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Lue viesti selaimessa

Messias-oratorio
Messias-oratorion suurkuoroon on tällä hetkellä ilmoittautunut yli 750 laulajaa eri puolilta Suomea.
Ilmoittautumisaikaa on jatkettu lokakuun loppuun saakka.
Jos osallistut sekä Messias-oratorioon ja muutenkin juhlille, muistathan täyttää molemmat
ilmoittautumiskaavakkeet.
Messias-oratorio toteutuu reilun tunnin mittaisena ulkoilmakonserttina Senaatintorilla la 20.5.2017 klo 19.
Lohjan kaupunginorkesteria ja suurkuoroa johtaa Seppo Murto.
Kirkon musiikkijuhlien juhleditio (sis. kaikki teoksen esitysohjeet) on myynnissä Sulasolissa
puh. 010 8200 221 tai myynti(at)sulasol.fi. Nuotin hinta on 8,80 euroa/kpl (+ toimituskulut).

Tilausteosten harjoittelusta
Seppo Murto on laatimassa tilausteosten harjoitteluohjeita tämän viikon aikana. Harjoitteluohjeet lisätään
juhlien verkkosivuille ensi viikon aikana.
Laulujen stemmanauhat ovat valmistumassa.
Voit tilata linkin stemmanauhoihin lähettämällä sähköpostin kirkonmusiikkijuhlat(at)evl.fi -osoitteeseen.
Kirkon musiikkijuhlien päätoimikunta yhteistyössä Suomen Kirkkomusiikkiliiton kanssa järjesti alueellisille
vastuukanttoreille koulutuspäivän elokuussa. Vastuukanttorit yhteistyössä paikallisten kirkkomusiikkipiirien
kanssa järjestävät juhlalaulujen yhteisharjoituksia.Voit kysyä harjoittelutukea myös suoraan
vastuukanttoreilta.
Vastuukanttoreiden nimilistan löydät Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n verkkosivuilta kohdasta uutiset.

Avajaislaulujen harjoitukset ja juhlakulkue
Avajaislaulujen harjoitukset järjestetään pe 19.5.2017 klo 16.30 Kaisaniemen puistossa.
Harjoituksen jälkeen kuorot kävelevät kulkueena Senaatintorille. Matkaa Kaisaniemen puistosta
Senaatintorille on 1 kilometri. Avajaiset alkavat torilla klo 18.

Nostalgiailta-konsertin harjoitukset
Nostalgiailta-konsertin yhteisharjoitukset järjestetään avajaispäivänä pe 19.5.2017 klo 14-15.30 Helsingin
tuomiokirkossa (Unioninkatu 29). Nostalgiailta toteutuu ulkoilmakonserttina avajaisten jälkeen klo
19 Senaatintorilla.
Nostalgialauluja harjoitellaan myös keskiviikkona 17.5.2017 klo 18-21 Helsingin tuomiokirkossa. Tämä
harjoitus on avoin kaikille.
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Mitä 60 / 40 eurolla?
Vielä ehtii ilmoittautua juhlille alennetulla hinnalla (30.11.2016 saakka).
Muista kerätä kaikilta osallistujilta tarvittavat tiedot ennen ilmoittautumista.
Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin ja maksuyhteenvedon.
Osallistujapassit, konserttiliput ja Linnanmäki-rannekkeet laskutetaan huhtikuun alussa 2017.
Voit muokata tilaustasi 31.3.2017 asti ilman lisämaksua.
Osallistujapassin hintaan sisältyy:
- ohjelmakirja joko painettuna tai sähköisenä jokaiselle osallistujapassin lunastaneelle
- unohtumattomia yhteislaulukokemuksia ja konserttielämyksiä Helsingin kirkoissa, Senaatintorilla
ja Helsingin tuomiokirkon portailla
- w orkshopit juhlien aikana
- ruoka- ja kahvitarjouksia
- lipputarjoukset Cantores Minores -kuoron ja Lauluyhtye Rajattoman konsertteihin
(30.11.2016 mennessä)
- edullisen Linnanmäki-rannekkeen (30.11.2016 mennessä)
- Pop up-esiintymiset oman musiikkiryhmän kanssa
- festivaalikonsertteja eri puolilla Helsinkiä
- juhlien avajaiskulkue vain osallistujapassit lunastaneille kuorolle
- ennen juhlia tapahtuvat juhlaohjelmiston koulutustilaisuudet eri puolilla Suomea
Juhlien paikallistoimikunta on päättänyt, että jokainen osallistujapassin hankkinut saa näiden yllämainittujen
lisäksi kaulanauhan, istuinalustan, kassin sekä kertakäyttösadeviitan.

Lapsikuorot juhlilla

Gospelkuorot juhlilla

Yhteiskustannukselta kerrotaan, että lapsikuoroille
tarkoitettu Lapsi Jumalan ajassa -nuottimateriaali
on tulossa pian myyntiin.

Gospelkuorojen w orkshop järjestetään lauantaina
20.5.2017 klo 13-16 Mikael Agricolan kirkossa
(Tehtaankatu 23).
Workshopia vetää Hanna-Maria Helenius.
Gospelkuorojen konsertti on samana iltana klo 21.

Lapsikuorot harjoittelevat sunnuntain
juhlamessun lauluja la 20.5.2017 klo 14
harjoituksen yhteydessä Temppeliaukionkirkossa
(Lutherinkatu 3). Juhlamessun lauluja harjoitellaan
myös sunnuntaiaamuna Senaatintorilla.
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Bändikatselmus
Jyväskylän 2012 -juhlien bändikatselmus saa jatkoa Helsingin juhlilla.
Tällä kertaa bändikatselmus järjestetään nauhakatselmuksena.
Jokainen osallistuva bändi saa tuomaristolta kirjallisen palautteen.
Nauhakatselmuksen parhaimmisto esiintyy juhlien klubi-illassa Cafe Agricolassa (Tehtaankatu 23)
perjantaina 19.5.2017 klo 21.
Katselmuksen säännöt ja ilmoittautumisohjeet tarkentuvat loka-marraskuun aikana.
Lisätietoja Teija Tuukkanen teija.tuukkanen(at)evl.fi

Kuorokatselmus
Kuorokatselmus järjestetään lauantaina 20.5.2017 klo 13-16 Töölön kirkossa (Topeliuksenkatu 4).
Katselmuksen säännöt ja ilmoittautumisohjeet tarkentuvat loka-marraskuun aikana.
Lisätietoja Seppo Murto seppo.murto(at)evl.fi

Kirkon m usiikkijuhlat 2017

Ota yhteyttä
kirkonmusiikkijuhlat@evl.fi

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