Yhteissoittoleiri
mukaan ehtii vielä tulemalla
Haapaniemen koululle leirin alkaessa!
Nuoriso-orkesterin perinteiset torikonsertit
25.-29.7. ja 1.-5.8. klo 11-12
Tervetuloa kuuntelemaan hyvää puhallinmusiikkia
Rajalan Puhaltajien tahtiin!

RaPu osallistui tänä vuonna Kyhhäys-lehden toimitukseen. Myös
ensi vuonna Kyhhäys on meidän tehtävänä ja toimikuntaan
tarvitaan uusia jäseniä joita lehden toimittaminen kiinnostaisi.
Löytyisikö perheistä esim. opiskelijoita, jotka voisivat hyödyntää
Kyhhäys- lehden tekoa opiskeluissaan?
Tarvitsemme henkilöitä
•
•

Nuoriso-orkesteri
Kuopion Jazz- ja Blues-festivaalien ulkoilmakonsertissa
5.8.06

lehden taittoon
mainostenmyyntiin

Lehden tekoon voi ilmoittautua sirkku.saarelainen@betonimestarit.fi

terveisin Sirkku
Kyhhäys-toimikunnan pj. / RaPun rahastonhoitaja

Kuljetusvastaava Petri Kuusela
kiittää kevätkonsertin roudareita!

Rajalan puhaltajien nettisivuilta
Onnea stipendin johdosta!
Heli Lyytikäinen (nuoriso-ork.), huilu
Katja Kastarinen, uusi ylioppilas

www.rajalanpuhaltajat.net
löydät hakulomakkeet leiri- ja soitinstipendejä varten
sekä Örkin Torvet

ÖRKIN TORVI

Ensi syksystä alkaen on kaikille innokkaille laulajille ja esiintyjille sekä
kuorolaulamisessa jo jonkin verran edistyneille nuorille suunnitteilla
oma

31.5.2006

Rajalan Puhaltajien tiedotuslehtinen

nuorisokuoro.
Kuorossa halutaan huomioida nuorten harrastuneisuus ja musiikkimaku.
Musiikkityyli voi siis olla perinteistä tai pop-rock-balladihenkistä
kuoromusiikkia. Laulamista voidaan yhdistää myös soitimusiikkiin esim.
Rajalan Puhaltajien orkesterin kanssa. Myös oppilaiden omia
soittotaitoja huomioidaan ja otetaan mukaan yhteisiin esityksiin.
Harjoittelemaan pyrimme 1 h / viikko tai 1 1/2 h joka toinen viikko
iltaisin. Lisätietoja kuorosta antaa syksystä alkaen Tarja-ope,
tarja.salosniemi@kuopio.fi tai puh. 017-363 63 51.
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Kohti kesää!
Jälleen on yksi toiminnan täyteinen ”lukuvuosi” RaPun osalta
täyttymässä. Uusi hallitus, ensimmäisenä tehtävänään, aktiivisten
talkoolaisten kera pääsi järjestelemään vuoden tärkeintä tapahtumaa,
kevätkonserttia Musiikkikeskuksen arvokkaaseen konserttisaliin.
Tuosta konsertista olen saanut paljon positiivista palautetta.
Konserttiyleisön mielestä tapahtuma eteni sulavasti ohjelmanumerosta
toiseen. Itse esitykset olivat hienoja ja mieleen jääviä. Monet
ihastelivat koulun upeita kuoroesityksiä. Erityisesti rennosta fiiliksestä
kiiteltiin konsertin juontajia.
Kiitokset kuuluvat kaikille konsertin esiintyjille,
talkoolaisille sekä tietysti konserttiyleisölle.

opettajille

ja

Nyt on aika siirtyä kesän viettoon. Aivan hiljaa emme kuitenkaan ole,
vaan tulevan kesän torisoitto lähestyy jo kovaa vauhtia. Sitä ennen on
Haapaniemellä yhteissoittoleiri ja aika moni soittaja on menossa myös
Nilsiän musiikkileirille.
Toivotan kaikille oikein hyvää ja lämmintä kesää.
Torilla tavataan!
Tämän Örkin Torven toimitti
liisa.klemola@uku.fi

Jorma

