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Su 23.2. Sunnuntain Suurtanssit
23.10.2013

Anne

Kommentit pois päältä | Edit

Snellman-sali klo 17-22
Vingenkatu 18
Kuvat (Anne Yrjänä)
Maarit Peltoniemi orkestereineen
Antti Kotka, kitara
Janne Jylhä, basso
Jari Tuovila, haitari & koskettimet
Jussi Kotka, rummut
Erkki Anttila, viulu & akustinen kitara & percussiot
Maarit on ollut Tangomarkkinoiden finalisti, josta alkoi hänen kokopäiväinen
muusikon uransa. Debyyttialbumi Haaveiden laiva ilmestyi vuonna 1998.
Maaritilla on useita radiohittejä kuten Haaveiden laiva, Myrskyn maa,
Hiekkaanpiirretyt sydämet, Vain ajanhiekkaa, Onnen maa jne. Maaritilla on oman
orkesterinsa kanssa monipuolinen ohjelmisto, jota esittävät taidokkaasti ja yleisöä
viihdyttävästi.
Tule Snellman-salin isolle parketille nauttimaan kunnon tansseista.
Kahvio ja puhvetti auki koko illan- tästä eivät tanssit parane.

Liput 13 € / KP-etukortilla -3€

Su 23.2.2014

La 22.2. Suuri Viihdekonsertti
23.10.2013

Anne
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Snellman-sali klo 15.00 ja 19.00
Vingenkatu 18
Konserttikuvia (Anne Yrjänä)

Guardia Nueva

Johtaa Raimo Vertainen
solisteina Mari Palo, Mika Pohjonen ja Jonna Pirttijoki

Guardia Nueva on musiikillinen runsaudensarvi. Suuri viihde- ja tango-orkesteri
täynnä pauhaavaa voimaa ja suunnatonta herkkyyttä. Lumoavan taitava orkesteri
johtajanaan aina yhtä tulenpalava kapellimestari Raimo Vertainen.
Vuonna 2001 alkanut tarina jatkuu vahvana. Repertuaari on kasvanut
argentiinalaisista tangoista suomalaiseen viihdemusiikkiin, elektrotangoon,
kirkko- ja joulumusiikkiin. Kaiken takana on yksi ja sama: monipuolinen, herkkä,
voimakas ja taipuisa timantti, Guardia Nueva. Orkesteri, jonka kohdalla pelkkä
kuuntelu ei riitä, Guardia Nueva täytyy kokea!
Liput 28 eur / S-Etukortilla 25 eur
www.guardianueva.net
Mika Pohjonen

La 22.2.2014

La 22.2. Kallentori laulaa, tanssii ja soi
23.10.2013

Anne

Kommentit pois päältä | Edit

Kallentori klo 10.00-13.00
Pitkänsillankatu 17
Kuvat (Anne Yrjänä)
Kokkolanseudun harmonikkakerho

Seurassanne laulaen ja soittaen Torikööri, Kokkolanseudun harmonikkakerho,
Talkoopelimannit sekä Pedersören kansalaisopiston harmonikkaryhmä.
Yleisö on tervetullut mukaan laulamaan ja tanssiakin sopii.
Mukana humoristisen lupsakka juontaja Matti Lepänhaara soittaen ja laulaen.
Jo reilusti toistakymmentä vuotta on Toriköörin laulu ja soitto kajahtanut
kesälauantaisin torin reunalla. Kööri ilahduttaa kokkolalaisia jälleen
Talviharmonikassa Kallentorilla.
Pedersören kansalaisopiston harmonikkaryhmä on joukko iloisia soittajia,
jotka tarjoavat perinteisen suomenruotsalaisen tanssi- ja harmonikkamusiikin
helmiä. Ryhmän laulusolistin eläytyminen ja huumori tuo mausteen
esiintymiselle. Johtajana Mia Willnäs.
Kokkolanseudun Harmonikkakerho täyttää peräti 40 vuotta ja juhlakonsertti
luonnollisesti edessä. Iloisen soittokaartin ohjelmisto muodostuu perinteisestä
harmonikka- ja tanssimusiikista. Johtajana toimivan Juha Orjalan lisäksi orkesteri
koostuu noin 20 aktiivisesta harmonikansoittajasta sekä rytmiryhmästä.
Vuonna 1981 perustettuTalkoopelimannit soittaa perinteistä kansanmusiikkia
pääasiassa sovitettuna. Yhtyeellä on oma säveltäjä/sanoittaja/sovittaja Markku
Tunkkari – mestaripelimanni vuodelta 2001. Talkoopelimannit on musisoinut
kuoron kanssa, säestänyt tanhuajia ja tehnyt neljä omaa äänitettä.
Vapaa pääsy
La 22.2.2014

