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KUTSU LIITTOKOKOUKSEEN 12.2.2011
Nuorten Kuoroliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään lauantaina 12.2.2011 klo 13.00
Monitoimitalo Rastiksen tiloissa (Vuosaaren metroaseman vieressä; Ulapparaitti 6, 00980 Helsinki).
HUOM! Paikka muuttunut Sulasol-lehdessä ilmoitetusta!
Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen 13§:ssä mainitut asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään
liittohallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi. Kokousasiakirjat ovat luettavissa niiden
valmistuttua osoitteessa http://nukl.sulasol.fi/toiminta/hallinto/liittokokous/asiakirjat/ (käyttäjätunnuksen ja
salasanan saa liiton toimistosta).
Sääntöjen 12§ mukaan jokainen jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden edustajan
jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohti vuoden 2010 jäsenmaksusuoritusten
mukaisesti.
Kullakin edustajalla on yksi ääni, mutta edustaja voi äänestää valtakirjalla kaikilla oman yhdistyksensä
äänillä. Oheinen valtakirja tulee palauttaa keskiviikkoon 26.1.2011 mennessä liiton toimistoon!
Nuorten Kuoroliitto ry:n hallitus
NUORISOKUOROTAPAHTUMA LIITTOKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ
Nuorten Kuoroliiton liittokokouksen yhteydessä Helsingissä 11.–13.2.2011 järjestetään
nuorisokuorotapahtuma, jossa on ohjelmaa sekä aikuisille että nuorille kuorotoimijoille. Tapahtumaan
osallistuu lapsi- ja nuorisokuoroaktiiveja myös muista Pohjoismaista. Nuorille järjestetään jo kolmatta kertaa
Young Choir Managers Nordic Forum, joka on avoin noin 14–21-vuotiaille aktiivisille kuorolaisille.
Tapahtuman pääkieli on englanti. Tule oppimaan uutta ja tutustumaan uusiin ihmisiin – tapahtuma on
samalla loistava tilaisuus luoda kontakteja naapurimaiden kuorotoimijoiden kanssa! Pyydämme myös
välittämään tietoa tapahtumasta edelleen oman kuoronne sisällä ja muille aiheesta kiinnostuneille!
pe 11.2.2011
klo 18

tapahtuman avaus, kokoontuminen (Hotel Arthur)

klo 19

mahdollisuus musikaalivierailuun Cabaret, Svenska Teatern (Aleksanterin teatteri,
Bulevardi 23–27)

la 12.2.2011
klo 10–12

Kari Uusikylä: Miten tuen lahjakkuutta ja luovuutta (Monitoimitalo Rastis)

klo 12–13

lounas (Monitoimitalo Rastis)

klo 13–15

Nuorten Kuoroliiton liittokokous (Monitoimitalo Rastis)

klo 15.30–17

Hyvän apurahahakemuksen teko (Monitoimitalo Rastis)

klo 17–18

päivällinen (Monitoimitalo Rastis)

klo 18–19

Kjetil Aamann (nobu – Norges barne- og ungdomskorforbund):
Kuoromatkojen suunnittelu (Monitoimitalo Rastis)

klo 19–21

vapaa-aikaa, nuorille omaa ohjelmaa, iltapala (Monitoimitalo Rastis)
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su 13.2.2011
klo 9.30–11

Nuorten oma juttu: musikaali-projektin toteuttaminen (Monitoimitalo Rastis)

klo 11–12

lounas (Monitoimitalo Rastis)

Hinnat:
Osallistumismaksu, sis. luennot/workshopit ja ruokailut: 50 euroa (alle 28-vuotiaat 35 euroa)
Majoitus (Hotel Arthur): 1hh 65 euroa/huone/yö, 2hh 82 euroa/huone/yö
Musikaali (Cabaret, Svenska Teatern): 40 euroa (alle 17-vuotiaat ja opiskelijat 30 euroa)
Ilmoittautuminen tapahtumaan on alkanut osoitteessa http://www.sulasol.kyselyt.com/lomake.html?id=32 .
Ilmoittautuminen päättyy jo 17.1.2011, joten toimi pian! Linkki sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen ja
ajankohtaisimmat tiedot tapahtumasta löytyvät Nuorten Kuoroliiton nettisivuilta osoitteesta
http://nukl.sulasol.fi/tapahtumat/liittokokous/ . Yksittäisille luennoille voi osallistua myös ilman
ennakkoilmoittautumista (pääsymaksu 10 euroa/luento).
WORLD YOUTH CHOIR ETSII LAULAJIA KESÄKSI 2011
World Youth Choir kokoontuu ensi kesänä Etelä-Amerikassa. Leiri ja konserttikiertue järjestetään
Argentiinassa ja Uruguayssa 13.7.–10.8.2011 (alustavat päivämäärät). Kuoroon valitaan jälleen uusia 17–
26-vuotiaita laulajia pääsykokeiden kautta.
Sulasol järjestää pääsykokeen suomalaisille pyrkijöille lauantaina 29.1.2011 Helsingissä.
Pääsykokeeseen voi ilmoittautua 20.1.2011 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@sulasol.fi. Mikäli
Helsingin pääsykokeeseen osallistuminen on mahdotonta, voidaan pääsykoe hoitaa muuallakin esim.
paikallisen musiikkioppilaitoksen puitteissa.
Tarkempaa tietoa World Youth Choirista ja kuoron ensi kesän sessiosta löytyy osoitteesta
http://www.worldyouthchoir.org. Hakukaavakkeen ja muita dokumentteja voi ladata osoitteesta
http://nukl.sulasol.fi/toiminta/uutiset/wyc2011/.
MUISTA MYÖS NUORTEN KUOROPÄIVÄT!
Valtakunnalliset Nuorten Kuoropäivät järjestetään Tampereella 8.–10.4.2011. Kuoropäivien
ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 31.1.2011. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyy Nuorten
Kuoroliiton internetsivuilta osoitteesta http://nukl.sulasol.fi/tapahtumat/kuoropaivat/ . Osoitteesta löytyy myös
lisätietoja kuoropäivien ohjelmasta, työpajoista, lauluyhtyekilpailusta sekä osallistumismaksuista. Tule
mukaan!
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. Sulasol lähettää linkin lomakkeeseen ja
toimintaohjeet jäsenyhdistyksille tammikuun aikana.
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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