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Ilmoittautuminen
OSALLISTUJAPASSI
Early bird -hinta 60 euroa / aikuinen / hlö
40 euroa / lapset ja nuoret alle 18 vuotta / hlö
(voimassa 30.11.2016 saakka).
Hinnat 1.12.2016 alkaen 70 / 45 euroa.
Yhden päivän osallistujapassi on 40 euroa / aikuinen / hlö.
Yhden päivän hinta on sama koko ilmoittautumisajan.
Osallistujapassi sisältää juhlien koko ohjelmatarjonnan poislukien Lauluyhtye Rajattoman ja Cantores
Minores -kuoron konsertit. Näihin konsertteihin osallistujapassin haltija voi ostaa rajoitetun ajan
huokeampia konserttilippuja.
Ilmoittautumisajat 1.8.2016–30.11.2016 (early bird), 1.12.2016–31.3.2017 (korotetulla hinnalla).
Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2017.
Lasten ja nuorten (alle 18 vuotta) osallistumismaksu sisältää myös lauantain lounaan.
KONSERTTILIPUT
Lauluyhtye Rajattoman konserttilippujen hinnat:
30 euroa / kpl (Hinta voimassa osallistujapassilla 30.11.2016 saakka)
Hinnat 1.12.2016 alkaen 40 / 35 euroa / kpl.
Alennusryhmä koskee lapsia, nuoria (alle 18 v), eläkeläisiä ja varusmiehiä.
HUOM! Kirkossa ei ole paikkanumerointia.
Cantores Minores -kuoron konserttilippujen hinnat
17 euroa / kpl (Hinta voimassa osallistujapassilla 30.11.2016 saakka)
Hinnat 1.12.2016 alkaen 25 / 20 euroa / kpl. Alennusryhmä koskee lapsia, nuoria (alle 18 v), eläkeläisiä
ja varusmiehiä.
HUOM! Kirkossa ei ole paikkanumerointia.
Ilmoittautumislinkki avautuu juhlien verkkosivuilla 1.8.2016.
Konserttiliput ovat myynnissä 1.8.2016 alkaen. Myynti tapahtuu ilmoittautumislinkin kautta.
LASKUTUS
Osallistujapassit ja tilatut konserttiliput laskutetaan huhtikuussa 2017.
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Messias-oratorio
Kirkon musiikkijuhlien 2017 eräs päätapahtumista on G.F. Händelin
Messias-oratorion esitys suuren kuoron ja Lohjan orkesterin voimin
Senaatintorilla. Eri puolilla maailmaa on tätä teosta esitetty lukuisissa
suurtapahtumissa suuren koneiston voimin, mutta vasta nyt se
tapahtuu Suomessa. Esitykseen odotetaan n. 1500 laulajan kuoroa.
Esiintymään odotetaan kuoroja maamme kaikista kolkista. Myös
yksittäiset laulajat; ryhmät ovat tervetulleita.
Teoksen opettelu tapahtuu itsenäisesti ja osallistumalla alueellisiin
harjoituksiin itselleen sopivimmassa paikassa ja ajankohtana. Helmimaaliskuussa 2017 järjestetään alueellisia yhteisharjoituksia, joihin
osallistuminen on edellytyksenä konserttiin mukaantulolle.
Koska kyseessä on ulkoilmakonsertti, on teosta lyhennetty reiluun
tuntiin. Sulasol valmistelee parhaillaan erikoispainosta, jossa on vain
tämä lyhennelmä varustettuna tärkeimmillä esitysmerkinnöillä. Hinta
jäänee reilusti alle kympin. Tämä nuotti on käytössä tässä
esityksessä. Teoksesta on julkaistu runsaasti erilaisia editioita, jotka
jonkin verran eroavat toisistaan. Siksi on tärkeää, että jokaisella on
sama nuotti. Yhteistä harjoitusaikaa on vähän, joten ennakkotyö on
tärkeää.
Esityksessä kuoro laulaa tuomiokirkon portailta stemmoittain
järjestäytyneenä. Jokaiselle stemmalle monitoroidaan orkesterin ja
runkokuoron (n.100 laulajaa) osuus. Näin saadaan etäisyyksistä
huolimatta teos pysymään kasassa. Jännitystä vielä lisää se, miltä
kuulostaa kun täysi Senaatintori yhtyy Halleluja- kuoroon.
Teksti: Seppo Murto
Ilmoittautuminen tähän ikimuistoiseen spektaakkeliin päättyy 1.9.2016. Ilmoittautuminen tapahtuu juhlien
verkkosivujen kautta.

Lue lisää osoitteesta w w w .kirkonmusiikkijuhlat.fi

Lasten ja nuorten majoitus
Lasten ja nuorten majoitukseen on tarjolla jonkin verran Helsingin seurakuntien lattiamajoitusta. Ota
yhteyttä Sanna-Maarit Hakkaraiseen sanna-maarit.hakkarainen(at)evl.fi tai 09 2340 2517.

Linnanmäki
Lapsilla ja nuorilla (alle 18 v) on mahdollisuus osallistua Linnanmäelle lauantaina klo 9-13 välillä.
Linnanmäki -rannekkeen hinta on 10 euroa. Rannekkeet ovat ostettavissa ilmoittautumisen yhdessä
juhlien verkkosivujen kautta 30.11.2016 saakka. Lapsi- ja nuorisoryhmien huoltajat lunastavat myös
rannekkeet. Linnanmäki -rannekkeet laskutetaan huhtikuussa 2017 samanaikaisesti osallistujapassien ja
tilattujen konserttilippujen kanssa.
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Ruokailu
Helsingin tuomiokirkon kryptassa toimii kahvila juhlien ajan.
Helsingin tuomiokirkon parkkipaikalle rakentuu ravintolamaailma. Tarjolla on erityylisten keittiöiden ruokaa
ja kahvilatuotteita.
Osallistujapassin haltijalle löytyy sekä kahviloista että ravintolamaailmasta ruokatarjouksia.
Lisäksi Senaatintorin ympäristöstä ja kauppatorilta löytyy lukuisia muita ruoka- ja kahvilavaihtoehtoja.

WC tilat
Juhla-alueella on WC-tiloja Helsingin tuomiokirkon kryptassa, tuomiokirkossa sekä Senaatintorilla
(bajamajat). Osa bajamajoista soveltuu myös liikuntaesteisille.

Cantores Minores -kuoro

Lauluyhtye Rajaton

konsertoi musiikkijuhlilla perjantaina 19.5.2017 klo
20.30 Helsingin tuomiokirkossa.

konsertoi juhlilla perjantaina 19.5.2017 klo 21
Johanneksenkirkossa.

Kirkon m usiikkijuhlat 2017

Ota yhteyttä
kirkonmusiikkijuhlat@evl.fi

Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen, klikkaa tästä
Osoitelähde: Kirkon musiikkijuhlat 2017 osoiterekisteri
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