
 

 

 

 

 

Hyvä kuoronjohtaja ja kuorolainen,  

tule mukaan historialliseen suurkuoroesitykseen! 

La 26.8.2017 klo 19  

Helsingin Senaatintorilla, Suomen juhlavuoden kunniaksi 

Tavoite: 100 kuoroa, 100 jousisoittajaa, 100 kanteletta, 100 kelloa. 

Taiteellinen johtaja ja kapellimestari Lehari Kaustel.  Mukana Lasse Heikkilä ja Valkia-ryhmä.   

Lasse Heikkilä: ”Juhlaversiota suunnitellessani ajattelin, että teosta pitäisi laajentaa kuoroversioksi. Yhdessä 

laulaminen on syvä taso kokea ihmisten välistä yhteyttä. Suomalaisessa messussa on kysymys juuri tästä 

suomalaisten yhteydestä. Olemme jakaneet kansana monenlaisia vaiheita. Juhlistamme parhaillaan Suomen 

juhlavuotta. Senaatintorille mahtuu kymmeniä tuhansia ihmisiä kokemaan yhteistä elämystä historiallisella ja 

kansallisen symboliaseman omaavalla aukiolla. Suomalainen messu on saanut monet iloitsemaan suomalai-

suudestaan aivan uudella tavalla. Se yhdistää luontevalla tavalla myös Suomen kuoroja.” 

Ilmoita nyt kuorosi tai osa kuorolaisistasi / lauluryhmästäsi tapahtumaan.  

● Ilmoittautumiset 9.6. mennessä:  kuoro.suomi100@gmail.com  
Ilmoita kuoron nimi, paikkakunta, yhteyshenkilö, osallistujamäärä ja tieto, mihin harjoitukseen osallistutte.  

 

● Yhteisharjoituksia: 

La 10.6. klo 17–19.30 Porvoo, Porvoon suomalaisen seurakunnan srk-talo, Lundinkatu 5  

La 5.8. klo 18–20.30 Helsinki, Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23 

Su 13.8. klo 15–18.00 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2 

La 19.8. klo 18–20.30 Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, Helsingintie 10  

La 26.8. Juhlapäivänä harjoitus ja läpimeno klo 13 alkaen. Esitys klo 19. 

Tarvittaessa harjoituksia järjestetään myös muilla paikkakunnilla.  

Kuorolaisten on osallistuttava vähintään kahteen harjoitukseen. Tulossa on myös stemmaäänite. Sen avulla voi 

kukin opetella stemmoja omalla ajallaan.  – Kuoromestarina on Eric-Olof Söderström. 

Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot harjoituksista ja järjestelyistä. 

Ilmoita samaan sähköpostiin mihin harjoituksiin osallistut! 

 

● Osallistumismaksua ei ole, mutta nuotit kukin kuoro tai kuorolainen hankkii ja kustantaa itse. Päivä Osakeyhtiö 

tarjoaa kuorolaisen nuottikirjan 10 euron erikoishintaan Senaatintorin tapahtumaan 26.8. osallistuville.  

Päivä / myyntipalvelu:  Eelis Kaasalainen, myyntipalvelu@paiva.fi    Puh. 0400 871 466 

Helsingintie 236, 13430 Hämeenlinna 

 

Tapahtumasta tehdään TV- tuotanto. Lisätietoja messusta: www.suomalainenmessu.fi  
 

Tuottajat Jim Hakola ja Lehari Kaustel          

Yhteistyössä: Radio Dein/Kristityt Yhdessä ry, Crescendo Finland/Kansan Raamattuseura, Alfa-tv,  

                         Helsingin tuomiokirkkoseurakunta ja Helsingin kaupunki 

Lisätietoja:       kuoro.suomi100@gmail.com         puh. 040 726 6968  ja   

                                                                                        0400 373 087 (vain kuoroasiat) 
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