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Tervehdys Nuorten Kuoroliitosta! Kuorosyksy on ehtinyt viikoittaisten harjoitusten ja viikonloppuleirien myötä
pitkälle, ja joulukonserttikausi on jo nurkan takana. Nyt on kuitenkin aika suunnata katseet ensi kevääseen,
sillä Nuorten Kuoropäivät lähestyvät jälleen! Lisäksi tässä jäsenkirjeessä muistutamme uusista
internetsivuistamme ja erilaisista verkostoitumismahdollisuuksista.
Voimia kaamoksen keskelle toivottaa
Nuorten Kuoroliiton toimisto
NUORTEN KUOROPÄIVÄT
Seuraavat Nuorten Kuoropäivät järjestetään Jyväskylässä 19.–21.3.2010. Kuoropäivien teemana on Liikuta
laululla – kujeile kuorolla! Ilmoittautuminen on alkanut Nuorten Kuoroliiton internetsivuilla nukl.sulasol.fi,
tule mukaan! Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2009, tarkat tiedot osallistujista on ilmoitettava 19.2.2010
mennessä. Ilmoittautumismaksu on 100 euroa, joka palautetaan loppulaskutuksen yhteydessä. Jos kuoro
peruu osallistumisensa, ilmoittautumismaksua ei palauteta.
Kuoropäivien osallistumismaksu laulajaa kohti on 75 euroa Sulasolin jäseniltä ja 85 euroa muilta (sis.
ruokailut, koulumajoituksen, kolme työpajaa à 45 min ja etukäteen lähetettävän 5 euron arvoisen
nuottivihkon yhteisnumeroista). Kuoronjohtaja maksaa ainoastaan mahdollisen hotellimajoituksen (varattava
itse), huoltajilta veloitetaan lisäksi ruokailut.
Perjantaina 19.3.2010 on luvassa KolmeKuutoset-kuoron 30-vuotisjuhlakonsertti sekä Nuorten Tiimin
järjestämä illanvietto, jossa lava on vapaa. Open stagella jokainen kuoro esittelee itsensä haluamallaan
tavalla kolmessa minuutissa. Kerää esimerkiksi pieni ryhmä kuorostasi ja astu areenalle! Voitte
vaikka ihan perinteisesti laulaa tai keksiä jotain persoonallista: steppaa stagella, rakenna ihmispyramidi,
tanssi tangoa tai vaikka räppää. Vain mielikuvitus on rajana ja tietysti esiintymisaika. Ilmoittaudu open
stagelle etukäteen Nuorten Tiimille, nuorten.tiimi@sulasol.fi!
Nuorten Tiimi on mukana myös muissa kuoropäivien järjestelyissä koko tapahtuman ajan. Tiimi etsii uusia
innokkaita kuorolaisia mukaan toimintaansa eri puolilta Suomea ja järjestää kuoropäivillä esittelytilaisuuden
kiinnostuneille. Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin jo etukäteen!
Lauantaina 20.3.2010 keskitytään työpajoihin. Kaikille osallistujille pakollinen on Sanna Valvanteen Body &
Soul -työpaja. Lisäksi kuoro valitsee muista workshopeista kolme mieluisinta ja pääsee niistä kahteen.
Valinnaiset työpajat:
Parkour (Jaakko Junttila ja Perttu Mäkinen)
Tule kokeilemaan ennakkoluulotonta liikkumista parkourin muodossa. Parkour saa sinut näkemään
ympäristön leikkikenttänä ja muurit ja seinät haasteina. Miksi kiertää, kun yhtä hyvin voit mennä yli tai ali?
Parkourissa opit ylittämään myös itsesi, ja se sopii kaikille eikä vaadi liikuntataustaa. Työpaja soveltuu sekä
tytöille että pojille ja suositeltava alaikäraja on 9 vuotta.
Kuoroimprovisaatio (Juha Holma)
Uskallatko laulaa sooloja, keksiä uutta? Kuoroimprovisaatio on hauskaa hommaa sinulle! Pelkäätkö olla
esillä yksin ja luoda muiden kuullen jotain uutta? Kuoroimprovisaatio on aivan erityisesti sinulle! Hauskaa ja
luovaa työtä turvallisessa ympäristössä. Työpaja soveltuu kaikenikäisille tytöille ja pojille.
Irrottelua eteläafrikkalaiseen tahtiin (Sanna Salminen ja Iina Reinikainen)
Pajassa opitaan moniäänisiä eteläafrikkalaisia lauluja koreografioineen. Laulussa tukena toimii juuri EteläAfrikassa matkaillut Ruamjai-kuoro johtajinaan Sanna Salminen ja Iina Reinikainen. Työpaja soveltuu
kaikenikäisille tytöille ja pojille.

