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Hei kaikki kuorolaiset ja kuoroperheet!
Tässä kirjeessä:
1.
2.
3.
4.
5.

Sulasolin Laulu- ja soittojuhlat Hämeenlinnassa 12.–14.5.
Tapiolan kuoron pääsykoe 17.5.
Kevätrieha Holmassa 27.–28.5.
Ajankohtaista kertauksena
Päivitetty aikataulu 2017

1. Sulasolin Laulu- ja soittojuhlat Hämeenlinnassa 12.–14.5.
Tapiolan kuoro osallistuu Sulasolin perinteisille Laulu- ja soittojuhlille
Hämeenlinnassa. Kyseessä on suuri ja tiiviisti aikataulutettu musiikkitapahtuma, jossa
on mukana kymmeniä kuoroja ja satoja kuorolaisia kaikkialta Suomesta. Yle taltioi ja
striimaa useita viikonlopun konsertteja. Lisätietoa: laulujuhlat.fi
Majoitumme Hämeenlinnassa koululla, joten kuorolaisilla tulee olla mukana oma
patja/makuualusta ja makuupussi sekä muut yöpymistarvikkeet. Majoitus
toteutetaan osittain liikuntasaleissa, joissa voi olla yöllä viileää. Mukaan kannattaa siis
ottaa riittävästi lämmintä vaatetta. Tapahtumaan kuuluvat aterioina aamupala,
lounas, päivällinen ja iltapala.
Esiinnymme konserteissa kansallispuvuissa. Muutamia yksittäisiä kuorolaisten ja kuoron
toimijoiden lainapukuja voi tiedustella huoltaja-Hannalta. Lisäksi vuokrapukuja voi
tarvittaessa tiedustella seuraavista osoitteista:
www.kansantanssinyst.fi
www.vantaankansantanssijat.2ya.com/
draktbyra.brage.fi/brage/kontakt/
Kuoron tuki- ja huoltojoukkoina matkalla ovat varajohtaja Anna Matvejeff-Haapaniemi
(040 721 1892), huoltaja Hanna Krogius (040 5507 931) sekä tuotantotiimistä Jussi
Rauvola (050 314 0603). Kuoroa johtaa konserteissa taiteellinen johtaja Pasi Hyökki.
Aikataulu ja ohjelma (esiintymiset sinisellä)
Pe 12.5.
klo 14.45
(klo 15)
klo 16.30–17.15
klo 17.20
klo 18
klo 19.30
klo 20

kokoontuminen Tapiolassa kulttuurikeskuksen parkkipaikalla
bussikuljetus kahdella bussilla Hämeenlinnaan
majoittautuminen ja päivällinen Seminaarin koululla
siirtyminen kävellen avajaisiin
avajaiset Hämeenlinnan torilla
siirtyminen kävellen Hämeenlinnan kirkkoon
Ylioppilaskunnan laulajien konsertti Hämeenlinnan kirkossa (Kirkkorinne)
siirtyminen konsertin jälkeen kävellen Seminaarin koululle

klo 21–22

iltapala ja yöpyminen koululla

La 13.5.
klo 7.30–8.15
klo 8.15
klo 8.30–10.30
klo 10.30
klo 11.00–12.00
klo 12
klo 12.10–12.40
klo 12.40
klo 13–13.45
klo 13.45
klo 15
klo 17–18.45
klo 19
klo 21–22

herätys ja aamupala koululla
siirtyminen kävellen Ritari-areenalle
pääjuhlan sound check / harjoitus areenalla
bussikuljetus Verkatehtaalle
oman konsertin (Vox Aurean kanssa) kenraali Verkatehtaalla
siirtyminen bussikuljetuksella Seminaarin koululle
lounas koululla
siirtyminen kävellen Ritari-areenalle
pääjuhlan sound check
bussikuljetus Verkatehtaalle
yhteiskonsertti Vox Aurean kanssa Verkatehtaan Lasipihalla
siirtyminen kävellen Seminaarin koululle
päivällinen koululla
siirtyminen kävellen Hämeen linnaan
lasten ja nuorten oma illanvietto Hämeen linnassa
iltapala ja yöpyminen Seminaarin koululla