La 22.2. Harmonikkanäyttely
23.10.2013

Anne
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Snellman-salin edustalla klo 10.00-15.00

Vingenkatu 18
Lasse Pihlajamaan harmonikkojen myyntinäyttely
Vapaa pääsy
La 22.2.2014

La 22.2 Rosson talvikaraoke
23.10.2013

Anne
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Rosson kulma klo 16.00-19.00

Kaupan ja kulttuurin päivä.
Kuvia (Anne Yrjänä)
Kaikki mukaan iästä riippumatta! Tule laulamaan
omia suosikkisävelmiäsi karaoken tahdissa.
Luvassa myös musiikkiesityksiä.
Vapaa pääsy
La 22.2.2014

La 22.2. Kokkolaa talvella
23.10.2013

Anne
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Mannerheiminaukio klo 17.00
Miten Kokkolan kaupungissa talvella aikoinaan elettiin ja asuttiin?
Paukkuiko pakkanen sisällä ja tuliko lunta tupaan!
Kokkolan matkaoppaat tarjoavat historiatäytteisen kaupunkikierroksen. Kuulet
tarinoita ja kertomuksia talvisesta elämästä Kokkolan kaupungissa.
Kierroksen päätteeksi Laivurin glögiä ja Hiljan pipareita.
Vapaa pääsy
La 22.2.2014

La 22.2. Lada Nuevo
23.10.2013

Anne
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Calle Night Club klo 23.00
Kauppatori/Salutorget 4
Kuvia (Anne Yrjänä)
Kuvia (Anne Yrjänä) Salasana Wp2W5VMn

Lada Nuevo on slaavilaisten rytmien tahtiin kulkeva neuvostovalmisteinen juna,
josta kantautuvaa musiikkia voi tanssia niin humpan kuin tango nuevon tyyliin.
10-henkinen karvalakkiorkesteri saa tanssilattian kuumaksi ja kuljettaa yleisönsä
itäisen musiikin kyydissä halki Siperian.
Liput 8 €/S-Etukortilla 6 €

La 22.2.2014

Pe 21.2. Motion trio
23.10.2013

Anne
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Suomen ensivierailu Kokkolassa!
Konservatorio klo 19.00
kuvia (Anne Yrjänä)

Janusz Wojtarowicz, harmonikka
Pawel Baranek, harmonikka
Marcin Galazyn, harmonikka
Michal Rosicki, äänisuunnittelu ja saliääni

Motion trio on musiikillinen elämys, jossa tulkinta ja tekninen virtuositeetti
yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi ja eri tyylilajit motionmaiseksi
kattaukseksi. Motion trion säkenöivä ja vangitseva esiintyminen on tehnyt vahvan
vaikutuksen eri puolilla maailmaa.
Tämä puolalainen huipputrio on esiintynyt peräti 36 eri maassa maailman
merkittävimmillä musiikkiareenoilla joista mainittakoon mm. New Yorkin Carnegie
Hall, Lontoon Barbican Center ja Wienin konserttitalo. Trio on jakanut
esiintymislavan mm. Bobby McFerrinin, Michael Nymanin ja Krzysztof
Pendereckin kanssa.
Motion trio on palkittu saksalaisella Deutsche Schallplatten-palkinnolla
Motion trion ainut Suomen konsertti Kokkolan Talviharmonikka-festivaalilla.

