Hyvät Laulu- ja soittojuhlille osallistuvien kuorojen johtajat ja yhteyshenkilöt sekä suurkuoronjohtajat!
Sulasolin Laulu- ja soittojuhlille Hämeenlinnassa 12.-14.5.2017 on enää reilu kuukausi aikaa, joten
haluamme vielä muistuttaa yhteisen juhlaohjelmiston hallinnan tärkeydestä. Toivomme, että kaikki Laulu- ja
soittojuhlien laulut osataan ulkoa tai muuten niin hyvin, että laulajat pystyvät avajaisissa ja pääjuhlassa
seuraamaan kuoronjohtajan tulkintaa ja nauttimaan musiikin tekemisestä yhdessä. Mikäli omalla alueellanne
järjestetään vielä ohjelmiston yhteisharjoituksia, suosittelemme lämpimästi niihin osallistumista, mutta
ohjelmiston harjoittelulle on syytä lohkaista riittävästi aikaa myös kuoron omista harjoituksista.
Perjantain 12.5. avajaisten osalta harjoituksia ei ole paikan päällä lainkaan, ja myös sunnuntain 14.5.
pääjuhlan osalta harjoitusaikaa on todella niukasti: käytännössä lauantaipäivän 13.5. harjoituksissa ehditään
lähinnä tehdä soundcheck ja läpimeno. Pääjuhla myös radioidaan jälkilähetyksenä, ja tavoitteena on
luonnollisesti tehdä pääjuhlasta sekä paikalla olevalle yleisölle että radion ääressä kuunteleville
mahdollisimman korkeatasoinen elämys. Toivommekin, että kuoro osallistuu pääjuhlassa vain sellaisiin
teoksiin, jotka se on ehtinyt harjoitella esityskuntoon, ja jättää muut teokset suosiolla laulamatta.
Teosten esitysohjeet löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.laulujuhlat.fi/ohjelma/ohjelmisto , ja niitä
päivitetään vielä, mikäli saamme viime hetken lisäohjeistusta suurkuoronjohtajilta. Erityisen paljon huomiota
kannattaa kiinnittää teosten teksteihin ja niiden sisäistämiseen. Muutaman teoksen nostamme vielä
erityisesti esiin:
- Jussi Chydenius: Suomenmaa
Teos sisältyy Laulu- ja soittojuhlilla sekä avajaisten että pääjuhlan ohjelmistoon, vaikka se ei valitettavasti
ehtinytkään juhlien nuottivihkoon mukaan. Toivomme kuitenkin, että tämä 100-vuotialle Suomelle omistettu
juhlalaulu hallitaan erityisen hyvin. Nuotti on vapaasti ladattavissa seka-, mies- ja diskanttikuoroversiona
Sulasolin verkkosivuilta: http://sulasol.fi/nuotit/suomenmaa/
- Petri Laaksonen: Kaikista maailman maista
Petri Laaksosen viihdekuoroille säveltämä Kaikista maailman maista huipentaa Suomi soi! tilaussävellyskokonaisuuden. Tästä syystä toivomme, että kaikki tapahtumassa mukana olevat kuorot
osallistuvat viihdekuorojen ohella osan kantaesitykseen pääjuhlassa.
- Jean Sibelius: Finlandia
Jokainen kuoromuoto voi halutessaan laulaa omalle kuoromuodolle tutumpaa versiota, vaikka nuottivihkoon
onkin painettu vain yksi sovitus. Naiskuorot, lapsi- ja nuorisokuorot ja sekakuoron naiset aloittavat,
mieskuorot ja sekakuoron miehet tulevat mukaan tahdissa 17 halutessaan oman sovituksen mukaisesti.
Laulu- ja soittojuhlien juhlajumalanpalvelus järjestetään Hämeenlinnan torilla sunnuntaina 14.5. klo 10.
Jumalanpalvelus televisioidaan suorana lähetyksenä, joten odotamme näkevämme kaikki tapahtumaan
osallistuvat kuorot mukana suurkuorossa! Jumalanpalveluksessa laulettavat virret ja muut laulut löytyvät
täältä: www.laulujuhlat.fi/ohjelma/ohjelmisto Tapahtuman osallistujat saavat jumalanpalveluksen erilliset
nuottivihkot lähiviikkojen aikana. Mukana on paljon jo entuudestaan tuttua ohjelmistoa, ja esimerkiksi Soi
kunniaksi Luojan ja Suomalaisen rukouksen voi laulaa perinteisenä oman kuoromuodon sovituksena. Mikäli
kuoro ei kuitenkaan ehdi harjoitella stemmoja jumalanpalveluksen lauluihin, virret voi mainiosti laulaa myös
yksiäänisinä.
Mikäli teillä on mitä tahansa kysyttävää juhlien ohjelmistoon liittyvistä asioista, voitte olla yhteydessä meihin.
Tehdään näistä yhdessä kaikkien aikojen Laulu- ja soittojuhlat!
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