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Kuorojen kierros aloittaa Art goes Kapakan jo 23. kertaa
24. Art goes Kapakka -kaupunkifestivaali 16–25.8.2018
Art goes Kapakka -festivaalin käynnistävästä Kuorojen kierroksesta on muodostunut yksi
Helsingin elokuun vuosittaisista huippuelämyksistä. Vuodesta 1996 järjestetty Kuorojen
kierros on kasvanut vuosien varrella suosituksi suurtapahtumaksi, ja tänä vuonna mukana on
127 kuoroa ja lauluryhmää, eli yhteensä ennätykselliset 2267 laulajaa. Kuorojen kierros on
yksi Suomen suurimmista kuorotapahtumista, ja se tuo Art goes Kapakkaan yhden päivän
aikana yli 240 esitystä.
Kuorojen kierros alkaa yhteiskonsertilla Senaatintorilla torstaina 16.8. klo 19.00. Kuorot
esiintyvät Tuomiokirkon portailla. Laulua johtaa Philomela ja Grex Musicus -kuorojen
johtaja Marjukka Riihimäki. Yhteiskonsertissa kuullaan lukuisia rakastettuja kuoroteoksia,
kuten Finlandia-hymni, Suomen laulu, Kesäpäivä Kangasalla sekä Oman kullan silmät.
Uutuutena konsertissa kuullaan myös Stig Olinin Kun taas on aika auringon Timo
Lehtovaaran sovituksena.
Tapahtumaan osallistuu vuosittain hyvin monenlaisia kuoroja ja lauluyhtyeitä. Helsinkiläinen
a cappella -lauluyhtye The Friends of Dorothy esittää ”runollista punkia” ja tuo esiin
kappalevalinnoissaan seksuaalivähemmistöjen ja muiden sorretujen ääniä. Showkuoro
Aventur yhdistää rajoja rikkovissa esityksissään musiikkiin visuaalisia elementtejä ja
dramaturgiaa. Vuonna 2017 perustettu Tevri Ensemble on erikoistunut georgialaiseen
polyfoniseen kolmiääniseen lauluun, jota pidetään yhtenä maailman vanhimmista
laulutraditioista. Kierroksella kuullaan myös Espanjan Valenciasta tulevaa a cappella
-yhtyettä Coro XV de Març, joka osallistuu tapahtumaan vantaalaisen lauluyhtyeen
HowManyMothersin vieraana.
Kuorojen kierroksen harjoitukset järjestetään Kaisaniemen puistossa torstaina 16.8. klo
17.00. Harjoituksista kuorot siirtyvät kulkueena Rautatientorin, Mikonkadun,
Aleksanterinkadun ja Snellmaninkadun kautta Senaatintorille. Yli kahdentuhannen laulajan
muodostama kuorokulkue on jo itsessään nähtävyys, ja matkan aikana voi kuulla
Senaatintorin konsertissa esitettäviä kappaleita sekä kuorojen omaa repertuaaria.
Yhteiskonsertin jälkeen kuorot lähtevät kierrokselle Art goes Kapakoihin. Lisäksi kuoroja
nähdään tänä vuonna myös Kolmen sepän patsaalla, Runebergin patsaalla, Kalevankadulla
sekä Karhupuistossa. Kuorojen esiintymisajat ovat klo 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 ja
22.30. Yhden esiintymisen kesto kussakin paikassa on noin 15–20 minuuttia. Kuorojen
kapakkakiertue päättyy Kulttuuriareena Gloriaan (Pieni Roobertinkatu 12), jossa kierroksen
jatkot alkavat klo 21.30. Myös yleisö on tervetullut juhliin.
Lähde raitille kuuntelemaan Suomen äänekkäintä kapakkakierrosta! Osallistuvat kuorot ja
kierroksen ajankohtaisimmat aikataulut osoitteessa
www.artgoeskapakka.fi/ohjelma/kuorojen-kierros.
Kuorojen kierroksen pääyhteistyökumppani on Whim.

Lisätietoja:
Kuorojen kierros -tuottaja Veli Toppinen, veli.toppinen@gmail.com, puh. 050 589 7411
Festivaalin vastaava tuottaja Paula Ranto, paula@artgoeskapakka.fi, puh. 045 6336 097
Pressikuvat ja lehdistötiedotteet ovat osoitteessa www.artgoeskapakka.fi/medialle.
#artgoekapakka #tuoretaideonparasta #AGK
Tuoretta taidetta Art goes Kapakkaan tuomassa: Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Interbrands Wines &
Spirits, Kyrö Distillery Company, Whim, Clear Channel, Duodecim, Artek ja Pianokeskus. Art goes
Kapakka on Helsingin juhlaviikkojen yhteistyöfestivaali.
24. ART GOES KAPAKKA 16.–25.8.2018 www.artgoeskapakka.fi
Art goes Kapakka on saattanut yhteen korkeatasoista taidetta ja ihanaa yleisöä
festivaaliravintoloissa vuodesta 1995 lähtien. Festivaaliohjelman tavoitteena on tarjota
ajankohtainen ja uutta esittelevä ohjelmakokonaisuus. Festivaalin käynnistää vuodesta 1996
asti järjestetty Kuorojen kierros. AGK Pohtii -keskustelusarja käsittelee ajankohtaisia ja
kiinnostavia kysymyksiä, Tsiigaa-taidenäyttelysarja avaa ravintolatilat huipputaiteelle,
Maista-ruokasarja vie yleisön ainutkertaisten makujen ja ruokatietouden pariin. Art goes
Kapakka jakaa vuosittain Helsinki Hauskemmaksi -palkinnon pääkaupungin kulttuurielämää
vilkastuttaneelle henkilölle tai yhteisölle.

