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Joulu on jo ovella, ja joulukonsertit ja muut esiintymiset pitävät lapsi- ja nuorisokuorotkin kiireisinä. Monella
on kuitenkin jo katse ensi vuoden puolella, ja myös täältä Nuorten Kuoroliiton puolesta tiedotamme
joulukiireiden keskellä ensi kevään tapahtumistamme. Välittäkää tiedotettamme edelleen sekä oman
kuoronne piirissä että muille lapsi- ja nuorisokuoroasioista kiinnostuneille!
Toimistossamme palvelee vielä tämän viikon ajan kaikissa yhteydenotoissa projektikoordinaattori Aino
Herranen (aino.herranen@sulasol.fi, 010 8200 239). Toimisto jää joululomalle 17.12. ja on suljettuna 20.–
31.12.2010.
Tunnelmallista joulunaikaa toivottaen
Nuorten Kuoroliiton toimisto
Ilmoittaudu Nuorten Kuoropäiville Tampereella 8.–10.4.2011!
Valtakunnalliset Nuorten Kuoropäivät järjestetään vuonna 2011 jo 13. kerran, tällä kertaa Tampereella 8.–
10.4.2011. Kuoropäivien taiteellinen johtaja on Pekka Nikula ja isäntäkuoroina toimivat Poikakuoro
Pirkanpojat, Nuorisokuoro Sympaatti ja Lapsikuoro Tactus. Järjestelyissä avustavat myös Tampereen
lapsi- ja nuorisokuoro sekä Mieskuoro Pirkanmiehet.
Vuonna 2011 koulutuksessa on pyritty entistä rikkaampaan tarjontaan ja ottamaan paremmin huomioon
erityyppiset kuorot ja eri-ikäiset ja -tasoiset laulajat.
Kaikille sopivat työpajat:
Hiphop-rytmiikka ja beatboxing (Osmo Ikonen)
Joiku, tarinan äänimaisema (Angelit: Tuuni Partti ja Ursula Länsman)
Erityisesti alle 10-vuotiaille:
Luolamusiikkia (Kulttuuriosuuskunta Uulu)
Marjatta Meritähden lauluja (Marjatta Meritähti)
Erityisesti noin 9–16-vuotiaille:
Kaikuja keskiajalta (Debra Gomez-Tapio)
Erityisesti yli 15-vuotiaille:
Kevyen musiikin laulu: pop, jazz ja latin (Merzi Rajala)
Complete Vocal Technique (Ville Laaksonen)
Lue lisää työpajoista Nuorten Kuoroliiton internetsivuilla osoitteessa
http://nukl.sulasol.fi/tapahtumat/kuoropaivat/ !
Kuoropäivien pääkonsertti järjestetään Tuomiokirkossa lauantai-iltana klo 18. Pääkonsertissa kuullaan
kuorojen omien esitysten lisäksi yhteisnumeroina Lasse Heikkilän Täällä Pohjantähden alla ja Juha
Holman Surffienkelit. Sunnuntaina klo 14 kuorot esiintyvät useassa pienemmässä konsertissa eri puolilla
kaupunkia, muun muassa Pirkanmaan musiikkiopistolla.
Nuorten Kuoropäivien kolmas tärkeä elementti on yhteinen vapaa-aika, toisiin kuoroihin tutustuminen ja
kuorojen välisen yhteistyön tukeminen. Perjantaina liiton Nuorten Tiimi järjestää illanvieton, johon sisältyy
rento lauluyhtyekilpailu osallistuvien kuorojen nuorista laulajista koostuville yhtyeille. Lauluyhtyekilpailuun
voi ilmoittautua Nuorten Kuoroliiton internetsivuilla osoitteessa http://nukl.sulasol.fi/tapahtumat/kuoropaivat/
. Lauluyhtyekilpailun tuomareina toimivat Merzi Rajala, Elina Laaksi ja Juha Törmä.
Lauantain illanviettoa puolestaan isännöivät ja omalla ohjelmallaan viihdyttävät paikalliset nuoret
Poikakuoro Pirkanpojista ja Nuorisokuoro Sympaatista. Kuoronjohtajille tarjotaan myös tilaisuus
keskustella ja jakaa ajatuksia ajankohtaisista nuorisokuoroja koskevista teemoista Tampereen kaupungin
vastaanoton yhteydessä.
