Tukea konserttilippuihin
Rajalan Puhahtajien hallitus päätti syksyn ensimmäisessä kokouksessaan tukea 3-4–musiikkiluokkien oppilaiden osallistumista Osku-orava Nuottimetsässä–konserttiin joulukuussa ja
5-6 –musiikkiluokkien oppilaiden osallistumista UMOn Olipa
kerran Big Band–konserttiin marraskuussa. Konsertit pidetään
päiväaikaan Kuopion Musiikkikeskuksella ja niistä tulee tietoa
lähempänä ajankohtaa.

Esiintymisasut
Uudet esiintymisasut valmistuivat kevätkonserttiin ja saivat
siellä ansaittua huomiota tyylikkyytensä vuoksi. Pitkä ja paljon
työtä vaatinut pukuprojekti on näin miltei päätöksessään. Kiitos kaikille teille, jotka olette vieneet hanketta eteenpäin.
Nyt kokoamme vanhoja pukuja ja esiintymisliivejä. Jos kotoasi
löytyy vielä vanha puku, sen osa tai esiintymisliivi, voit palauttaa sen luokan opettajalle ja Nuoriso-orkesterissa Erkille.
Vanhoille esiintymisasuille mietitään kierrätyskohdetta joko
kotikaupungissa, -maassa tai ulkomailla. Vinkkejä voi esittää
hallitukselle.

Vuoden 2009 jäsenmaksu
Rajalan Puhaltajien jäsenmaksu vuonna 2009 on 20 euroa /
perhe. Jäsenmaksulomakkeet jaettiin oppilaille reppupostina
huhti-toukokuussa. Jäsenmaksun voi suorittaa edelleen, jos
lomake sattuu löytymään maksamattomana. Uusille 3 –
luokkalaisille jäsenmaksulomakkeet jaetaan vuodenvaihteessa.
Tämän Örkin Torven toimitti:
jaana.piippo@kolumbus.fi
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Rajalan Puhaltajat ry:n tiedotuslehtinen

Örkin Torvi

Elokuu 2009
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Puheenjohtajan terveiset:

Tänään osallistuin 3C:ssä vanhempainiltaan, jossa jokavuotiseen tapaan esiteltiin myös Rajalan Puhaltajien toimintaa.
Melkein itseänikin hengästytti luetellessani mitä kaikkea hyötyä yhdistyksen jäsenmaksun maksettuaan pääsee nauttimaan. Viimeisimpänä muistin yhteissoittoleirin, jolle tänäkin
kesänä osallistui useita kymmeniä Rajalan soittajia. Yhteensä
leirillä oli noin kahdeksankymmentä soittajaa ja päätöskonsertissa Rajalan koulun juhlasali täynnä yleisöä.
Seuraavan kerran Rajalan salissa soi viimeistään Glögikonsertissa, joka on tänä vuonna perinteisellä paikallaan marraskuun viimeisenä torstaina. Merkitkää kalentereihinne samalla
myös saman viikon tiistaille varaus glöginkeittotalkoista. Ja
kuten toisaalla tässä Örkin Torvessa muistutetaan, mustaherukkamehua ehtii vielä keittämään.
Mukavaa alkua kouluvuodelle, pitäkää soittimet hyvässä vireessä!
Tuija Mikkola
Puheenjohtaja
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Nuoriso-orkesterin kesä ja syksy
Kun useimmat musiikkiluokkalaiset viettivät soittotaukoa kesän aikana, Rajalan Puhaltajien Nuoriso-orkesteri esiintyi 40
soittajan ja roudarien voimin yhteensä 15 konsertissa. Suurin
osa konserteista oli torikonsertteja heinäkuussa. Lisäksi tulivat
tilauskonsertit ja yhteiskonsertit belgialaisen Nuoriso-orkesteri
Speelscharen kanssa. Speelscharen 30 soittajan orkesteri oli
Nuoriso-orkesterin vieraana heinäkuun alussa. Ihaileva kiitos
kaikille soittajille, roudarivanhemmille ja kesäduunareille eli
Anna-Marille, Katariinalle, Minnalle ja Pekalle.
Nuoriso-orkesterin erittäin aktiivinen kausi jatkuu siten, että
orkesteri lähtee viikon pituiselle konserttimatkalle Lontooseen
lokakuussa. Matkaan lähtee yhteensä 61 ihmistä: 40 soittajaa,
orkesterinjohtaja Erkki sekä joukko nuorten vanhempia.
Toivotamme teille kaikille upeaa, elämyksellistä matkaa!

Nuoriso-orkesterin leiri ja konsertti
Vähän ennen Lontoon matkaa 3.-4.10.2009 Nuoriso-orkesteri
kokoontuu leirille pian televisiosta tutun Kuopion Nuorisokuoron kanssa. Kuopion Nuorisokuoro on SE kuoro, joka pyrki ja
pääsi YLEn Suomen paras kuoro –ohjelmaan. Alkukarsinnat
järjestettiin keväällä ja ohjelmasarja toteutuu nyt syksyllä.
Lokakuun leirin päätteeksi 4.10. illalla orkesteri ja kuoro järjestävät Kuopion Nuorisokeskuksella konsertin. Ohjelmassa on
loistavaa ja hyvin näille kokoonpanoille sopivaa musiikkia kuten Ultra Bran ohjelmistoa. Konsertin tarkempi aika kerrotaan
lähempänä ajankohtaa.

Narikka
Yksi musiikkiluokkatoiminnan keskeinen osallistumisen muoto
vanhemmille on Musiikkikeskuksen narikkatoiminta. Kuopiolaisten musiikkiluokkien vanhemmat pyörittävät narikkaa, joka
tuottaa musiikkiluokkia tukeville yhdistyksille resursseja hankkia soittimia ja nuotteja sekä kustantaa soittotunteja 3luokkalaisille. Luokkien vastuukuukaudet ovat:
6 luokka
syys- ja lokakuu
5 luokka
marras-joulukuu
4 luokka
maalis-huhti-toukokuu
3 luokka
tammi-helmikuu
Nuoriso-orkesteri
kesä-heinä-elokuu
3 luokka harjoittee marras-joulukuussa.
Kullakin luokalla tulisi olla useita järjestysmieskortillisia vanhempia. Seuraava järjestysmieskurssi järjestetään syyskaudella. Sinne toivotaan osallistujia erityisesti 3 – ja 4 –luokkien
vanhemmista.

Mustaherukkamehua tarvitaan!
Rajalan Puhaltajat keittää vuosittain marraskuussa jouluglögiä. Sitä valmistetaan etukäteistilausten perusteella ja pääosin
lasten perheiltä saatavasta mustaherukkamehusta. Glöginkeiton kunniaksi järjestetään koululla Glögikonsertti, jossa kuunnellaan syksyn musisoinnin tuloksia glögin nauttimisen lomassa. Luokille tilitetaan sekä myydystä glögistä että toimitetusta
mehusta. Valmistakaapa muutama pullollinen mehua myös
glögiä varten!

Vanhojen glögipullojen keräys
Jos kotoa löytyy vanhoja glögipulloja, niitä voi palauttaa omalle opettajalle. Pullot kootaan RaPun varastoon.
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