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Tervehdys Tinttaralla ja Okariinaperheille!
Tervetuloa kesälaitumilta kuoroon! Kesä on ollut keleiltään vaihteleva, mutta tunnelmaltaan kuulas ja kirkas. Näin
elokuulle astuttaessa alkaa ilmassa tuntua jo lämmin häivähdys uuden lukukauden jännitystä.
Suuri kiitos kaikille vanhoille kuorolaisille viime kaudesta, josta jäi oikein hyvä mieli. Perinteisen Temppeliaukion kirkon
joulujuhlan lisäksi joululaulut kaikuivat myös Kallion kirjaston Kupolisalissa. Perinneleikkilauantaita vietettiin tänä vuonna
Lastentarhamuseossa, johon Tinttaralla osallistui muutamalla kansanlaululla. Okariinassa panostettiin stemmalauluun ja
harjoittelun tuloksia saatiin ihailla mm. rehtorimme Petri Aarnion yllätysjuhlissa, kun 10 vuotta opistomme johdossa tuli
täyteen. Tinttarallan ja Okariinan kevään kansanlaulut koottiin toukokuussa juonelliseksi Lempilaulujakonsertiksi, joka
kuultiin Kinaporin salissa loistavan Tarmo Anttilan säestyksellä. Okariina esiintyi myös musiikkiopiston päätöskonsertissa
ja sai ryhmästipendin kiitoksena hienosti sujuneesta vuodesta. Kiitos myös kaikille vanhemmille, jotka olette jaksaneet
kuljettaa laulajia ylimääräisiin harjoituksiin ja konsertteihin, jotka kyllä ovat palkinneet kaiken vaivan.
Mutta uusi syksy tuo tullessaan taas uudet kujeet... Tervetuloa joukkoomme myös kaikki uudet laulajat! Tinttarallan ja
Okariinan esiintymiset ovat perinteisesti olleet hauskoja niin esiintyjille kuin yleisölle ja molempiin kuoroihin otetaan oikein
mielellään mukaan myös uusia. Joten jos tiedätte tuttuja laulusta innostuneita, niin koelaulut järjestetään to 24.8.,
tarkemman ajan voi varata minulta sähköpostitse. Itse olen laulanut kuoroissa pienestä pitäen ja voin kertoa, että kerran
syttynyt kuorokipinä ei sammu vaan valaisee sekä laulajien että kuulijoiden tietä.
Okariinan jälkeen laulamista voi jatkaa opiston uudessa 14–20vuotiaille tarkoitetussa popjazzlauluryhmässä.
https://khmusiikki.eepos.fi/#/forms/15
Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2017–2018
 Pelkkiin kuoroihin osallistuvat oppilaat, sekä aloittavat että jatkavat, ilmoittautuvat Eeposjärjestelmässä:
https://khmusiikki.eepos.fi/#/forms/15
 Opiston soitinoppilaat ilmoittautuvat saapumalla paikalle ensimmäisiin harjoituksiin tai lähettämällä viestin Sarille
Täytä huolella myös puhelinnumero, jotta saamme välitettyä tiedon esim. harjoitusten äkillisestä peruuntumisesta. Paikan
peruutuksesta tulee ilmoittaa suoraan opiston toimistoon info@khmusiikki.fi. Lukuvuoden aikana voit seurata
kuorotiedotusta myös kotisivuilta: http://www.khmusiikki.fi/fi/ryhmaopinnot/kuorot_
Harjoitusajat
Toivotan kaikki uudet ja vanhat kuorolaiset lämpimästi tervetulleiksi ensimmäisiin harjoituksiin torstaina 31.8. Harjusaliin
(4. krs). Tinttaralla harjoittelee klo 17–18 ja Okariina klo 18–19. Kiva nähdä millainen porukka meistä tänä syksynä
muodostuu.
Kulku
Musiikkiopiston osoite on Helsinginkatu 3–5. Sisään pääset talon etupuolelta vasemmanpuoleisesta ovesta. Ovikoodi ala
aulan lasioveen on lähetetty sähköpostitse. Muistathan, että koodia ei saa antaa ulkopuolisille. Opiston tiloihin 2. ja 4.
kerrokseen kuljetaan pääportaikkoa – hissi on tarkoitettu huoltokuljetuksiin ja liikuntaesteisille.
Tervetuloa joukkoon!
Aurinkoisin terveisin,
Sari
sari.norja@khmusiikki.fi

Viestin välitti,
Salla Saarela, opintosihteeri
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