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Kuoropäivien ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 31.1.2011 (huom! ilmoittautumisaikaa jatkettu!).
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyy Nuorten Kuoroliiton internetsivuilta osoitteesta
http://nukl.sulasol.fi/tapahtumat/kuoropaivat/ . 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 45–75 min ja etukäteen lähetettävän nuottivihkon
yhteisnumeroista). Kuoronjohtajalta ja huoltajilta ei veloiteta osallistumismaksua; kuoronjohtaja maksaa
ainoastaan mahdollisen hotellimajoituksen (kiintiö Hotelli Cumulus Hämeenpuistossa, varattava itse),
huoltajilta veloitetaan lisäksi ruokailujen hinta.
Nuorisokuorotapahtuma liittokokouksen yhteydessä
Nuorten Kuoroliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään lauantaina 12.2.2011 klo 13.00 Helsingissä.
Varsinainen kokouskutsu ja valtakirjat lähetetään tammikuussa.
Liittokokouksen yhteydessä järjestetään Helsingissä 11.–13.2.2011 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. Tule oppimaan uutta
ja tutustumaan uusiin ihmisiin!
Tapahtuma alkaa perjantai-iltana 11.2., jolloin tapahtuman osallistujilla on mahdollisuus
musikaalivierailuun (Cabaret, Svenska Teatern). Tämän jälkeen kaikki ovat tervetulleita yhteiseen
illanviettoon. Lauantaina 12.2. kuullaan Kari Uusikylän luento lahjakkuuden ja luovuuden tukemisesta.
Lisäksi perehdytään asiantuntijoiden johdolla konkreettisten suunnitelmien kautta hyvän
apurahahakemuksen tekoon ja kuoromatkojen suunnitteluun. Sunnuntaina 13.2. suomenruotsalaisen
nuorisomusiikkijärjestö DUNKin nuoret esittelevät oman musikaaliprojektin toteuttamista.
Tapahtumapaikat ovat Helsingin ydinkeskustassa erinomaisten kulkuyhteyksien päässä.
Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa pian Nuorten Kuoroliiton nettisivuilla ja päättyy 16.1.2011. Yksittäisille
luennoille voi osallistua myös ilman ennakkoilmoittautumista. Nuorten Kuoroliiton internetsivuille
http://nukl.sulasol.fi/tapahtumat/liittokokous/ päivitetään myös lisätietoa tapahtuman ohjelmasta,
aikataulusta ja osallistumismaksuista niiden tarkentuessa.
Sähköiset kanavat käyttöön!
Nuorten Kuoroliitto suuntaa jatkossa entistäkin enemmän tiedotusta sähköisiin kanaviin.
Internetsivuiltamme nukl.sulasol.fi löytyy ajankohtaisia uutisia, kontakti- ja esiintyjäpyyntöjä, Nuorten Tiimin
oma blogi, viimeisintä tietoa tapahtumista meillä ja muualla sekä muun muassa apurahojen hakemiseen
liittyen. Nettisivumme ovat tiedotuskanavana myös kaikkien jäsentemme käytössä. Palautetta ja toiveita
nettisivuja koskien otetaan edelleen vastaan!
Nuorten Kuoroliitolla on myös Facebookissa sekä oma sivu että oma ryhmä. Molempien seinä on avoin
kaikelle lapsi- ja nuorisokuorotoimintaa koskevalle keskustelulle!
Jäsentietojen ilmoittaminen
Muistattehan, että Sulasolin jäsenyhdistysten velvollisuus on toimittaa ajantasainen tieto kuoron laulajista
Sulasolin jäsenrekisteriin. Myös tiedot yhdistyksen yhteyshenkilöistä on tärkeää päivittää säännöllisesti,
jotta tiedotuksemme tavoittaa aina oikeat ihmiset. Päivitykset Sulasolin jäsenrekisteriin Sulasolin
toimistosihteeri Helena Reinikaiselle, helena.reinikainen@sulasol.fi, 010 8200 234, fax 010 8200 222.
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