsenyhdistys on velvollinen toimittamaan Sulasolille vuosittain tiedot
kuoron toiminnasta Sulasolin ja Nuorten Kuoroliiton toimintakertomuksia varten. Nuorten Kuoroliiton
kuorojen tulee täyttää toimintakertomuslomake 7.2.2010 mennessä. Lisätietoja asiaan liittyen löydät
Sulasolin nettisivuilta (www.sulasol.fi) Ajankohtaista-osiosta.
Samoin jokaisen yhdistyksen tulee pitää huoli, että yhdistyksen jäsenluettelo ja yhteystiedot ovat ajan
tasalla. Näin jokainen saa kotiinsa Sulasol-lehden, jäsenmaksut peritään oikein ja viestimme välittyvät
oikeille ihmisille, jolloin tiedotuksemme on siten mahdollisimman tehokasta. Muutokset jäsenluetteloon ja
yhteystietoihin: helena.reinikainen@sulasol.fi, puh. 010 8200 234 tai fax 010 8200 222.
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