Keski-Suomen kansanmusiikkiyhdistys ry

Jäsentiedote 2/2022
Kaustinen 2023 -tiedote

Kesän riennot ovat takanapäin ja keskisuomalaiset pelimannit, laulajat ja tanssijat ovat olleet tapahtumissa hienosti esillä eri puolilla Suomea! Meidän omat pelimannijamitkin ovat hyvin käynnistyneet, on
siis ”hyvää pöhinää” kansanmusiikkirintamalla ja yhdistyksen toiminnassa - tämä jatkukoon!
Tämän kirjeen ja informaation toivotaan tavoittavan yhdistyksemme jäsenten lisäksi laajalti musiikin ja
tanssin harrastajia ympäri Keski-Suomen! Sillä nyt olemme suuntaamassa katseet jo ensi kesään ja tulevaan yhteiseen isoon projektiin, johon toivotaan suurta osallistujamäärää – niin yhtyeitä kuin yksittäisiä
soittajia, laulajia ja tanssijoita – viemään keskisuomalaista osaamista ja kulttuuria Kaustiselle.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat 2023 maakuntateemana Keski-Suomi
Toivomme, että keskisuomalaista kulttuuria (soittoa, laulua, tanssia yms.) ja osaamista vietäisiin
laajalla rintamalla v. 2023 festivaaleille koko viikon ajaksi.
Viikko huipentuu
yhteiseen isoon maakuntakonserttiin Keski-Pohjanmaa Areenalla!
Samana iltana on ajateltu olevan vielä keskisuomalaiset iltamat. Ohjelmat varmentuvat syksyn mittaan.

Laitahan kalenteriin!
*su 6.11.2022 klo 12.00
*su 6.11.2022 klo 15.00
*Helmi-maaliskuu 2023
*Kesäkuu 2023
*Pe 14.7.2023

Yhteissoittoharjoitus, Palokan Pelimannitalo
KSKMY syyskokous, Palokan Pelimannitalo
Yhteisharjoitus (soittajat, laulajat, tanssijat)
Kenraaliharjoitus
Kaustinen Maakuntapäivä

Yhteissoitto- ja yhteisesitysharjoituksia voi olla enemmänkin. Oma harjoittelu on aina kaiken a ja o!

Kaustistiedotus
Jäsenille tulee tiedotteet automaattisesti.
Tiedotteita saa kaikki muutkin halukkaat, jotka ovat liittyneet sähköpostituslistalle lähettämällä sähköpostiosoitteensa sihteerillemme Heikki Manniselle heikki.manninen@lumometsantupa.fi
Tiedotetta
saa jakaa!

Jäsenet huom!

*Olettehan muistaneet maksaa jäsenmaksunne
Sähköpostilla laskun saaneet, tarkistakaa roskapostikansio.
*Muistakaa lähettää sähköpostiosoitteenne sihteerille heikki.manninen@lumometsantupa.fi
Tällöin KSKMY ja Suomen kansanmusiikkiliitto saavat jäsenrekisterin sähköpostituslistan ajan tasalle.

SYYSKOKOUSKUTSU
Keski-Suomen kansanmusiikkiyhdistys ry:n syyskokous
su 6.11.2022 klo 15.00 Palokan pelimannitalolla (Saarijärventie 71, 40270 Palokka)
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat ja informoidaan tulevasta mm. Kaustinen 2023 -projektista.
Tervetuloa!
Mukavaa soitannollista syksyä - iloisiin tapaamisiin! Soitellaan!
Pj-Katja ja KSKMY:n hallitus
Kaustisinfoa
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”Kesän onnellisimmat päivät”
Kaustisen kansanmusiikkifestivaalit 10.-16.7.2023
Keski-Suomi Kaustisella
Pe 14.7. Maakuntakonsertti Keski-Pohjanmaa Areenalla, iltapäivällä (kesto 75 min)
Orkesterin johtaja Tiia Pennanen, Juontaja Merja Lahti
Konsertin runko:
Yhteisesitykset 3 kpl (soittajat ja tanssijat)
Pienryhmien esitykset 5-6 esitystä
Yhteisesitykset 2 kpl (soittajat ja tanssijat. Loppulaulu ”Grande finale” laulajat mukaan)
Pe 14.7. Keski-Suomalaiset iltamat (illalla, paikka, kloaika ja keston avoin)
Pienryhmiä, sooloesityksiä…
ILMOITTAUTUMINEN ESIINTYJÄKSI KAUSTISELLE
*Pienryhmät ilmoittautuu omatoimisesti (jos haluaa esiintyä viikolla ja muutenkin kuin yhteisesityksissä)
*majoitukset varataan omatoimisesti
*yksittäiset esiintyjät, jotka tulevat esim. vain perjantain yhteisesityksiin → koostettu nimilista
**Yhteiskyyti suunnitteilla perjaintaipäiväksi.
YHTEISESITYKSET (nuotteja lähetetään sähköpostin liitteenä. Jakakaa nuotteja myös heille joita sähköposti ei tavoita, kiitos!) Harjoituksissa 6.11. nuotteja myös saatavilla.
*Saunamarssi (G) rakenne: AA-BB-CC-AA-BB-CC
*Vekkulan tappelupolkka (G) rakenne: AA-BB-AA-BB-AA-BB
*Säkinmäen luskutusta, jenkka (G) rakenne: AA-BB-AA-BB-AA-BB
*Ruiskukkien valssi (Em) (sov. Osmo Nieminen) rakenne: AA-BB-A-B-(A)
*Laulu synnyinseudulle (Oi päivät seutuvilla Päijänteen) Loppulaulu (kaikki kynnelle kykenevät laulaa)
Säestys: JTY:n soittokunta Kajastuksen torviseitsikko.
Kysyvä ei tieltä eksy, ottakaa rohkeasti yhteyttä:
Kaustistyöryhmä
Katja Lampinen (soittajat)
Maria Ojanperä (kanteleet, laulajat)
Outi Penttinen (soittajat, sovittaja)
Katariina Hiukka (tanssijat)
Sari Honkonen (soittajat)
Jaana Eloranta (soittajat)

katjamaarit.lampinen@gmail.com
maria.ojanpera80@gmail.com
penttinenouti@gmail.com
katariina.hiukka@tanssinkeskus.fi
sarihonkonen@gmail.com
jaana.eloranta@gmail.com

Keski-Suomen kansanmusiikkiyhdistys ry:n hallitus
Katja Lampinen (pj.)
katjamaarit.lampinen@gmail.com
Heikki Manninen (siht.)
heikki.manninen@lumometsantupa.fi
Riitta Reijonen (varapj.)
pirjo.riitta.reijonen@gmail.com
Sari Honkonen
sarihonkonen@gmail.com
Outi Penttinen
penttinenouti@gmail.com
Kari Eskola
kari.eskola@fimnet.fi
Heikki Lavonius
lavonius.heikki@gmail.com
Antti Sulin (taloudenhoitaja) antti.sulin@gmail.com

p. 040 515 0924
p. 050 025 9737
p. 050 577 0897
p. 050 361 6013
p. 040 042 4149
p. 040 766 4798
p. 040 066 6782
p. 040 748 0871