Su 14.5.
klo 8–9
klo 11.30
klo 12.30–13.45
klo 14.15
klo 15–17.15
n. klo 18-18.30
n. klo 19-19.30

aamupala Seminaarin koululla
siirtyminen kävellen Hämeenlinnan kirkkoon
lapsi- ja nuorisokuorojen äitienpäiväkonsertti Hämeenlinnan kirkossa
siirtyminen kävellen Seminaarin koululle
lounas koululla
siirtyminen kävellen Ritari-areenalle
pääjuhla Ritari-areenalla
siirtyminen kävellen Seminaarin koululle
lähtö bussilla Espooseen
saapuminen Tapiolaan kulttuurikeskuksen parkkipaikalle

2. Tapiolan kuoron pääsykoe 17.5.
Tapiolan kuoro etsii uusia, innokkaita 9–14-vuotiaita laulajia – muistattehan vinkata
pääsykokeista kaikille mahdollisesti kiinnostuneille! Lisätietoja löytyy osoitteesta
tapiolankuoro.fi/haku
3. Kevätrieha Holmassa 27.–28.5.
Tänä keväänä järjestetään jälleen kuoron kevätrieha, joka pitää sisällään monenlaista
hauskanpitoa – yhdessäoloa, pelaamista, syömistä, saunomista, uimista ja grillaamista!
Suuntaamme koko kuoron voimin la–su 27.–28.5. Holman kurssikeskukseen
Klaukkalaan! Siellä on tarjolla hyvää ruokaa, ulkoilma-aktiviteetteja (mm. frisbeegolf)
sekä rantasaunat ja grillikota järven rannalla.
Mukaan kuorolainen tarvitsee:
• mukavat sisä- ja ulkovaatteet

•
•
•

liinavaatteet (aluslakana, pussilakana ja tyynyliina)
pyyhkeen ja uimavarusteet
muut tarvittavat henkilökohtaiset tavarat

Kuorolaiset/kuoroperheet maksavat kevätriehan majoituksen ja ruoat. Kuoro tarjoaa
ohjelman ja bussikuljetukset Klaukkalaan ja sieltä takaisin. Omavastuuosuus
kevätriehasta on 60 € / kuorolainen ja se laskutetaan touko–kesäkuun aikana.
Ilmoitathan huoltaja-Hannalle (huoltaja@tapiolankuoro.fi / 040 5507 931)
viimeistään ma 15.5. mennessä, mikäli et pääse osallistumaan kevätriehaan. (Sen
jälkeen osallistujamäärä vahvistetaan kurssikeskukseen ja laskutetaan.)
Kuorolaiset voivat ehdottaa kevätriehaan hauskaa tekemistä ja ohjelmaa esim.
varajohtaja-Annalle harjoitusten yhteydessä tai Hämeenlinnan-viikonloppuna.
Sunnuntaina kuoro osallistuu syksyn Nuuksion-konsertin mainoskuvauksiin
kansallispuistossa. Matkustamme bussilla kurssikeskuksesta Nuuksioon, jossa kuoroa
kuvataan kansallispuvuissa kopterikameralla.
Lähtö Kulttuurikeskuksen parkkipaikalta Tapiolasta lauantaina 27.5., tarkka aika
ilmoitetaan myöhemmin.
Paluu samaan paikkaan sunnuntaina 28.5., tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin.
3. Ajankohtaista kertauksena
3.1.

Kuoron nuotisto digitalisoidaan ja nuotit luetaan syksystä 2017 eteenpäin
pdf:nä tablettitietokoneelta. Tavoitteena on helpottaa nuotiston käsittelyä
ja alentaa kuoron kustannuksia (mm. kopiointikulut). Laitteiden tekniset
vaatimukset sekä mahdollisuudet yhteistilaukseen ilmoitetaan
mahdollisimman pian.

3.2.

