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JÄSENKIRJE
Valtakunnallinen kuorokesä
3.-7.8.2016 Ikaalisissa

Suuri kiitos
Taikelle! Saimme
tuntuvan apurahan
kesäleirin järjestämiseksi.
Olemme siis laskeneet myös
tuntuvasti leirihintoja.
Katso uudet hinnat!

Valtakunnallinen kuorokesäleiri järjestetään Koivikon
leirikeskuksessa Ikaalisissa. Leiri on tarkoitettu 9-17
vuotiaille laulajille. Osallistua voi yksittäisenä laulajana,
lauluryhmänä tai vaikka koko kuoron voimin. Leirin
kouluttajina toimivat kuoronjohtajat Kirsi KaunismäkiSuhonen (Ruamjai) ja Pekka Nebelung (KaMu). Lisäksi nuorisoohjaajana ja pienempien leikittäjänä toimii Lempi Saurén.

Leirin ohjelma koostuu päivittäisistä kuoro-ja pienyhtyeharjoituksista sekä yhteisistä vapaa-ajan
aktiviteeteistä, joihin Koivikon leirikeskus tarjoaa hyvät puitteet. Kuoroharjoituksissa
improvisoidaan, lauletaan äänissä, yhdistetään ilmaisutaitoa ja liikuntaharjoitteita kiinteästi
lauluharjoituksiin. Leiri huipentuu sunnuntaina 7.8. pidettävään päätöskonserttiin. Leiri tarjoaa
upean tilaisuuden laulaa yhdessä, kokea onnistumisen iloa ja saada uusia kuorokavereita!
Leirin hinta on Nuorten Kuoroliiton jäseniltä 100 euroa ja muilta 200 euroa.
www.kuorokesa.com . Paikkoja on vielä jäljellä, mutta oma paikkansa kannattaa
varmistaa ajoissa! Leirille on yhteensä vain 38 paikkaa.
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Äänimaisemat ja improvisaatio
Nuorten kuoroliitto järjestää säveltäjä Olli
Moilasen johdolla koulutussarjan, jossa
perehdytään äänimaisemien ja improvisaation
maailmaan.
Koulutus kehittää nuorten itsevarmuutta
tuottaa ääntä ja antaa valmiuksia itsenäiseen
sekä luovaan ilmaisuun.
Lisäksi koulutuksen aikana tutustutaan Olli
Moilasen uuteen kappaleeseen ”Katsokaa nyt
me tulemme” (2015), joka on tulevien Sulasolin
Laulu- ja Soittojuhlien tilaussävellys lapsi- ja
nuorisokuoroille.
Koulutuspäivä alkaa ilmoittautumisella klo 9:30.
Saavuthan ajoissa paikalle. koulutus alkaa klo 10.
Päivän aikana nautitaan lounas ja
päivällinen jotka sisältyvät hintaan.

MUUT
KOULUTUKSET
JULKISTETAAN
LÄHIAIKOINA..

Koulutuspäivä huipentuu loppukonserttiin
Akustiikkasalissa klo 18.
Koulutuksen hinta on 35€/osallistuja.
EARLY BIRD! Jos ilmoittaudut mukaan ennen 30.4. maksat vain 30€/osallistuja.

1.10.2016 Ylivieska
Ylivieskatalo Akustiikka
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Norbusang 2016
Viime vuonna Norbusang järjestettiin Espoossa
14.–17.5.2015. Festivaalille osallistui noin 330 lasta ja
nuorta huoltajineen ja kuoronjohtajineen. Festivaalin
taiteellisena johtajana toimi Jani Sivén. Tänä vuonna
Norbusang järjestetään Holstebrossa Tanskassa
4.-8.5.2016.
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LIITTOHALLITUS