Nuorten Kuoroliitto ry.
Klaneettitie 6–8
FI-00420 Helsinki

Puh. 010 8200 238
Fax 010 8200 222

Tel. +358 10 8200 238
Fax +358 10 8200 222

nuorten.kuoroliitto@sulasol.fi
nukl.sulasol.fi

Nuorten Kuoroliitto ry.
Förbundet för ungdomskörer i Finland
Association of Finnish Youth Choirs
Finnischer Verband der Jungerchöre
Kevyen musiikin laulu (Emma Salokoski)
Työpajassa tutustutaan Complete Vocal Techniquen (www.completevocaltechnique.com) perusteisiin.
Metodia sovelletaan työpajassa erityisesti kevyen musiikin lauluun, mutta se sopii hyvin myös klassiseen
musiikkiin. Työpajaa suositellaan yli 16-vuotiaille tytöille ja pojille.
Body percussion (Anu Penttinen)
Työpajassa liikutaan, lauletaan ja soitetaan kehoa. Ei ole hikijumppaa, mutta päälle mukavat vaatteet.
Opetellaan laululeikkejä sekä tansseja ja lisätään niihin kehorytmejä. Työpaja soveltuu sekä tytöille että
pojille noin 12 ikävuodesta ylöspäin.
Laulutekniikkaa kuorolaisille (Merja Piirainen)
Kuinka herätämme kehon ennen laulamista, helpotamme laulamista ja reagoimme musiikillisiin haasteisiin
laulaessa? Työpajassa paneudutaan venyttelyn ja äänen lämmittämisen sekä oikean lauluasennon ja
hengityksen tärkeyteen ja helpotetaan laulussa vaikeilta tuntuvia asioita, kuten hyppyjä, pitkiä säveliä,
ylimenoja ja voimakkuusvaihteluita. Työpajaa suositellaan erityisesti alle 16-vuotiaille tytöille ja pojille.
Workshopien jälkeen hiljennytään kirkkokonserttiin Taulumäen kirkossa. Kirkkokonsertin yhteisnumeroita
ovat Pekka Kostiaisen Opeta meille luomista ja Juha Holman Pyhäaamuna, jotka löytyvät
osallistumismaksuun sisältyvästä nuottivihkosta. Lauantai-iltana illanvietosta vastaa Sanna Valvanne.
Samaan aikaan kuoronjohtajat kutsutaan kaupungin vastaanotolle, jossa suositut kuorosäveltäjät esittelevät
itse uutta ohjelmistoa lapsi- ja nuorisokuoroille.
Kuoropäivät huipentuvat sunnuntaina 21.3.2010 päätöskonserttiin, jossa yhteisnumeroina ovat
lauluvihkosta löytyvät Tellu Turkan Tuulet sekä Annika Fuhrmannin Armottoman osa. Sekä lauantain
kirkkokonsertissa että sunnuntain päätöskonsertissa kuullaan lisäksi osallistuvien kuorojen omia esityksiä.
Kuorojen ilmoittamat ohjelmistot (8 minuuttia/konsertti) kokonaisuuksiksi koostaa kuoropäivien taiteellinen
johtaja Juha Holma. Sunnuntaina järjestetään myös keskustelutilaisuus tukiyhdistysaktiiveille.
Uusimmat päivitykset ja ajantasaiset tiedot kuoropäiviin liittyen löydät liiton nettisivuilta
nukl.sulasol.fi/tapahtumat/kuoropaivat, lisätietoja myös liiton toimistosta.
UUDISTUNEET INTERNETSIVUT
Nuorten Kuoroliiton internetsivut uudistuivat kesäkuun alussa. Uusilla sivuilla osoitteessa nukl.sulasol.fi
on vierailtu jo noin 1 600 kertaa. Sivujen tavoitteena on palvella jäsenistöämme mahdollisimman hyvin liiton
ajankohtaisissa ilmoituksissa, tietopankkina muun muassa apuraha-asioissa sekä kuorojen oman
tiedotuksen apuna. Hyödynnä siis sivujen mahdollisuudet!
Sivuilla voit ilmoittaa kuorosi tulevista konserteista ja ilmestyneistä levyistä, etsiä uusia laulajia tai hakea
uutta johtajaa tai vaikkapa kertoa kuoron tekemästä matkasta. Erityisen paljon liitosta kysellään
kuorokilpailu- ja -festivaalisuosituksia – kerro kokemuksistasi ja arvioi tapahtuma tähdillä 1–5! Näitä
suosituksia liitämme nettisivujen Tapahtumat-osioon kaikkien kiinnostuneiden luettaviksi. Jokainen
jäsenkuoromme ja erityisesti ne, joilla ei vielä ole omia nettisivuja, voivat myös koota oman infosivun
kuoron lyhyelle esittelylle.
Varmimmin nettisivuille päätyvät meille lähetetyt julkaisuvalmiit tekstit, mutta voit myös toivoa aiheita
