Keski-Suomen Kansanmusiikkiyhdistys ry

Keski-Suomen Kansanmusiikkiyhdistys 60 vuotta
Heinäkuun 10. päivä vuonna 1960 kokoontui joukko keskisuomalaisia pelimanneja Jyväskylään
ravintola Maakuntaan, missä pidettiin yhdistyksemme perustamiskokous. Kokoonkutsujana toimi
sittemmin mestaripelimanniksi nimitetty Antti Vesterinen.
Keski-Suomen Kansanmusiikkiyhdistyksen kuusikymmenvuotista taivalta muistetaan tänä vuonna
monessa pelimannien tapahtumassa. Varsinainen 60 v juhlakonsertti pidetään Kaustisen
Festivaaleilla keskiviikkona 15.7. klo 16:00. Konserttipaikkana on Kansantaiteenkeskuksen
Kaustinen-sali. Konsertin ohjelmassa on myös yhteissoittoa, johon kaikki keskisuomalaiset ovat
tervetulleita. Muu ohjelma koostuu kutsutuista yhtyeistä ja solisteista.
Kaustiselle ilmoittautuminen
Kaustisen juhlille pitää jokaisen ilmoittautua itse maaliskuun loppuun mennessä.
Ilmoittautumislomakkeella pitää ilmoittaa myös osallistuminen Keski-Suomen juhlakonserttiin.
Jokaiselle ryhmälle tulee tietenkin myös juhlaorganisaation osoittamia omia soittokeikkoja juhlaalueen eri pisteissä. Jos ilmoittautuu vain juhlakonserttiin tai yhteissoittoon, niin yhtyeen nimeksi
laitetaan Keski-Suomen kansanmusiikkiyhdistyksen 60v juhlakonsertti.
Ilmoittautua voit netissä: https://kaustinen.net/pelimanneille/haku-pelimanniksi/
Kaustisen majoitus on myös järjestettävä itse.
Juhlakonsertin yhteissoiton harjoitukset ja vuosikokous
Yhteissoittokappaleita harjoitellaan Palokan Pelimannitalolla lauantaina 21.3. alkaen klo 10:00.
Harjoituksia ohjaa Outi Penttinen.
Harjoittelemme ainakin seuraavia kappaleita:
Marssi Keski-Suomesta
Kokomaaliman mehakka
Ruiskukkien valssi
Nuottamarssi
Hintikan Matin jenkka
Keiteleen mainingit
Nuotit löytyvät mm. Keuruun Pelimannien nettisivuilta:
https://www.keuruunpelimannit.fi/kskmy-60v-kaustinen/
Palokan harjoituspäivän alustava ohjelma:
10:00 Harjoitusjakso I
11:30 Lounas, lounaan aikana yhdistyksen vuosikokous
12:00 Harjoitusjakso II
13:00 Lähtökahvit
13:30 Kotia kohti
Ilmoitathan tulostasi yhteissoittoharjoituksiin viimeistään 15.3. Katjalle puh. 040 5150924 tai
Outille puh. 0400 424 149 tai sähköpostilla info@kskmy.fi

Keski-Suomen Kansanmusiikkiyhdistys ry

Pentti Varkilan muistosoitto Lievestuoreella
Konsertti pidetään Laurinkylän koululla 25.4. klo 13 – 15. Järjestäjinä ovat Laukaan kunta, Suomen
Huuliharpistit ry ja Keski-Suomen Kansanmusiikkiyhdistys ry. Konserttiohjelman kokoaa Erkki
Vihinen. Konsertti tulee olemaan huuliharppupainotteinen. Tilaisuuteen tulee myös kansainvälisiä
vieraita.
Antin Soitto Kannonkosken Nuottalassa 28.6.2020
Antin Soitto on myös KSKMY 60 v -tapahtuma, jossa tuodaan esiin Keskisuomalaisia pelimanneja ja
yhdistyksen toimintaa pelimannien yhdyssiteenä. Antin Soitto järjestetään yhdessä Kannonkosken
kulttuuritoimen ja Kannonkosken Marttojen kanssa. Kulttuuritoimi tarjoaa mahtavat puitteet ja
Martat tarjoavat pelimanneille maukkaan rantakalakeiton ja kahvit.
Kokouskutsu
Keski-Suomen Kansanmusiikkiyhdistyksen vuosikokous pidetään Palokan Pelimannitalolla
21.3.2020 alkaen klo 11:30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Lähetäthän sähköpostiviestin osoitteeseen info@kskmy.fi jos haluat Keski-Suomen
Kansanmusiikkiyhdistyksen tiedotteet ja jäsenkirjeet sähköpostiisi.
Seuraa www.kskmy.fi -sivuja sekä Facebookista ’Keski-Suomen Kansanmusiikkiyhdistys ry’.
Pelimanniterveisin

Heikki, Antti ja Katja
**************
LISÄTIETOJA
Antti Sulin 20.2.2020:
Kirjeessä olisi pitänyt varmaan mainita, että esiintyminen
juhlakonsertissa ei välttämättä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Lisään
sen nettisivuille ja fb:iin.
Ja Antinsoitto siirtyi kesäkuun viimeiselle sunnuntaille. Nuottala oli
varattu johonkin leiritouhuun 4.-5.7 viikonlopun. Tälläkertaa 'viikko
ennen Kaustista' ei onnistunut.
*****************
Sari Honkonen 20.2.2020:
Tässä tiedoksi myös, että Saarijärven Pelimannit julkaisevat levyn nyt
keväällä ja näin juhlistavat 50v,-juhlavuottaan. Levyn julkistaminen ja
konsertti on pe 13.3.2020.