Liput 20/10 €
Motion Trio
www.myspace.com/motiontrio
Video
Pe 21.2.2014

Pe 21.2. Hehkumo & Pauli Hanhiniemi
23.10.2013

Anne
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Konservatorio klo 21.00
Pitkänsillankatu 16
Kuvia (Anne Yrjänä)

Pauli Hanhiniemi, laulu ja kitara
Anne-Mari Kivimäki, 5-rivinen haitari, notka -haitari, harmooni, tamburiini, laulu
Antti Paalanen, 1- ja 3 -rivinen haitari, notka –haitariharmooni
Juppo Paavola, lyömäsoittimet
Ville Rauhala, kontrabasso, laulu
Mika Virkkala, mandoliini, oktaavimandoliini, viulu, alttoviulu
Samuli Volanto, äänisuunnittelu ja saliääni
Hehkumo yhdistelee musiikissaan ainutlaatuisella tavalla kotimaisen
kansanmusiikin sävyjä populaarimusiikin elementteihin. Lopputuloksena on
intensiivistä ja uutta tämän päivän musiikkia. Vanhan ja uuden kohtaamiseen
sisältyy viehätystä ja taikaa, mikä saa yhtyeen tekemään lauluja yhdessä. Tämä
taika tuo yhtyeen soundiin omaperäisen ja juurevan otteen. Yhtyeeltä on

ilmestynyt kolme studio albumia, Anna Liisa -musikaalin soundtrack, Aukkoja
tarinassa, Muistoja tulevaisuudesta.
Pauli Hanhiniemi muistetaan yhtyeistä Kolmas Nainen, Pauli Hanhiniemen
Perunateatteri ja Hehkumo. Lisäksi hän keikkailee yhdessä basisti Ville Rauhalan
kanssa kokoonpanossa Hanhiniemi-Rauhala MAD. Hän on kunnostautunut
sanoittajana, säveltäjänä sekä tuottajana niin kevyen musiikin, elokuvan kuin
teatterinkin saroilla. Vuonna 2007 Hanhiniemelle myönnettiin Juha Vainio –
palkinto työstään suomalaisena laulunkirjoittajana ja sanoittajana. Palkintoraadin
perustelujen mukaan Hanhiniemen yli 20 vuotta kestänyt ura on ”vakiinnuttanut
hänen asemansa yhtenä Suomi-rockin kulmakivistä”.
Liput 20 / 10 €
Pe 21.2.2014

Pe 21.2. Säveliä senioreille
23.10.2013

Anne
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Matti Lepänhaara musisoi ja laulaa vanhusten palvelutaloissa.
Pe 21.2.2014, Kokkola
10.00 Kuusikummun palvelutalo
12.00 Tervakartano
13.15 Honkaharjun palvelutalo
15.00 Kruunupyy, Sandbacka vårdcenter
Vapaa pääsy
Matti musisoi:

