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Kansainvälinen kuorotapaaminen 

CONNECTING CHOIRS 

Raasepori, Suomi 

Säännöt 

 
Lärkkulla Folk Academy ottaa vastuulleen kansainvälisen kuorotapaamisen järjestämisen 

Raaseporissa, Suomessa. Kansainvälinen kuorotapaaminen on suunniteltu järjestettäväksi vuonna 

2016 Tammisaaressa, joka on vanha, idyllinen kylpyläkaupunki Suomenlahden rannalla. 

Esiintymispaikkana on Tammisaaren evankelisluterilainen kirkko, joka sijaitsee osoitteessa Iso 

kirkkokatu, 10600 Tammisaari, Raasepori. Vuonna 1680 valmistuneessa uusklassisessa 

harmaakivikirkossa on 560 istumapaikkaa, urut, piano ja äänentoistolaitteet. Mestariluokat ja muu 

ryhmätyöskentely tapahtuu Karjaalla Lärkkulla Folk Academy:n tiloissa osoitteessa Lärkkullavägen 

22, 10300 Karjaa, Raasepori. 

 

Tehtävät ja tavoitteet: 
 Kuorotaiteen perinteiden vaaliminen; 

 Kuorojen taiteellisen osaamisen kohottaminen ja kokemuksenvaihto; 

 Kuorojen toiminnan ja luovan potentiaalin aktivoiminen; 

 Parhaiden kotimaisten ja kansainvälisten kuorosävellysten tunnetuksi tekeminen;  

 Nuorison henkisen ja moraalisen kasvun edistäminen sekä laulu- ja kuoroperinteen 

välittäminen. 

 

        Toteutusmuoto: kaikille avoimet konserttiesiintymiset kansainvälisen kuorotapaamisen 

aikana, yhteiskuorot, mestariluokat. 

 

Kansainvälisen kuorotapaamisen ehdot: 
Kansainvälisestä kuorotapaamisesta on suunniteltu jokavuotista tapahtumaa. Järjestäjät 

jättävät itselleen oikeuden muuttaa tulevien tapaamisten aikoja ja paikkoja. 

Tapahtuman järjestäjät ovat valtiovallan edustajia sekä kulttuuri- ja koulutusalan toimijoita. 

Tapahtuman päätteeksi kaikille osanottajille luovutetaan viralliset Lärkkulla Folk Academy -

diplomit. 

 

Tapahtuman ajankohta:  

Kansainvälinen kuorotapaaminen järjestetään Karjaalla ja Tammisaaressa 28.-29. toukokuuta 

2016. Järjestäjä on Lärkkulla Folk Academy, Karjaa, Raasepori. 

Ohjelma: 

28. toukokuuta 2016 – mestariluokat, konsertit Karjaalla 

29. toukokuuta 2016 – ryhmätyöskentely, konsertit Tammisaaressa 

Ilmoittautumiset vuoden 2016 kansainväliseen kuorotapaamiseen huhtikuun 30. päivään 

mennessä.  

 

Osallistuminen: 
Kuorotapahtumassa on neljä sarjaa: 

Sarja L1 – lasten harrastajakuorot (6-16 –vuotiaat ilmoittautumisajankohtana); 

Sarja L2 – lasten musiikkikoulujen kuorot (6-16 –vuotiaat ilmoittautumisajankohtana); 
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Sarja H – harrastajapohjaiset mies- tai naiskuorot ja sekakuorot /opiskelijakuorot (muut kuin 

musiikkioppilaitosten opiskelijakuorot); 

Sarja A - ammattimaiset mies- tai naiskuorot ja sekakuorot / musiikkioppilaitosten opiskelijakuorot. 

Kuorossa on oltava vähintään 16 ja enintään 50 jäsentä. 

 

Tapaamisen konserteissa esitettävästä ohjelmasta päättää kunkin kuoron johtaja.  

 

 Kuorot majoittuvat Lärkkulla Folk Academian tiloihin ajalla 27.05 - 30.05.2015. 

Majoituksesta veloitetaan ______ euroa/4 päivältä/henkilöltä. Hintaan kuuluu majoitus DBL+ 1-2 

lisävuodetta, täysihoito (aamiainen, lounas, illallinen).  

 

Konserttiohjelmaa koskevat vaatimukset: 
Ohjelmassa on oltava useita teoksia ja sen pituuden on oltava enintään 30 minuuttia. (Huom! 

Annettuun 30 minuutin aikaan sisältyvät ohjelmakuulutukset ja yleisön kiitokset). 

 Ennalta äänitetyn musiikin tai digitoitujen tehosteiden käyttäminen on kielletty. 

 

 

Osallistujakuoron on esitettävä itsestään seuraavat tiedot: 

(Huom! Tiedot esitettävä englannin kielellä!) 

 Ilmoittautuminen; 

 Kuoron lyhyt historia ja valokuva (enintään 2 Мb)  

 Kuoronjohtajan lyhyt C.V. ja valokuva (enintään 2 Мb)  

 Koko ohjelma esitysjärjestyksessä, säveltäjät ja sanoittajat, sovittajat, esityksen kesto; 

 Luettelo kuoron jäsenistä ja johtajista (etu- ja sukunimi, syntymäaika, passin numero 

ilmoitettava virallista kutsua varten). 

 

 

 

Kuorotapaamisen koordinaattorit: 

 

 

Rehtori Juhani Jäntti 

Puh: +358 (0) 19 275 7217 (eng, suom, ruotsi) 

Matkapuhelin: +358 (0) 44 720 0459 (engl, suom, ruotsi)  
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