CM-ALUMNIT
CM-ALUMNITIEDOTE 21.4.2022
Hyvä CM-alumni!
Kasvattajakuorosi Cantis juhlistaa tänä vuonna perustamisensa 70-vuotisjuhlavuotta. Sen kunniaksi olemme
päättäneet koota vuosituhannen CM Alumnikuoron, joka eri kokoonpanoissa esiintyen juhlistaa kasvattajaseuransa juhlavuotta erityisesti la 29.10.2022 Helsingin tuomiokirkossa pidettävässä CM-alumnien juhlakonsertissa.
Meillä on ilo kutsua kaikki laulukuntoiset CM-alumnit mukaan tähän suurprojektiimme.
Kuten CM-alumnivastaava Olli-Pekka Puputti jo aiemmin totesi, niin tässä 29.10. pidettävässä juhlakonsertissa
kuoron eteen tulee neljä upeaa kipparia: CM-alumnit Seppo Murto, Ari Häyrinen, Filip Häyrynen ja Hannu Norjanen.
Tämänhetkisen suunnitelman mukaan konsertissa esiintyy kyseisten herrojen johdolla eri aikakausien pienempi
ryhmä sekä koko CM Alumnikuoro muutaman biisin verran. Konsertin päätteeksi myös kaikki muut kynnelle
kykenevät CM-alumnit ovat tervetulleita suurkuoron päätösnumeroon. Johtajien palaverissa pari viikkoa sitten
tuotiin konsertin ohjelmistosta esiin riittävä ja sopiva haasteellisuus. Säveltäjäniminä esillä olivat mm. Madetoja,
Sibelius, Pacius, Kuusisto, Gustafsson, Biebl, Cherubini, Mendelssohn, Schubert ja tietysti Archadelt. Lopullinen
ohjelmisto lyödään lukkoon kun laulajisto on saatu koottua.
Tässä tietoa yhteisen projektimme aikataulusta:
PÄÄYHTEISHARJOITUKSET:
la 20.8. klo 10-18
Projektin aloitusleiri, Meritulli
su 25.9. klo 12-18
Harjoitusleiri 2., Meritulli
pe 28.10. 17-21
Kenraaliharjoitus, Tuomiokirkko
la 29.10 klo 14.00
CM Alumnikuoron juhlakonsertti, Tuomiokirkko (lämmittely klo 12 alkaen)
MUUT HARJOITUKSET LEIRIEN VÄLILLÄ SEKÄ ENNEN KONSERTTIA
21.8.-24.9. sekä 26.9.-27.10. välisinä aikoina pidetään lisäksi jokunen erikseen sovittava arki-iltaharjoitus pääasiassa perjantaisin (tarvittaessa myös la-su); näin pyritään välttämään mahdolliset
päällekkäisyydet omien kuorojenne perusharjoitusten kanssa.
MUU OHJELMA
la 29.10. klo 16.00
su 30.10 klo 10.00

Alumnitapaaminen ja juhlat, Krypta
sekä mahd. jatkot esim. legendaarisessa Zinnkellerissä
70-vuotisjuhlamessu, Tuomiokirkko

(eri kuororyhmiä (mahd. myös CM Alumnikuoro) ja CM alumneja kirkollisissa tehtävissä)

ILMOITTAUTUMINEN SU 8.5.2022 MENNESSÄ
Olemme avanneet projektin ilmoittautumislomakkeen osoitteessa https://cm.eepos.fi/#/forms/68
Pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittautumaan sekä täyttämään lomakkeessa olevat kohdat mahdollisimman
täydellisesti viimeistään su 8.5.2022. Lomakkeessa on myös kohta, jossa pyydämme sinua kirjoittamaan erilaisia
anekdootteja omista kuoromuistoistasi niin kuoroharjoituksista, -matkoista kuin -leireistäkin ja kaikesta siitä
ympäriltä, jotka liittyvät jollakin tapaa Cantiksen elämään. Käytämme niitä syksyllä pidettävässä Cantiksen historiaa ja elämää kuvaavassa hyväntekeväisyystapahtumassa, jossa tulee esiintymään myös joitakin CM-alumneja.
Nyt on otollinen hetki ottaa yhteyttä vanhoihin kuorokavereihin ja tulla yhdessä tekemään upeaa musiikkia sekä
ennen kaikkea muistelemaan niitä enemmän tai vähemmän legendaarisia hetkiä, joita olemme kokeneet rakkaan
kasvattajakuoromme parissa.
Muistakaa levittää sanaa projektista sekä laittaa viestiä myös niille CM-alumneille, jotka eivät ole Facebookissa.
70-vuotisjuhlavuoden alumniterveisin,

Olli-Pekka Puputti
CM-hallituksen alumnivastaava

040 847 7800
cmalumnit70@cantoresminores.fi

Juki
CM-toiminnanjohtaja

040 837 4585
juki@cantoresminores.fi

PS. Ennakkotiedoissa ollut 70-vuotisjuhlavuoden aloitusjuhla su 15.5. on siirretty syksylle!
Cantores Minores -kannatusyhdistys ry.
CM-musiikkiopisto ja -poikakuoro

Meritullintori 3
FI-00170 Helsinki

Tel. 09-687 7720
FB: Cantores Minores
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