Pe 21.2.2014

Pe 21.2. Rautawaara-klubi
23.10.2013

Anne
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Corner’s Pub klo 23.00

Torikatu 24
Kuvia (Anne Yrjänä)
”Pubikonsertteja rajoja rikkoen, kansanmusiikista rytmimusiikin kautta
klassiseen”.
Klubin lavalla esiintyy sekä musiikin ammattilaisia että opiskelijoita KeskiPohjanmaan konservatoriosta ja Centria ammattikorkeakoulusta.
5/5
Kiirehdi iloitsemaan oi kuulija, kukaan meistä ei nuorene. Ihmiskuntaa yhdistävä
tekijä on kurttu – kenellä ennemmin, kenellä myöhemmin. Eteläpohojalaasen
lakeuren sointi kiirii valtameren taa ja takaisin.
Lauri Kotamäki, 2,5 -rivinen haitari
Arttu Mäkelä, kitara
Miia Palomäki, viulu
Tapio Miettinen, mandoliini
Sampsa Kujala, kontrabasso
Kun esittelytekstissä mainitaan että musiikissa kuuluu niin etelä kuin länsikin,
nälkäinen yleisön edustaja ajattelee niiden välissä olevaa lounasta. Huti! LounaisSuomeen aiheemme yhdistää ainoastaan 2012 Koskisfolk-festivaalilla tapahtunut
spontaani jamitilanne, josta ajan saatossa kasvoi kansanmusiikkiyhtye 5/5.
Mesikämmenet
Pohjoisesta ponnistava kansanmusiikkiyhtye Mesikämmenet esittää suoraan
kansan suusta kerättyjä ainutkertaisia suomalaisia ns. isojen poikien lauluja.
Mesikämmenten “Kauneimmat rekilaulut” albumi julkaistaan juuri sopivasti
joulumarkkinoille 2013 lopussa. Eli älä epäröi vaan astu rohkeasti peremmälle
rempseitten rekilaulujen suomenkielen maailmaan ja tule tutustumaan
Mesikämmeniin.
Liput 5 €

Pe 21.2.2014

To 20.2. Vestersundsby spelmän
23.10.2013

Anne
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Pietarsaari-päivä
Kuvia Pietarsaaresta

Schauman-Sali, klo
19.00
Campus Allegro,
Pietarsaari

Levynjulkistamiskonsertti

Vestersundsby spelmän
Kastar loss
Pietarsaarelainen yhtye Vestersundsby spelmän esittää helmikuussa
julkaistavan, ensimmäisen levynsä musiikkia. Mia Willnäsin johdolla
pelimannit tarjoavat viihdyttävän repertuaarin; mukana viulut, harmonikat,
kitarat, basso, mandoliini sekä shamaanirumpu. Yhtyeen tunteikkaat laulajat
tulkitsevat kauniita lauluja tulisiin tangoihin asti.
Suomenruotsalaisia, klassisia kansanmusiikkisäveliä esitetään uusin sovituksin,
kuten merimieslauluja 1800-luvun laivanrakennus- ja merenkulkukaupunki
Pietarsaaresta. Myös maailmanmusiikkia sekä soittajien omia sävellyksiä
kuullaan Schauman-salissa.
Tervetuloa nauttimaan kanssamme musiikillisesta matkasta!
Vapaa pääsy!

To 20.2.2014

To 20.2. Hot Club de Finlande feat. Mika
Huusari
23.10.2013

Anne
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Pietarsaari-Päivä
Thursday Jazz, Pub O’Learys,
klo 21.00
Pietarsaari, Alholmankatu 2
Tänä iltana ollaan liikkeellä 30luvun Pariisissa, aikaan jolloin
jazzmusiikki tuli Eurooppaan.
Django Reinhardt-sävellyksiä,
musette valsseja, ikivihreitä
jazz-standardeja, ja
ranskalaisia chansoneita, ah!
Hot Club de Finlanden
vieraaksi saapuu
jazzharmonikan taitaja Mika Huusari ja kitaristi Kimmo Iltanen. Tervetuloa

kokemaan improvisaatiota, hallittua ja hallitsematonta riskinottoa sekä letkeää
poljentoa.
Amerikkalainen svengi, ranskalainen tyylikkyys ja romanimusiikin tunteikkuus Jazz on täällä!
Mika Huusari, harmonikka
Ari-Jukka Luomaranta, itara
Kimmo Iltanen, kitara
Ari Tarvainen, kontrabasso
Hot Club de Finlande:
Hot club de Finlande on tässä muodossaan toiminut kymmenen vuotta, esiintynyt
Suomessa ja Ulkomailla, monien GypsyJazzin kärkinimien kanssa, mm Andreas
Öberg, Robin Nolan, Ritary Gaguenetti, Mosez Rosenberg, Paulus Schäfer,
Joscho Stephan, Olli Soikkeli…
Huusari ja Iltanen ovat kokeneita soittajia monista yhteyksistä. Huusari on useina
vuosina valittu Jazzrytmit lehden kriitikkoäänestyksessä sarjansa parhaaksi ja
etnomusikologi Iltanesen kanssa soittavat yhdessä mm, Jazz Partout yhtyessä.
Liput 7/5 €
Jazzoo Jazz Club
Hot Club de Finlande
To 20.2.2014

