Kuorojen Kierros torstaina 15.8.2019.
Monen vuoden työn tuloksena Kuorojen Kierros on saavuttanut todellisen suosionsa. Viime vuonna
mukana oli 127 kuoroa ja lauluyhtyettä, joissa laulajia oli yhteensä 2 267. Hienoa olisi, että tämän
Kuorojen kierroksen 24:tenä vuonna tulisi mukaan vieläkin suurempi joukko kuoroja ja lauluyhtyeitä sekä
ennätysmäärä laulajia!
Tänä vuonna Juhlaviikot ovat aikaistaneet viikolla Taiteiden yön tapahtumaa, joten Kuorojen kierros tulee
olemaan yksi suurimmista ja merkittävimmistä Taiteiden yön tapahtumista 15.8.2019. Juhlaviikot ovat
yhdessä Art Goes Kapakka -festivaalin kanssa suunnitelleet Senaatintorin yhteiskonserttiin Robottikuoro
-kohtauksen osallistuvien kuorolaisten kanssa. Tässä lisätietoa siitä;
Perinteinen Kuorojen kierros kajauttaa käyntiin Taiteiden yön, Art goes Kapakan ja Juhlaviikot torstaina
15.8.! Lahjana 25 -vuotta täyttävälle Art goes Kapakalle tuomme Senaatintorin tuhatpäistä ihmiskuoroa
lämmittelemään ja tunnelmaa virittämään ainutlaatuisen Robottikuoron. Robottikuoro koostuu
kymmenistä erilaisista kaiuttimista – pienistä diskanttikajareista jykeviin subwoofereihin. Ennen esitystä
ihmiset opettavat tekoälylle sovelluksen avulla, miten ihmiset laulavat. Ihmisiltä oppimalla Robottikuoro
pystyy laajentamaan kuorosointia uusiin, ihmisäänelle mahdottomiin ulottuvuuksiin. Tervetuloa
Senaatintorille todistamaan Robottikuoron ensiesiintymistä ja Kuorojen kierroksen avajaishumua!
Teoksen toteuttavat äänitaiteilija Tytti Arola yhdessä Samuel Digginsin ja Tero Parviaisen
Counterpoint-studion kanssa.
HUOM!!! Kuorokulkue Kaisaniemestä Senaatintorille tullaan tarkemmin aikatauluttamaan, jotta saadaan
kuorot ja robottikuoro sovitettua yhteen Senaatintorilla, samoin yhteiskonsertissa olevat yhteissävellykset
Robottikuoron kanssa päivitetään tänne kesän aikana kun niihin saadaan varmuus ja sävellykset
valmiiksi.
Halutessa voit linkata myös verkkosivuille: https://helsinkifestival.fi/ohjelma/robottikuoro/
Tässä tärkeää tietoa ja tapahtuman kulku Kuorojen kierroksella, 15.8.2019;
Kokoonnumme harjoituksiin Kaisaniemen puistoon klo 16:40 lähtien, harjoitukset alkavat tasan
klo 17.00. Paikka on Rautatientorilta katsottuna Kansallisteatterin takana, oikealla rinteessä. Toivon
täsmällisyyttä, jotta päästään heti klo 17:00 aloittamaan harjoitukset. Uudet kyltit jaetaan ennen
harjoituksia klo 16:15 alkaen Kaisaniemen puistossa.
Huom! Marjukka Riihimäki pitää ylimääräiset harjoitukset edellisvuosien tapaan kaikille
halukkaille kuorolaisille tiistaina 13.8. klo 18:00 - 20:00 Sibelius lukion salissa ( oikeanpuoleinen
ulko-ovi, toinen kerros ), Liisankatu 13
https://www.google.fi/search?q=sibelius+lukio+helsinki+osoite&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=fi-fi&clie
nt=safari
Tervetuloa sinne harjoituksiin sankoin joukoin!
Tässä Marjukan terveiset kuorolaisille:
Rakkaat kuorolaulun ystävät.
Tervetuloa jälleen kerran laulamaan yhteislauluja Senaatintorille 15/8/2019. Tämä vuosi on
poikkeuksellinen kuorojen kierroksen historiassa, kun Helsingin juhlaviikot käynnistyy samaan aikaan ja
vietetään myös Taiteiden yötä. Saamme varmasti sen myötä runsaasti myös uusia kuuntelijoita.
Yhteislauluiksi on valittu hyvin tuttuja ja perinteisiä biisejä. Poikkeuksellista tänä vuonna on se, että

