
   
 

Infokirje 6 – 3.2.2018 
 
 
Tässä kirjeessä:  
 

1. Kanttoripäivien konsertti ti 6.2. 
2. Mädchenchor Hamburg -kuoron vierailu pe 2.– ti 6.3. 

2.1 Konserttiliput su 4.3. 
3. Kuoroleiri la 17.– su 18.3. 

3.1 Aikataulu 
4. Vuosikokous to 22.3. 
5. Moskovan-matka to 3.– su 6./ma 7.5. 

 
Päivitetty aikataulu 
 
 
 
 

 
1. Kanttoripäivien konsertti ti 6.2. klo 16.30 
 
Tapiolan kuoron kantakuoro konsertoi ti 6.2. klo 18.30–19.15 
Tapiolan kirkossa Kanttoripäivillä varajohtaja Anna Matvejeff-
Haapaniemen johdolla. Yleisöllä on vapaa pääsy tapahtumaan, 
käsiohjelmamaksu 10 €. 
 
Aikataulu 
klo 16.30 kenraaliharjoitus 
klo 18.30 konsertti alkaa 
klo 19.15 konsertti päättyy 
 
Esiintymiasuna on Sound Wave. Mukaan on hyvä ottaa myös omaa 
evästä. 
 



   
 

2. Mädchenchor Hamburg -kuoron vierailu 2.–6.3. 
 
Hampurilainen yheistyökuoromme saapuu vieraaksemme 2.–6. 
maaliskuuta. Vierailun tarkempi aikataulu on vielä auki, mutta 
tiedotamme siitä mahdollisimman pian, kunhan saamme 
Saksasta tarkempaa tietoa. 
 
Vielä muutama nuori etsii host-perhettä, joten mikäli teillä on 
mahdollisuus majoittaa kuorolaisia, lähetättehän 
mahdollisimman pian viestin osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi. 
 

2.1 Konserttiliput su 4.3. 
 
Tapiolan kuoro konsertoi yhdessä Mädchenchor Hamburgin 
kanssa sunnuntaina 4.3. klo 16 Espoon kulttuurikeskuksen 
Tapiolasalissa. 
 
Konsertin liput tulevat myyntiin lähipäivinä Lippupisteessä 
(lippu.fi ja asiakaspalvelupisteet) hintaan 20/15/10 €. 
 
Kuoroperheet voivat ostaa peruslippuja alennettuun hintaan 
18 €/kpl lippu.fi-sivuilta koodilla ”kuoroperhe”. Koodilla voi 
ostaa lippuja 2 kpl/asiakas. Lippuja on rajattu määrä, joten 
varaathan liput hyvissä ajoin, että saat konserttiin haluamasi 
paikat. 
 
Vieraiden majoittamiseen osallistuvat perheet saavat 
lähiviikkoina sähköpostitse koodin, jolla liput saa veloituksetta 
lippu.fi-sivuilta. 

 
 

3. Kuoroleiri la 17.– su 18.3. 
 



   
 

Vietämme tuttuun tapaan kevään kuoroleiriä Siuntion kylpylässä 
la 17. – su 18.3. Leirille ei ilmoittauduta erikseen, vaan omasta 
poissaolosta on ilmoitettava sitovasti Anna Matvejeff-
Haapaniemelle to 8.2. mennessä joko harjoituksissa tai 
sähköpostitse varajohtaja@tapiolankuoro.fi. 
 
Kuoroleirin hinta on 100 €/hlö, joka laskutetaan lukukausimaksun 
yhteydessä. Lasku lähetetään ennen hiihtolomaa, ja sen eräpäivä 
on maaliskuun alussa.  
 

3.1 Aikataulu 
 
la 17.3. 
klo 8.55 kokoontuminen ja lähtö kulttuurikeskukselta 
klo 10 harjoitukset alkavat Talvipuutarhassa 
klo 13 buffetlounas ravintolassa 
klo 14.30 harjoitukset jatkuvat 
klo 17.30 buffetpäivällinen ravintolasalissa 

sauna ja uinti (avoinna klo 19.45 saakka) 
klo 20 ohjelmaa ja iltapala Talvipuutarhassa 
klo 22 hiljaisuus 
 
su 18.3 
klo 8 buffetaamiainen ravintolassa 
klo 9.30 harjoitukset jatkuvat Talvipuutarhassa 
klo 12 buffetlounas ravintolassa 

huoneiden luovutus 
klo 13.30 harjoitukset jatkuvat Talvipuutarhassa 
klo 16.00  kotiinlähtö 
n. klo 16.45 saapuminen takaisin kulttuurikeskukselle 

 

4. Vuosikokous to 22.3. 
 
Tapiolan kuoron kannatusyhdistys r.y.:n vuosikokous ja 
vanhempainilta järjestetään torstain 22.3. Tapiolan koulun 
auditoriossa klo 19 (–n. 20.30) kuoroharjoituksen jälkeen. 