To 20.2. Säveliä senioreille
23.10.2013

Anne
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Matti Lepänhaara musisoi ja laulaa vanhusten palvelutaloissa.
To 20.2.2014
12.45 Lohtaja, Palvelukeskus Lepola
14.00 Kälviä, Palvelukeskus Leporanta
16.00 Ullava, Hopijakummun
Palvelukeskus
Vapaa pääsy

To 20.2.2014

Ke 19.2. Lähikuvassa hurmaava Ismo
Kallio
23.10.2013

Anne
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Tähän on tultu – Lähikuvassa hurmaava Ismo Kallio
Kokkolan kaupunginteatteri klo 19.00

Torikatu 48

Ismo Kallio: laulu ja tekstit
Mari Kätkä: harmonikka ja laulu
Musiikillinen ilta Ismo Kallion ja Mari Kätkän seurassa, jossa Shakespearin
Myrskyn Prospero, koko kansan “Vara-Manu”, My Fair Ladyn Mister Higgins,
lausuu, laulaa ja tarinoi Mari Kätkän harmonikan ja laulun säestämänä.
Liput 20 €
Ke 19.2.2014

Ke 19.2. Kulmalla loves Talviharmonikka
23.10.2013

Anne
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Kansanmusiikki-ilta
Kuvia
Corner’s Pub klo 21.00
Torikatu 24
Kansanmusiikkimaailman
jamitunnelmaa, puskasoiton
painetta ja yhteissoiton riemua
sekä hienoja yhtyeitä. Aluksi
yllätysesiintyjä jonka jälkeen
ilta jatkuu
kansanmusiikkijamien
merkeissä. Jammailemassa on Konservatorion ja Centria ammattikorkeakoulun
kansanmusiikin opiskelijoita ja voi lauteilta löytää jopa maailmalla kiertäneitä
soittajia.
Lava on avoin kaikille ja puskasoitto soi.
Vapaa pääsy

Ke 19.2.2014

Ti 18.2. Muistojen polku – Unto Jutila
22.10.2013

Anne
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Unto Jutila 70 vuotta -juhlakonsertti –
Sävelmiä Unto Jutilan
vuosikymmeniltä
Konserttikuvia
Lars Holm (Anne Yrjänä)
Kuvia näyttelyn avajaisista
salasana S7pXuwev
Konservatorio klo 19.00
Pitkänsillankatu 16
Illan muusikot mm. Lars Holm, Mika Huusari, Seppo Valkeajoki,
Jari Saarenpää, Vilma Wirén, Sonja Vertainen, Eveliina Uitto

Unto Jutila täyttäisi 5. joulukuuta 70 vuotta.
Kokkolan Talviharmonikka on päättänyt
muistaa tätä merkittävää keskipohjalaista
harmonikkavaikuttajaa nimikkokonsertilla.
Unto Jutila tiedettiin tanssien ja erilaisten
tapahtumien harmonikansoittajana jo 1960luvulta alkaen ensin Keski-Pohjanmaalla,
myöhemmin koko Suomessa. Oman
tanssiorkesterin kausi päättyi hänen
osaltaan 1978. Tämän jälkeen hän keskittyi
sävellys- ja opetustyöhön, tehden pitkän opetusuran mm. Keski-Pohjanmaan
konservatoriossa. Harmonikan kesätapahtumien myötä – Hyvinkään
harmonikkaviikko, Särkät Soi ja Toholammin harmonikkaviikko – nimi tuli tutuksi
alan kannalta tärkeiden suhteiden myötä pitkälti ulkomailla.
Unto Jutilan sävellystuotannon laaja kirjo heijastelee niin ajassa liikkuvia
virtauksia, opetustyössä eteen tulevia tarpeita, soittimen tarjoamia
mahdollisuuksia kuin hänen omia musiikillisia mieltymyksiään.
Tämä konsertti esittelee näitä Jutilan sävellysten eri puolia. Esiintyjät ovat sekä
Unton muusikkoystäviä että maakunnan nuorta polvea.
Tervetuloa Muistojen polulle!
Liput 20 €
17.-22.2.2014
Kokkolan kaupunginkirjastossa Unto Jutilan Muistojen polku –näyttely
Ti 18.2.2014