Norbusang pyysi meiltä apua tapahtuman
toteuttamiseksi, sillä paikan päälle tarvitaan myös
suomenkielistä henkilökuntaa. Nuorten kuoroliitto
lähettää Tanskaan kaksi nuorta neitiä talkoohommiin.
Tällä kertaa matkustusvuorossa ovat:
Nora Renfors, Katajanmarjat
Ennu Leiwo, KaMu
Mikäli sinä olet kiinnostunut vastaavanlaisista tehtävistä
ilmianna itsesi, lapsesi tai kaverisi Pekalle.
pekka.w.nebelung@gmail.com

Laulu ja soittojuhlat
Sulasolin Laulu-ja soittojuhlat 12.-14.5.2017
Hämeenlinnassa.
Sulasolin Laulujuhlien ilmoittautuminen on jo käynnissä.
Laulu-ja soittojuhlien osallistujien on mahdollista esiintyä
tapahtumassa omalla ohjelmistollaan. Konsertit ovat
pääsääntöisesti kahden tai kolmen esiintyjän
yhteiskonsertteja, joissa kullekin kuorolle tai orkesterille
on esiintymisaikaa varattu enintään 30 min.
Seuraavilla juhlilla ovat lapset ja nuoret huomioitu
aiempaa paremmin ja tarjolla onkin oma
kansanmusiikkiteemainen työpaja sekä oma illanvietto.
Myös mukana tuleville vanhemmille on suunnitteilla
monipuolista oheistoimintaa.
Lue lisää laulujuhlista: http://www.laulujuhlat.fi/

Nuorten Kuoroliiton
sääntömääräinen
liittokokous pidettiin
Tampereella lauantaina
13.2.2016.
Liiton puheenjohtajana
jatkaa Sari Kaipainen
Vantaalta.
Hallitukseen valitut henkilöt
ovat:
Vuokko Järvenpää, Pori
Mihkel Koldits, Oulu
Pekka Nebelung, Pöytyä
Anna Nora, Helsinki
Liisa Saarilampi. Kuopio
Varajäseniksi valittiin:
Lauri Salminen, Kaarina
Jonna Vehmanen. Helsinki
Onnea uudelle hallitukselle!
Ja kiitos hallituspestinsä
jättäneille työstä nuorten
kuoroharrastuksen hyväksi!
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Tulevia tapahtumia
Lapsikuoro-ja apujohtajakoulutukset 2017
Järjestämme kaksi lapsikuoro-ja yhden
apujohtajakoulutuksen. Alustavasti lapsikuorokoulutukset ovat suunnitteilla Lahteen
maaliskuussa ja Seinäjoelle syyskuussa.
Apujohtajakoulutus tullaan järjestämään
Helsingissä huhtikuussa 2017 ja kouluttajaksi
olemme vahvistaneet Paavo Hyökin.
Tarkemmat ohjelmatiedot ja ilmoittautumisohjeet
kerromme myöhemmin.
Valtakunnalliset koulukuoropäivät Kaarinassa
Syksylle 2017 on suunnitteilla valtakunnalliset
koulukuoropäivät joihin pyritään kutsumaan
myös muutamia ulkomaisia koulukuoroja.
Juhlat ajoittuvat toisen ja kolmannen jakson taitteeseen. Mikäli sinulla on ehdotuksia
kutsuttavien ulkomaalaisten koulukuorojen suhteen otathan yhteyttä toimistolle.

Konserttimainontaa
Julkaisemme huhtikuussa konserttiliitteen.
Liitteeseen kootaan jäsenkuorojen tulevien
konserttien ja muiden tapahtumien tietoja.
Haluamme näin edistää sitä että kuorot tietävät
toistensa tulevista tapahtumista.
Mikäli haluat ilmaista valtakunnallista mainosta
kuorosi tapahtumille lähetä tiedot Pekalle.
Kuvamateriaalin resoluutioksi toivotaan vähintään 300 dpi.
pekka.w.nebelung@gmail.com

Nuorten Kuoroliitto
Klaneettitie 6-8, 00420 Helsinki
nuorten.kuoroliitto@sulasol.fi
010 8200238

