
 
Hei kuorolaiset ja kuoroperheet!      22.12.2016 

 
Kiitos kaikille hienosta vuodesta 2016, ja huikeasta VALO-joulukonserttirupeamasta! Kaikki 
sujui hyvällä yhteistyöllä, kiitos mukana olleille! Nyt voimme kaikki jäädä hyvillä mielin 
ansaitulle joululomalle. 

Vuonna 2017 on luvassa paljon kiinnostavaa ohjelmaa – alla alustava aikataulu. 

Tammikuussa aloitamme Aapine-levytyksellä, ja heti sen jälkeen on esiintyminen 
Urheilugaalassa, jossa kuoro esittää Finlandia-hymnin ja laulaa mukana toisen kappaleen 
kertosäkeessä solistin taustalla. Tässä linkki ääniraitaan ja nuottiin: http://urly.fi/HZE 
Niitä voi halutessaan katsoa ja kuunnella joululomalla (Huom! Kappale on 
ennenjulkaisematon, eli sitä ei saa jakaa ulkopuolisille!). Kappale lauletaan muutaman kerran 
läpi to 12.1. harjoituksissa. 
 

ma 9.1. klo 16.30-19  Harjoituskausi alkaa, Tapiolan koulu, Teemu Honkanen johtaa 
• Huom! Tämä harjoitus vain kantakuorolle, ei tänä syksynä 

aloittaneille. Vieraileva johtaja, ajoissa paikalle! 
 
to 12.1. klo 16.30-19 Harjoitus kaikille, Sibelius- ja muut nuotit normaalisti mukaan 
 
la 14.1. – su 15.1.  Aapine-levytys, Riihimäen varuskuntakirkko 

• koskee vain teosta aiemmin laulaneita 
 
ma 16.1. n.klo 16.30-19.30 Harjoitus Urheilugaalaa varten, Hartwall Areena 
ti 17.1. n.klo 13-16  Urheilugaalan kenraaliharjoitus, Hartwall Areena 

  illalla  Esiintyminen Urheilugaalassa, Hartwall Areena 
• kantakuoro, koevuotisista vain ohjelmistotsekin läpäisseet 

 
(to 19.1. eteenpäin:  Harjoituskausi jatkuu normaalisti) 
 
 
la 4.2. – su 5.2.  Kuoroleiri, Siuntion kylpylä 
 
pe 10.2. klo 19  PangSÅNGFest –festivaalin avajaiskonsertti, Tapiolan kirkko 
 
ma 20. – to 23.2.  Hiihtoloma 
 
su 26.3.    Varainkeruukonsertti, aika ja paikka vahvistuu myöhemmin 
 
la 1.4.    Yhteisleiri YL:n kanssa 
(su 2.4.   Taitoluistelun MM-kisat loppunäytös ? Vahvistuu tammikuussa) 
 
su 9.4.    Messuavustus, Olarin kirkko 
 
ma 24.4. klo 16-20  April Jazz –harjoitus, Tapiolasali 
ke 26.4.   April Jazz –konsertti, Tapiolasali 
 
pe 12. - su 14.5.  Sulasolin Laulu- ja soittojuhlat, Hämeenlinna 
 
la 27. – su 28.5.  Kuoron kevätrieha, Holman leirikeskus 
 
4.-14.6.   Konserttimatka, Israel 



la 8.7.    Lähtö aamulla kohti Savonlinnaa 
su 9.7. Konsertti YL:n kanssa Savonlinnan oopperajuhlilla, Kerimäen 

kirkko 
 
pe 25.8.   Espoo-päivän konsertti, Tapiolan kuoro mukana 
 
la 26.8.   Konsertti YL:n kanssa Suomen luonnon päivänä, Nuuksio 
 
2.-3.9.    Päiväleiri 
 
la 30.9.   Konsertti YL:n ja Lyranin kanssa, Musiikkitalo 
 
su 29.10. (?)   Tapiolan kuoron oma Suomi100-juhlakonsertti, Tapiolasali 
 
12/2017   VALO-joulukonsertit 