Ti 18.2. Lastenkonsertti
22.10.2013

Anne

Loiskis-orkesteri
Kälviällä:
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Eläimellistä menoa
Ti 18.2. Hollihaan liikuntahalli klo 9.00,
Pikiruukintie 4
Ti 18.2. Lohtajan yläkoulun sali, klo 12.00,
Alaviirteentie 12
Ke 19.2. Kälviä Vapaa-aikatalo liikuntasali, klo 9.00, Marttilankatu 4
Laulavat muusikot:
Jarmo Kivelä, haitari
Tomi Nurmi, viulu, banjo, mandoliini
Pekka Nättinen, kitara ja puhaltimet
Erkki Okkonen, basso
Loiskiksen eläinteemalle kesytetty konsertti sisältää tarinoita kotieläimistä,
metsäneläimistä ja villieläimistä. Saattaapa olla pehmoeläimiäkin
mukana. Suositellaan kaikille eläinten ystäville. Oman pehmolemmikin voi ottaa
konserttiin mukaan, jospa lemmikistä löytyy konsertissa oma laulu.

Kesto 45 min.
Koululaiskonsertit, loppuunmyyty
Ti 18.2.2014

Ti 18.2. Laskiaisrieha
22.10.2013

Anne
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Roskaruka klo 17-19

Mäenlaskua, mehutarjoilu, mutkamäkeä musiikin
tahdissa
Lämmintä makkaraa myynnissä
Vapaa pääsy
Ti 18.2.2014

Ma 17.2. Nuorten virtuoosien irrottelu

22.10.2013

Anne
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Konservatorio klo 18.00
Pitkänsillankatu 16
Kuvia konsertista
Kuvia

Keski-Pohjanmaan konservatorion harmonikkaoppilaat näyttävät taitonsa ja
musiikin voima puhkuu palkeissa. Yhdessä, muiden kanssa, erikseen, yksin,
vaikka miten…
Vierailijoita Pietarsaaresta, Alajärveltä ja Raahesta
Vapaa pääsy

