
 

TIEDOTUSKIRJE 3 

Suomen Työväen Musiikkiliiton (STM) Mieskuoropäivät Hyvinkäällä 17.2.2017 

 

Hyvinkään Työväen Mieskuoro juhlii 95. toimintavuottaan ja järjestää Suomen Työväen 

Musiikkiliitto STM:n mieskuoropäivät ja perinteisen Pienryhmäkilpailun Hyvinkäällä. 

Tarkennuksia Pienryhmäkilpailuun ja ilmoittautumiseen:   

10:30 – 11:00 Ilmoittautuminen, Hyvinkään kaupungintalo Kankurinkatu 4-6.  

Ilmoittautuessa jaetaan kuoron edustajalle etukäteen ilmoitetun 

määrän mukaisesti liput loppukonserttiin kuorolaisille ja 

seuralaisille (numeroidut paikat) sekä illalliskortit Karonkkaan.    

11:00  Harjoittelu, harjoitustilat jaetaan paikalla, ei pianoa.  Samaa tilaa 

joudutaan jakamaan useamman ryhmän kesken, joten noudattakaa 

vuorojärjestystä! 

12:00  Pienryhmäkilpailu, Kaupungintalon aulassa, sähköpiano 

 

Pienryhmäkilpailun aikana ei saa liikkua Kaupungintalon esitystilassa, näin kunnioitamme 

esiintyvää ryhmää.  Tuomarit antavat ryhmälle esiintymisen jälkeen välittömästi lyhyen 

palautteen jonka jälkeen ryhmä voi poistua lavalta ja uusi ryhmä tulla tilalle.  Kirjallinen 

palaute ryhmille jaetaan myöhemmin.  Pienryhmäkilpailun tulos julkaistaan 

Loppukonsertissa ja tuomaristo valitsee 2 – 3 mieleisensä ryhmää esittämään konsertissa 

nimetyn kappaleen. 

Jos tuntuu siltä, että kuoron naistoimikunnan puffetin eväät eivät riitä niin Hyvinkään 

keskustassa on runsaasti ruokapaikkoja esim Kauppakeskus Willassa (puolivälissä 

Kaupungintalolta Hyvinkääsaliin)  

 

Tarkennuksia harjoitteluun ja Loppukonserttiin:    

15:00  Kuorojen harjoittelu, Hyvinkääsali Kauppatori 1, aikataulu 

ilmoitetaan paikalla (10 min / kuoro), flyygeli. Sisäänkäynti torin ja 

Prisman väliseltä kujalta Esiintyjälämpiön kautta (Seuralaiset 

pääsevät Hyvinkääsaliin pääovesta klo 16 jälkeen) 

16:00  Kuorojen yhteisharjoittelu, kaikkien mukana laulavien on 

ehdottomasti oltava paikalla, muuten ei ole asiaa suurkuoroon!  

Järjestys lavalla johtajasta katsoen vasemmalta T2, T1, B1 ja B2. 

 Ennen konsertin alkua on salin aulassa juomamyyntiä janoisille, 

konsertissa ei ole väliaikaa.  



17:00  Loppukonsertti Hyvinkääsalissa, kuorot istuvat paikkalippujen 

mukaisilla paikoilla katsomossa josta kuljetaan ripeästi oman 

vuoron tullessa ylhäältä katsottuna vasenta reunaa lavalle ja 

palataan esityksen jälkeen oikeaa reunaa ylös katsomoon, nopeat 

vaihdot takaavat onnistuneen konsertin (huonojalkaiset voivat 

jäädä istumaan katsomon etuosan mahdollisille vapaille paikoille).  

Myös lopun yhteisesityksiin tullaan ripeästi vasemmalta alas omille 

stemmapaikoille. 

 

Tarkennuksia loppukaronkan järjestelyihin ravintola Harlekiinissa (Hyvinkääsalin 

alakerrassa): 

Pöydät täytetään sisääntulojärjestyksessä, viihtymiselle ja verkostoitumiselle eduksi olisi 

sekoittaa kuorolaisia eri pöytiin yhdessä muiden kuorojen laulajien kanssa. 

Ruokailu aloitetaan, kun kaikki ovat paikalla ja ravintolahenkilökunta siihen pyytää, 

jokainen ostaa omat alkoholijuomansa itse.  Ruokailun jälkeen hyvinkääläisten 

huvitoimikunta esittää omaa ”hupiohjelmaa” ja mukana olevilla ryhmillä on myös 

mahdollisuus nousta lavalle. 

 

 

Tervetuloa Hyvinkäälle! 

 

Terveisin, 

Hyvinkään Työväen Mieskuoro ry  

Risto Lahti, pj  

puh 0400 415463 

risto.lahti@pp8.inet.fi 

 

Risto antaa myös lisätietoja ja tietoa löytyy jatkossa myös kuoron sivuilta 

www.tyovaenmieskuoro.fi 
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