TERVETULOA MYSTICAAN!
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Hyvä uusi kuorolainen
Tervetuloa iloisten ja huumorintajuisten naislaulajien joukkoon!
Harjoitukset ovat kerran viikossa maanantaina klo 18.00-20.15.
Taiteellisena johtajana ts. oppaanamme toimii musiikin maisteri Victoria
Meerson. Normaali harjoituksien lisäksi järjestämme konsertteja tai muita
tapahtumia muutaman kerran vuodessa. Kuoromme on tavoitteellinen ja
osallistumme sekä kotimaisiin, että ulkomaisiin kilpailuihin. Konsertteja tai
kilpailuja varten meillä on ylimääräisiä harjoituskertoja pari kertaa vuodessa.
Pidämme mm. yleensä lauantaina järjestettävän laululeirin ts. pidemmän
harjoittelukerran.
Toivomme, että sinulla on halua kehittyä laulajana ja osallistut aktiivisesti
harjoituksiin. Nuotit on hyvä pitää järjestyksessä ja ajan tasalla. Mikäli et
pääse osallistumaan harjoituskerralle siitä tulisi ilmoittaa oman äänen
äänivastaavalle. Seuraavalla kerralla on hyvä kysyä kuorokaverilta tuliko
vanhoihin kappaleisiin päivityksiä tai uusia merkintöjä tai tuliko jopa uusia
kappaleita opeteltavaksi.
Kuoromme kerää rahaa kuoromatkoihin yms. Uudet rahankeruuvinkit ovat
aina tervetulleita! Muutenkin toivomme, että olet aktiviinen ja otat kontaktia
toisiin. Kerro meille mitä osaat ja miten voisit auttaa kuoroa. Toivomme, että
viihdyt Mystican parissa ja laulaminen tuottaa sinulle iloa.

Maksut ja faktat
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Mystica kuoron jäsenmaksu on 40€ syyslukukaudelta ja 50€
kevätlukukaudelta
Mystica kuuluu Nurmijärven opistoon ja opiston jäsenmaksuksi on
sovittu 30,- /vuosi.
Kuoron jäsenmaksu maksetaan vasta kun on hyväksytty kuoron
jäseneksi. Hallitus ehdottaa jäseneksi 1/2 vuoden koeajan jälkeen, kun
oikea harjoitussitoutuneisuus on nähty ja laulukyvyt ovat riittäviksi
todetut. Vaikka et olisi vielä jäsen voit osallistua harjoituksiin ja
harkinnan mukaan konsertteihin omaksuttuasi riittävän kyvyn esittää
lauluja. Kuoron muuhunkin mahdolliseen toimintaan voi osallistua.
Käytämme yleensä esiintymisissä tunikaa tai pitkää mustaa pukua,
kuorokorua, mustaa nuottikansiota sekä nuottitelineitä sovittaessa.
Pukujen ym. lunastus/panttimaksut:
Musta pitkä puku 110 €, alkuperäinen hinta pienenee 11 € vuodessa
puku on hankittu 2013, hinta kuoleentuu 10 vuodessa, jolloin uudet
kuorolaiset maksavat panttimaksun 20€.
Tunika 30€
Nuottiteline 30€
Kuorokoru 30€

Kilpailumatkat ja muut matkat tai tapahtumat
sekä varojen keruu
Matkat ja kilpailut järjestetään ja sovitaan aina erikseen kuoron
taloudellisen tilanteen sekä jäsenien taloudellisen tilanteen sekä
sitoutumisen mukaan. Hallitus yleensä harkitsee asioita, matkavaihtoehtoja tai muita asioita ja yksimielisellä päätöksellä joko päättää tai
esittää parhaaksi katsomansa vaihtoehdot kuorolaisille.
Samoin toimitaan tapahtumiin osallistumisten tai varojen keruun
suhteen. Varojen keruuseen liittyvää tai muita hyviä ideoita voi aina
esittää pj:lle tai muille hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenet valitaan
vuosikokouksessa keväällä.
Hallitus (2018): Pj: Sirkku Tikkanen, varapj: Susanna Veijalainen
Sihteeri: Minna Forstadius, rahastonhoitaja Leila Huhtala, Merja
Lahdenperä, Minna Heinonen, Anita Elki.
Varajäsenet: Hilkka-Liisa Orava ja Helena Skogström

Muuta asiaa
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Kuoron sähköposti: mysticakuoro@gmail.com
Nuottivastaava (2018) on Susanna Huppunen, joka toimittaa pääsääntöisesti nuotit kuorolaisille. Vanhat nuotit löytyvät kuoron kansioista
harjoitusluokan kaapista. Vanhojen nuottien kopiota voi pyytää myös
kuorokaverilta.
Tunikan, mustan puvun, mahdollisesti huivin lainaksi, kuorokorun ja
telineen voit pyytää Susanna Huppuselta kun maksut on suoritettu
kuoron tilille.
Musta nuottikansio ostetaan itse, kovakantinen ilman selkälappuja.
Kuorossa on 4 ääntä: 1-sopraano, 2-sopraano, 1-altto ja 2-altto.
Äänittäin on sovittu äänivastaava, jolle olisi hyvä ilmoittaa esim. poissaolot harjoituksista.
Äänivastaavat (2018): 1-sopraano; Anna-Kristiina Lätti, 2-sopraano;
Taru Ylimäki, 1-altto; Susanna Huppunen, 2-altto; Susanna Veijalainen
Musiikkilautakunta (2018): Victoria Meerson, Merja Lahdenperä, Tiina
Leiponen, Kaarina Valovirta-Lahti
*Laulaminen kuorossa on sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja

jatkuvaa opettelemista sekä oppimista. Kotonakin tulisi
harjoitella.
Alussa kannattaa enemmän kuunnella omaa stemmaa ja
opetella se ensin, vasta jatkossa harjaannut kuuntelemaan
kokonaisuutta.
Kaikilla oppiminen vie aikaa, toisilla vähemmän toisilla
enemmän.*
TERVETULOA KUOROON, ILOA LAULUUN !