Vuosikokouksen budjettipäätökseen sisältyy myös päätös siitä, että kuoron
lukukausimaksu nousee 75 eurosta 120:een euroon syksyllä 2017.
Sisaralennus 25% ja mahdollisuus vapaaoppilaspaikkaan säilyvät ennallaan.

3.3.

Mikäli teillä on hyviä kontakteja mahdollisiin yritysyhteistyökumppaneihin,
pyydämme vinkkaamaan asiasta osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi tai
puhelimitse 050 314 0603. Aiheita:
o Konserttimyynti ja lipunmyynti
o Markkinointiyhteistyö
o Toiminnallinen yhteistyö: matka, majoitus, ruoka, vaatteet, jne.

3.4.

Tapiolan kuoron kannatusyhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla
nimen ja yhteystiedot osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi. Vuoden 2017
jäsenmaksu on 25 € / henkilö. Jäsenyys on vapaaehtoista eikä kuoron
toimintaan osallistuminen edellytä jäsenyyttä. Kiitos tuestanne!

4. Päivitetty aikataulu 2017
(viime kerrasta muuttuneet tai tarkentuneet kohdat sinisellä)
pe 12. - su 14.5.

Sulasolin Laulu- ja soittojuhlat, Hämeenlinna
kokoontuminen Tapiolaan klo 14.45, lähtö klo 15
paluu sunnuntaina illalla arviolta n. klo 19.30

(ke 17.5.

Pääsykoe – voitte vinkata potentiaalisille uusille laulajille!)

(to 25.5.

Helatorstai, ei harjoituksia)

la 27. – su 28.5.

Kuoron kevätrieha, Holman leirikeskus
Bussikuljetus Tapiolasta, lähtö lauantaina aamulla ja paluu sunnuntaina
iltapäivällä, tarkennetaan myöhemmin
Kansallispuvut mukaan promokuvausta varten!

ma 29.5.

Harjoitus, vain Israelin-matkakuoro

ti 30.5. klo 18.15–21.30

Harjoitus, Balderin sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki
• Kaikki 8.-9.7. Savonlinnaan tulevat (kantakuorolaiset ja tähän
mennessä kantakuoroon hyväksytyt)

(ei harjoituksia 1.6. – 10.8.)
su 4.6. – ke 14.6.

Konserttimatka, Israel

la 8.7.
su 9.7.

Lähtö aamulla kohti Savonlinnaa
Konsertti YL:n kanssa Savonlinnan oopperajuhlilla, Kerimäen kirkko
Paluu Espooseen myöhään sunnuntain ja maanantain välisenä yönä

ma 14.8.

Harjoituskausi alkaa

ti 22.8. klo 12

Konsertti Tapiolan kirkon kesäkonserttisarjassa
(paikalla ollaan n. 11.30–12.30)

to 24.8.

Harjoitus Nuuksiossa
• Alueelle tullaan omilla kyydeillä, käytännön järjestelyt
tarkennetaan kesän aikana

la 26.8. koko päivä

Konsertti YL:n kanssa Suomen luonnon päivänä, Nuuksio
• Alueelle tullaan omilla kyydeillä, käytännön järjestelyt
tarkennetaan kesän aikana

2.-3.9.

Päiväleiri, Espoo

(16. tai) 17.9.

Päiväleiri (YL:n ja Lyranin kanssa)

la 30.9. koko päivä

Konsertti YL:n ja Lyranin kanssa, Musiikkitalo

su 29.10.

”Sinivalkoisin äänin” -konsertti, Tapiolasali
Tapiolan kuoron oma Suomi100-juhlakonsertti

la 9.12.
ma 11.12.
to 14.12.
pe 15.12.

VALO-joulukonsertit,
VALO-joulukonsertit,
VALO-joulukonsertit,
VALO-joulukonsertit,

(3.-9.6.2018

VocalEspoo-festivaali: konsertteja ja muuta ohjelmaa)

Vanha kirkko
Temppeliaukion kirkko
Espoonlahden kirkko
Tapiolan kirkko