Junioriharmonikat Suomen Kokkolasta
Kokkola on hyvin aktiivinen suomalainen harmonikkakaupunki. Kokkolassa
järjestetään vuoden kylmimpään aikaan, keskellä hytisevää helmikuuta, Finland
Festivals -ketjuun kuuluva Talviharmonikkafestivaali. Harmonikansoiton
jatkumosta Kokkolassa pitää huolta aktiivinen nuoriso-opetus, yhtenä tärkeänä
osana Junioriharmonikat-orkesteri. Tapahtuman ja orkesterin tahtipuikkoa
heiluttaa Keski-Pohjanmaan konservatorion harmonikansoitonopettaja Raimo
Vertainen.
– Keski-Pohjanmaan konservatorion perusopetuksen nuorten
harmonikkaorkesteri perustettiin kymmenkunta vuotta sitten, kun me
soitonopettajat tulimme siihen tulokseen, että henkilökohtaisen soitto-opetuksen
lisäksi nuorille soittajille olisi kullanarvoista perehtyä myös orkesterisoiton
saloihin.
Ramifilosofiaa
Orkesterin aloittaessa soittajia saatiin kasaan vain kourallinen, 5–6, tänä päivänä
Junioriharmonikkaorkesterissa soittaa 34 energistä 6–16-vuotiasta
harmonikkataituria Ramifilosofiaan perustuvalla metodilla.
– Orkesteriin tullaan aina lyömäsoittimien kautta. Alussa uusi soittaja lyö
orkesterin mukana tahtia ja pikkuhiljaa taitojen karttuessa hän soittaa itse
haitarilla mukana yhä useammassa kappaleessa oppien lopulta koko
repertuaarin, Raimo ”Rami” Vertainen kertoo.
Laaja repertuaari
Junioriharmonikkojen biisilistan sisältö on hyvin monipuolinen; klassista, rockia,
poppia, kansanmusiikkia, musikaaleja laidasta laitaan. Yksi johtoajatuksista on
tutustua nuorten soittajien kanssa eri tyylilajeihin. Harjoituksissa ilmoille kajahtaa
yhtälailla lastenlauluja, Abbaa, Policea kuin virsiäkin.
– Uusin juttu ovat virret. Talviharmonikkafestivaali alkaa
juhlajumalanpalveluksella ja helmikuussa 2014 Junioriharmonikat vastaavat

virsien säestyksestä. Viime harjoituksissa soitimme peräkkäin ensin ”Smoke on
the water” ja sitten ”Herraa hyvää kiittäkää”, Vertainen naurahtaa.
Tähtäimessä Innsbruck
Kymmenessä vuodessa Junioriharmonikkojen asema on vakiintunut ja uudet
harmonikansoittajat tulevat innolla mukaan orkesteriin. Esiintymisiä on pitkin
vuotta. Kokkolan Talviharmonikan avauskonsertti, hulvaton Wappukonsertti ja
joulukonsertti kuuluvat vuoden vakiorytmiin. Lisäksi Junioriharmonikat on kysytty
tilausesiintyjä monissa juhlissa ja tapahtumissa.
– Vanhempien rooli orkesterissa on tärkeä. He järjestävät esimerkiksi yleensä
kahvitukset konsertteihin ja tukevat orkesterin varainhankintaa. Nyt meillä on
tähtäimessä lähteä keväällä 2016 Innsbruckiin ja osallistua World Music Festival tapahtumaan.
Ma 17.2.2014

Su 16.2. Talviharmonikan
juhlajumalanpalvelus
21.10.2013

toimitus
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Perhemessu
Valokuvia
Kokkolan kirkko klo 10.00
Läntinen Kirkkokatu 12
Sävelsäkki-kuoro, johtaa
Pauliina Virkkala
Junioriharmonikat, johtaa
Raimo Vertainen
Kantorei- kuoro, urut, johtaa
Ritva Göös
Saarna Jouni Sirviö
Keski-Pohjanmaan konservatorion lapsikuoro Sävelsäkki on laulusta innostuneille
4-12 -vuotiaille tarkoitettu kuoro. Sävelsäkki toteuttaa vuosittain poikkitaiteellisia
konserttiprojekteja ja on aktiivinen uuden lastenmusiikin tilaaja.
Ritva Göösin perustama Kantorei-kuoro on erikoistunut liturgiseen lauluun.
Erityisesti psalmilaulun kautta kuoro on omaksunut tekstistä nousevaa soljuvaa ja
luonnollisia painotuksia huomioivaa laulutapaa. Tehtäväänsä kanttorin
kuoroinstrumenttina Kantorei-kuoro on toteuttanut jo yli kahdenkymmenen
vuoden ajan..
Junioriharmonikat on Keski-Pohjanmaan konservatorion lasten- ja nuorten
orkesteri, joka soittaa reippaalla otteella musiikkia eri tyylilajeissa. Tällä kertaa on
virsien vuoro tulla soitetuiksi harmonikkaorkesteriversioina
Vapaa pääsy.
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Kokkolan Talviharmonikka ry.
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