teidän tuloanne tulee "lämmittelemään" Tytti Arolan suunnittelema robottikuoro, joka tuo aivan uuden
näkökulman tapahtumaan. Lähtekäämme siis avoimin silmin kohti tulevaa kuorojen kierrosta!
Täyttäkäämme Senaatintori yhteislaulun voimalla!
Meillä on mahdollisuus treenata näitä lauluja ti.13/8 Sibelius-lukion juhlasalissa (Liisankatu 13,
oikeanpuoleinen ovi, toinen kerros) klo 18:00-20:00.
Toinen harjoitus on perinteisesti Kaisaniemessä to.15/8. Treenit alkavat klo 17:00.
Terveisin Marjukka.
Kaisaniemestä lähdemme kulkueena noin klo 18.30 Rautatientorin, Mikonkadun, Aleksanterinkadun
ja Snellmaninkadun kautta Tuomiokirkon portaille. Kulkueen tarkoitus on viedä laulu halki kaupungin,
saada kadunvarsien kuulijat mukaan Senaatintorille. Kulkueessa saa siis laulaa omaa ohjelmistoaan ja
se on oikeastaan toivottavaa!
Yhteislaulut lauletaan Senaatintorilla, Tuomiokirkon portailla klo 19:00.
Marjukka johtaa kuoroja lavalta ja kuorolaiset saavat asettua korkeammalle portailla, jotta laulu kuuluu
paremmin yleisölle. Ohjailen teitä sitten paikan päällä. Kuorot asettuvat ääni aloittain portaille (sopraanot,
altot, tenorit ja bassot) neliskanttiseen muodostelmaan rajatulle alueelle. Portailla tulee olla
tarkkaavainen, ettei vaan horjahda tai kompastu. Jos sataa, ottakaa sadetakkeja sateenvarjojen sijasta
ja nuotit kannattaa laittaa muovitaskuihin. Toivottavasti jokainen osallistuja saapuu
yhteislaulutilaisuuteen, jotta saamme portaat täyteen laulajista.
Yhteislaulut 19:00 Senaatintori (Johtajana Marjukka Riihimäki).
Nuotit yhteislauluihin löytyvät AGK:n Kuorojen kierroksen sivulta;
http://www.artgoeskapakka.fi/kuorojen-kierros-2019-nuotit
Huom! Alustava laulujärjestys, johon saattaa tulla muutoksia kesän aikana.
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Finlandia-hymni.
Suomen laulu.
Kesäpäivä Kangasalla.
Vem kan segla.
Kaipaava.
Oman kullan silmät ( se “huumoriversio” ).
Kom!
Taas on aika auringon.
Kalliolle kukkulalle ( tähän lauluun yleisö yhtyy mukaan ).

Yhteislaulujen jälkeen kuorot lähtevät kierrokselle, jonka ohjelma on edellisvuosien tavoin kuorojen itse
päätettävissä. Jokaisella kuorolla tai lauluyhtyeellä on kaksi esiintymistä illan aikana. Esiintymisajat
ovat klo 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 ja 22.30. Esiintymisaika on noin 15
min./ravintola/ulkopaikka. Muistakaa myös huomioida toisten kuorojen esiintymisajat
esiintymispaikoissanne.
Huom! Tänä vuonna kierrokselle on suunnitteilla Juhlaviikkojen mukana olon ansiosta aiempiin
vuosiin erilaisia erilaisia esiintymispaikkoja, jotka myös ilmoitetaan tälle sivulle kun ne
varmistuvat. Mahdollisesti on myös ulkopaikkoja käytössä, joissa kuorot esiintyvät klo 20:00 21:30 olevissa esiintymisajoissa. Nämä selviävät sitten kun saadaan sisäpaikat varmistettua ja
kuorojen / lauluyhtyeiden määrät selville.
Jos teillä on jotain kysyttävää esiintymisenne suhteen esiintymispaikassanne, olkaa itse suoraan

yhteydessä ravintoloihin, missä esiinnytte. Ulkopaikkoihin ja muihin tiloihin kuin AGK
-kapakoihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.
HUOM!!! Jatkopaikasta ei ole vielä varmaa tietoa, siitä saadaan lisätietoa kesän aikana, joka
päivitetään tälle sivulle.
Tässä vielä linkit AGK:n Kuorojen kierros - info- ja nuottisivuille, josta löytyy päivitettyä tietoa
kierroksesta, kuorojen ja lauluyhtyeiden esiintymispaikat kierroksella sekä yhteislaulutilaisuuden
äänitteet ja nuotit, jotka voitte tulostaa käyttöönne. Nämä linkit kannattaa jakaa laulajille myös;
http://www.artgoeskapakka.fi/kuorojen-kierros-2019-nuotit
Pidämme infotilaisuuden Kuorojen kierroksesta keskiviikkona 7.8.2019 klo 18:00 Ravintola
Zetorin kabinetissa ( Mannerheimintie 3 ). Tervetuloa!
Veli Toppinen
Tuottaja, Kuorojen kierros
Art goes Kapakka
+358 50 589 7411.
veli.toppinen@gmail.com

