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Jäsenkirje 2/2011

JÄSENMAKSU
Tämä jäsenkirjeen mukana on kuoronne jäsenmaksulappu. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin
syyskokouksessa 15 €/jäsen, josta 12,50 € on Suomen Kirkkomusiikkiliitolle menevää jäsenmaksua
ja 2,50 € Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirille jäävää osuutta. Lapsi- ja nuorisokuorolaiset ovat
vapaat jäsenmaksuista.
TERVEISET KEVÄTKOKOUKSESTA
Kevätkokouksen pöytäkirja on liitteenä. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja
toimintakertomus. Liitteenä ovat myös viime vuoden toiminnan tilastotiedot.
PIIRIHALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Piirin hallitus piti kokouksen ma 2.5. Kokousedustajiksi Kirkkomusiikkiliiton edustajiston kokoukseen Helsingissä valittiin Henri Sarametsä, Jari J. Laiho ja Anna Setälä. Kokouksessa käsiteltiin
lisäksi tilastotietoja ja ansiomerkkianomuksia. Lisäksi päätettiin lähettää Kirkkomusiikkiliitolle
kirje, jossa toivotaan järjestön ottavan kantaa lapsi- ja nuorisokuorojen asemaan järjestössä.
KIRKKOMUSIIKKIPIIRIN MUSIIKKIJUHLAT 9.10.2011 HALIKOSSA
Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin omat juhlat lähestyvät. Liitteenä olevalla lomakkeella ilmoitatte tässä vaiheessa osallistuuko kuoronne juhlaan ja mikä on arvioitu osallistujamäärä. Tiedot
voi ilmoittaa lomakkeella tai vastaavat tiedot voi ilmoittaa muuten sähköpostilla toukokuun loppuun
31.5. mennessä piirin sihteerille (anna.setala@lailanet.fi) . Lopullinen, sitova ilmoittautuminen kysytään 9.9.2011 mennessä.
Juhlajumalanpalveluksessa esitetään yhteisesti vastausmusiikkina Valtakunnallisten kirkkomusiikkijuhlien ohjelmistosta Vesa Koskimaan Sana (YK 169) sekä ehtoollismusiikkina vanhasta ohjelmistosta K-E Gustafssonin Communio (YK119) ja messusävelmistön neliääninen Me julistammesävelmä.
Säveljuhlassa yhteisenä ohjelmistona on kuusi Kirkon Musiikkijuhlien 2012 ohjelmiston teosta.
Liitteenä on ohjeistusta näiden kappaleiden harjoittelua varten. Koska uusia teoksia on vähän ja
juhlat melko pian syyskauden alussa, erillisiä koulutustilaisuuksia ei järjestetä ohjelmistosta.
Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin nettisivuilla pidetään ajantasaista tietoa tulevista juhlista.
Ohjelmisto, aikataulut yms. löytyvät osoitteesta
http://www.vskirkkomusiikki.info/kirkkomusiikkijuhlat.html
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KESÄN TAPAHTUMIA
Kirkkokuorokurssi 12.-17.7.. Karkun evankelisella
opistolla
Kurssin opetusryhmät: kurssikuoro, kamarikuoro,
kvartetit varajohtaja, nuorisokuoro, lapsikuoro,
yksinlaulu, äänenhuolto
Kurssin opetusaineet: äänenmuodostus, säveltapailu, kuorolaulu, musiikkitieto
Hinnat: 330€ aikuiset, 255 € 15-19 v., 170 € 6-14
–v. ja 50 € alle 6v. (kuorot, jotka ilmoittavat sekakvartetin saavat neljä laulajaa kolmen hinnalla)
Ilmoittautuminen 10.6.2011 mennessä
Esite:
http://www.keokarkku.fi/attachments/text_editor/2
76.pdf
Sastamala Gregoriana - vanhan musiikin päivät
24.-29.7..
Konserttisarja Sastamalan keskiaikaisessa kirkossa

Vinkki kuorotoimintaan

ANSIOMERKKIEN KÄYTTÖ
Tulevat piirin musiikkijuhlat kuuluvat niihin
tilaisuuksiin, joissa kuorolaisten on suotavaa
käyttää Suomen Kirkkomusiikkiliiton myöntämiä ansiomerkkejä. Merkkiähän käytetään
ainoastaan järjestön omissa juhlatilaisuuksissa, poiketen esim. valtiollisista kunniamerkeistä.
Jos kuorolaisella on jo monta SKML:n ansiomerkkiä kuorotoiminnan vuosien varrelta,
käytetään ainoastaan korkea-arvoisinta, eli
viimeksi saatua. Merkki kiinnitetään vasemmalle puolelle. Jos halutaan käyttää samanaikaisesti valtiollisia kunniamerkkejä, on
Kirkkomusiikkiliiton merkki sijoitettava useamman kunniamerkin alapuolelle, tai yhden
kunniamerkin viereen kainalon puolelle.

Soli Deo Gloria - musiikkileiri 31.7.-6.8. Karkun
evankelisella opistolla
Lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattu musiikkileiri, jossa annetaan yksityis- ja yhteissoittoopetusta. Instrumentit: viulu, sello, huilu, oboe, klarinetti, kitara, piano, käyrätorvi.
Kurssihinta 275 €. Hakuaika päättyy 5.6.2011.2009
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Karkun evankelinen opisto, Mainiementie 50, 38100 Karkku
Puh. (03) 5134151, e-mail: toimisto@keokarkku.fi , www.keokarkku.fi
Paraisten urkupäivät 27.6.-1.7.2011
Teemana Georg Philipp Telemann – Olli Kortekangas
www.urkupaivat.parnet.fi

Kesänodotusta!
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