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JÄSENKIRJE
45-vuotisjuhlat muutetaan koulutuksiksi ympäri maan
Hallitus on päättänyt perua juhlallisuudet Lahdesta, koska mukaan ei saatu tarpeeksi kuoroja.
Juhlakonserttiin varattua rahaa vapautuukin nyt muuhun käyttöön ja näillä varoilla
haluaisimme tarjota vielä loppuvuoden aikana mahdollisimman monta koulutusta
jäsenkuoroille ympäri maan. Nyt on siis tilaisuus saada todella edullisesti koulutus omalle
kuorolle tai lähialueen kuoroille yhteisesti! Jos haluatte hyödyntää tarjouksen tai kuulla asiasta
lisää, laittakaa mahdollisimman pian viestiä Suville toimistolle ja kirjoittakaa jo viestiin jos
teillä on idea sisällöstä tai jopa jo sopiva kouluttajakin mielessä. Pyrimme toteuttamaan niin
monta koulutusta kuin suinkin mahdollista.
Kouluttajista meillä on liiton puolesta tarjota ainakin Nuorten Tiimiä ja hallituksen jäseniä
Body Percussionin saloihin johdatellut Jyrki Myllylä, jonka kalenterissa on vielä mukavasti
vapaana päiviä niin arkisin kuin viikonloppuisinkin. Body Percussionia voi soveltaa kuorojen
käyttöön monella tapaa: sillä voidaan esimerkiksi tuoda lisämaustetta esiintymiseen tai vaikka
treenata haastavia rytmejä. Koulutus voidaan räätälöidä juuri koulutettavien tarpeisiin
sopivaksi. Ehkä huomasittekin jo kahden tiimiläisen kuvauksen elokuun koulutuksesta Sulasollehdessä?
Juhlaviikonlopun lauantaille 25.11. suunniteltu Vocal Painting-koulutus ollaan siirtämässä
Helsinkiin samalle päivälle, tarkempaa aikataulua kuitenkin vielä hiotaan.
Kannattaa seurata liiton Facebook-sivua, sinne tulee heti ensimmäisenä tiedot loppuvuodelle
sovittavista koulutuksista ja pyrimme toki tiedottamaan niistä myös sähköpostitse ainakin
lähialueen kuoroja.
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Millaista toimintaa haluaisitte vuonna 2018?
Haluaisimme myös ensi vuonna tarjota mahdollisimman hyvin jäsenistön tarpeita
vastaavaa koulutusta ja muuta toimintaa, mahdollisimman lähellä teitä kuoroja ympäri
maan. Toivoisimmekin, että kertoisitte jos voisimme olla jotenkin auttamassa tai
kehittämässä kuoronne toimintaa. Millaisia koulutustarpeita juuri teidän kuorolla on
ensi vuonna? Tai kaipaisivatko kuoronjohtajat lisäosaamista joltain osa-alueelta?
Nuorten Kuoroliittoa voi houkutella mukaan myös erilaisiin kuorojen järjestämiin
projekteihin tai voimme vaikka yhdessä suunnitella parin tai useamman alueen kuoron
kanssa esimerkiksi yhteiskonsertin. Kaikki ideat kannattaa tuoda esiin!
Uutena juttuna ensi kesälle olemme suunnitelleet 6-9 vuotiaille pidettäviä nelipäiväisiä
päiväleirejä, joilla pyritään houkuttelemaan kuoroharrastuksen pariin uusia lapsia ja
samalla ratkaistaan vanhempien hoitopulmia koulujen loman alkaessa. Liiton
taiteellinen johtaja Anna Nora on pitänyt vastaavia aiemminkin ja on toteuttamassa
yhden kurssin pääkaupunkiseudulle. Toiminta tapahtuu siis kokonaan liiton nimissä ja
osallistumismaksut lapsille pyritään pitämään kohtuullisina. Anna muodostaa myös
valmista materiaalia kaikkien käyttöön. Olisiko teissä kuoronjohtajissa innostuneita
toteuttamaan vastaavan päiväleirin myös omalla paikkakunnallanne? Olkaa yhteydessä
toimistoon!

Ano avustusta puheenjohtajan Laulusilta-kassasta
Nuorten Kuoroliitto on tästä vuodesta lähtien budjetoinut pienen summan
puheenjohtajan rahastoon ja sitä on tarkoitus jatkaa vuosittain. Tarkka määrittely
rahaston käyttöehdoista on vielä työn alla, mutta ajatus on, että tästä kassasta
jäsenyhdistykset/-kuorot voivat hakea avustuksia erityisesti taiteellisesti
korkeatasoisen, osallistuttavan nuorisotyön toteuttamiseksi. Anottava
summa voi olla esimerkiksi projektiavustus, mutta myös vaikka
yksittäisen kuorolaisen harrastusmaksun tukeminen kun perheellä
on taloudellisia haasteita. Vuodelle 2017 varattu summa on nyt
haettavissa. Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja sen voi
lähettää sähköpostitse suoraan puheenjohtajalle:
sari.kaipainen@vantaa.fi.

Tsemppiä syksyn treeneihin
ja esiintymisiin!