   
 

Toivomme paikalle kaikkia kuorolaisia sekä kuoroperheitä 
mahdollisuuksien mukaan. Virallinen kokouskutsu lähetetään 
yhdistyksen jäsenille myöhemmin sähköpostitse. 
 

5. Moskovan-matka to 3.– su 6./ma 7.5. 
 
Tapiolan kuoro on kutsuttu esiintymään Moskovaan 
kapellimestari Valery Gergievin isännöimälle pääsiäisfestivaalille 
toukokuun alussa. 
 
Matkaan lähtee 45 laulajaa sekä noin viiden aikuisen 
huoltojoukko. Pasi ja Anna järjestävät matkakuoron koelaulut 
ensi ja sitä seuraavan viikon harjoitusten yhteydessä, ja 
matkakuoron kokoonpano päätetään ja tiedotetaan ennen 
hiihtolomaa. 
 
Festivaalin järjestäjä maksaa suurimman osan kuluista, joten 
kuorolaisilla/kuoroperheillä ei tällä kertaa ole omavastuuosuutta 
matkan kustannuksista. 
 
Alustava aikataulu 
to 3.5. lento Helsinki-Moskova aamulla 
  konsertti illalla kirkossa 
pe 4.5. konsertti orpokodissa iltapäivällä 
la 5.5. konsertti teatterissa aamupäivällä 
su 6.5. konsertti osana gaalaa 
  iltalento tai yöjuna takaisin Helsinkiin 
 
TÄRKEÄÄ JA KIIREELLISTÄ TIETOA PASSEISTA 
 
Tarvitsemme jokaisen matkalle lähtevän kuorolaisen passitiedot 
(=kuvasivu skannattuna) viisumeja varten viimeistään torstaina 
22.2. sähköpostitse osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi. 
 



   
 

Passin on oltava 
• voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin 

päättymispäivän jälkeen (=7.11.2018), 
• ja siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua. 

 
Mikäli pyritte matkakuoroon ja passinne täytyy uusia em. ehtojen 
vuoksi, hoitakaa uusiminen mahdollisimman pian, jotta uusi passi on 
teillä (ja kuvasivu lähetettynä kuorolle) 22.2. mennessä. 

  



   
 

    
Päivitetty aikataulu 2018 
 
Esiintymiset sinisellä, muutokset punaisella. 
 
 
Helmikuu 
 
ti 6.2.  konsertti kanttoripäivillä, Tapiolan kirkko 
 
ma 19.– to 22.2. talviloma, ei harjoituksia 
 
Maaliskuu 
 
pe 2.– ti 6.3.  Mädchenchor Hamburg -yhteistyökuoro Tapiolan kuoron 

vieraana (perhemajoitus, lisätietoa myöhemmin) 
 
su 5.3.  yhteiskonsertti saksalaisen kuoron kanssa, Tapiolasali, Espoo 
 
la 17.– su 18.3. kuoroleiri 
 
to 15. TAI to 22.3. Tapiolan kuoron kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 
 
to 29.3.– ma 2.4. pääsiäisloma, ei harjoituksia 
 
Huhtikuu 
 
ma 30.4.  vappuaatto, ei harjoituksia 
 
Toukokuu 
 
to 3.– su 6./ma 7.5. Moskovan-matka 
 
to 10.5.  helatorstai, ei harjoituksia 
 
pe 18.5.  kuoron pääsykoe 
 
la 19. – su 20.5. kevätrieha 
 
la 26.5.  konsertti, Sellosali, Espoo 
 
to 31.5.  kevään viimeinen kuoroharjoitus 



   
 
 
Kesäkuu 
 
su 3.– la 9.6.  VocalEspoo-festivaali 
  konsertit su 3.6. ja la 9.6. 

mahd. muita tilaisuuksia, lisätietoa myöhemmin 
 
Elokuu 
 
ma 13.8.  harjoituskausi alkaa (alustava) 
 
Loka–marraskuu 
 
10–11/2018  konserttimatka Saksaan (alustava) 
 
Joulukuu 
 
12/2018  VALO-joulukonsertit 
 
 



   
 
Tapiolan kuoro / Tapiolakören / Tapiola Choir 
 
www.tapiolankuoro.fi  
www.facebook.com/Tapiolankuoro  
www.instagram.com/Tapiolankuoro  
www.twitter.com/Tapiolankuoro 
 
Tapiolan kuoron kannatusyhdistys ry 
PL 84 
02101 Espoo 
 
info@tapiolankuoro.fi 
 
Pasi Hyökki 
taiteellinen johtaja 
pasi@tapiolankuoro.fi 
0400 944 699 
 
Anna Matvejeff-Haapaniemi 
varajohtaja / äänenhuoltaja 
varajohtaja@tapiolankuoro.fi 
040 5507 931 
 
Iko Raatikainen 
tuottaja (Kipinä Productions) 
info@tapiolankuoro.fi 
050 3140 603 