sisällöksi sivustolle. Palautetta sivuihin liittyen otamme edelleen vastaan. Sivujen päivityksestä vastaa liiton
projektikoordinaattori Aino Herranen, aino.herranen@sulasol.fi, 040 324 5096.
Sähköisestä tiedotuksesta mainittakoon vielä Sulasolin keskustelufoorumi (keskustelu.sulasol.fi), jonne
on avattu nuoria varten oma osio, sekä Nuorten Kuoroliiton Facebook-ryhmä. Myös Nuorten Kuoropäivät ja
tulevaisuudessa muutkin liiton järjestämät tapahtumat näkyvät Facebookissa.
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TULEVAA TOIMINTAA
Nuorten Kuoroliiton hedelmällinen yhteistyö norjalaisen sisarjärjestö NOBU – Norges Barne- og
Ungdomskorforbundin kanssa saa jatkoa! Viime keväänä Tampereella järjestetty ensimmäinen Young
Choir Managers Nordic Forum (nukl.sulasol.fi/nuortensivut/ycmnf) keräsi yhteen vajaat parikymmentä
suomalaista ja norjalaista nuorta kuorotoimijaa.
Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran Oslossa Norjassa 19.–21.2.2010. Osloon kutsutaan 15–21vuotiaita nuoria pohjoismaisista kuoroliitoista. Foorumissa paneudutaan tapahtumien järjestämiseen
paikallisella tasolla. Tapahtumassa on mukana myös Oslon musiikkineuvosto. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä
Nuorten Kuoroliiton toimistoon joulukuun aikana. Lisätietoja tulossa lähiaikoina, seuraa päivityksiä
nettisivuilla!
Nuorten Kuoroliitto järjestää vuosina 2010–2011 ”Laulunuotta”-sävellyskilpailun, jossa etsitään tuoretta
mielekästä ohjelmistoa erilaisille lapsi- ja nuorisokuoromuodoille lapsikuoroista tyttökuoroihin ja
poikakuoroista nuorisosekakuoroihin. Kilpailun tulokset julkistetaan gaalakonsertissa Helsingissä
lokakuussa 2011, ja kilpailun satoa kuullaan myös äänitteellä. Gaalakonserttia 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. Pysy
kuulolla!
KONTAKTIPYYNNÖT
Belgialainen tyttökuoro Artemis Maaseik saapuu Suomeen kesällä 2010 ja haluaisi tehdä yhteistyötä
suomalaisen kuoron kanssa majoituksen ja konserttijärjestelyjen suhteen. Sopiva matka-ajankohta kuorolle
olisi esimerkiksi 7.–14.7.2010. Kuorolaiset ovat 12–18-vuotiaita, ja kuoron ohjelmistossa on hengellistä ja
maallista musiikkia renessanssista musikaaleihin.
Šumperkilainen peruskoulun kuoro Tšekin tasavallasta etsii vastaavanlaista suomalaiskuoroa
yhteistyökumppanikseen.
Mikäli kiinnostuit yhteistyöstä, saat kuorojen yhteystiedot liiton toimistosta. Lisää kontaktipyyntöjä löydät
nettisivuiltamme (nukl.sulasol.fi/jasenyys/kontaktipyynnot).
JÄSENTIEDOT
Liittomme toimistoon tulevien kontaktipyyntöjen lisäksi meiltä kysellään usein sekä Suomesta että ulkomailta
jäsenkuorojemme toimihenkilöiden yhteystietoja yhteistyökontakteja varten. Henkilötietolain vuoksi
tietojen luovuttaminen ei ole kuitenkaan mahdollista ilman lupaa. Pyydämmekin ilmoittamaan liiton
toimistoon, mikäli tietojanne saa tai ei saa antaa edelleen tällaisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointia varten
yhteystietoja ei luovuteta.
Muistutamme vielä, että kukin liittomme jäsenyhdistys on velvollinen toimittamaan Sulasolille vuosittain
päivitetyn jäsenluettelon sekä yhdistyksen yhteystiedot. Ajan tasalla oleva jäsenluettelo takaa, että
jokainen saa kotiinsa Sulasol-lehden ja että jäsenmaksut peritään oikein. Yhdistyksen oikeat yhteystiedot
varmistavat, että tiedotuksemme on mahdollisimman tehokasta.
Muutokset jäsenluetteloon ja yhteystietoihin: Sulasolin toimistosihteeri Helena Reinikainen,
helena.reinikainen@sulasol.fi, puh. 010 8200 234 tai fax 010 8200 222.
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