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RÖÖRI 1/2016

PUHEENJOHTAJALTA

JUHLIEN AIKAAN

Osallistuin Pro Musica -säätiön tilaisuuteen, jossa julkistettiin tämän vuoden
apurahojen saajat. Säätiöhän jakaa apurahoja kannustuksena nuorille
musiikinopiskelijoille, sekä tunnustuksena ansioituneille pedagogeille.
Apurahoja ei siis haeta. Tuplarööri-soittajat, seuramme jäsenet olivat tällä kertaa
hyvin edustettuina stipendien saajina.
Opiskelijoista, fagotisti Tuuli Ahonen ja oboistit Sara Hakaste, Hilla Mäkinen ja
Kristiina Salmi saivat kannustusstipendit. Tunnustuspalkinnon sai
Lappeenrannan Velho, oboisti Timo Lehtonen merkittävästä pedagogisesta
työskentelystä. Paljon Onnea stipendien saajille koko Suomen oboe- ja
fagottiseuran puolesta!
Heti seuraavana iltana pääsinkin kuuntelemaan Sibelius-lukioon uusia
stipendiaatteja . Lukiolaisten kamarimusiikkikonsertissa esiintyi mm.
puhallinkvintetti, jonka kaikki jäsenet ovat Pro Musica -palkittuja, mukana jo
mainitut Sara ja Tuuli. Olipa elämys kuulla homogeenista, määrätietoisesti
opintojaan suorittaneiden, hyvää opetusta saaneiden nuorten lahjakkuuksien
soittoa.
Johtokunnassa on jo syksy mielessä, isänpäivänä esitettävä ”Ilotulitusta Aurain
rantamilla” -konsertti. Tällä kertaa tapahtuma on suunnattu varttuneemmille
oboen- ja fagotinsoittajille, tapahtumasta on lisää tietoa tässä lehdykässä ja
syksyn Rööri-lehdessä.
Olemme myös saaneet viestejä nuoremmalta väeltä, jotka toivovat pääsevänsä
taas mukaan viikonlopputapahtumiin. Terveiset ovat tulleet perille, ensi vuoden
tapahtumassa on nuorimmat vahvasti huomioitu.

SOFS-TAPAHTUMA 12.-13.11.2016
Ilotulitusta Rööribändin voimin Sigyn-salissa Turussa
Ohjelmassa mm. Händelin Ilotulitusmusiikki ja Vesimusiikki-sarja nro 2
Mukana myös Käyrätorviklubi ja Trumpettikilta
Tarkoitettu pt2-tasosta ylöspäin, alaikäraja
14 vuotta.
Alustava aikataulu Turussa:
Lauantaina harjoitukset klo 12-14 ja 15-18
Sunnuntaina harjoitus klo 12-14 ja konsertti klo 16
Helsingistä bussikuljetus, lähtö Kiasmalta lauantaina 12.11. klo 9.30 ja paluu
samaan paikkaan sunnuntain konsertin jälkeen noin klo 20.30.
Majoitus Sigyn-salin lähellä sijaitsevassa Bore-laivassa.
HINNASTO
Täysihoitopaketti 1.
60 euroa
majoitus 3-4 hengen hytissä, aamupala, illallinen, 2xlounas
Täysihoitopaketti 2.
75 euroa
majoitus 1-2 hengen hytissä, aamupala, illallinen, 2xlounas
Ateriahinnat yksittäin ostettuina:
lounas
12 euroa
illallinen
20 euroa
Bussi:
menopaluu Hki-Turku-Hki 10 euroa

Hyvää musiikkileirien ja -tapahtumien täyteistä kesää!
Eero

Ilmoittautumiset 15.9. mennessä sähköpostilla osoitteeseen
sihteeri@suomenoboejafagottiseura.net

