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Vapaa julkaistavaksi
SULASOLIN LAULU- JA SOITTOJUHLAT ALKAVAT HÄMEENLINNASSA TÄNÄÄN
Suomen suurimpiin kuorotapahtumiin lukeutuvat Sulasolin Laulu- ja soittojuhlat alkavat tänään
perjantaina. Tapahtuma järjestetään viiden vuoden välein eri puolilla Suomea, ja tänä vuonna
tapahtumapaikkana on Hämeenlinna. Tapahtumaan osallistuu noin 2 800 kuorolaulajaa eri
puolilta Suomea, aina Sodankylästä ja Lieksasta saakka. Mukana juhlahumussa on myös
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta.
Laulu- ja soittojuhlien suurimpia elämyksiä on suurkuoro, jossa ovat mukana kaikki tapahtumaan
osallistuvat laulajat. Suurkuoroa voi kuulla jo tänään avajaisissa Hämeenlinnan torilla klo 18, ja
yleisökin pääsee mukaan laulamaan ennen avajaisia klo 17.30 alkavassa yhteislaulutilaisuudessa.
Suurkuoro sykähdyttää myös äitienpäivänä sunnuntaina 14.5. klo 10 torilla järjestettävässä
juhlajumalanpalveluksessa ja pääjuhlassa Ritari-areenalla klo 15.
Tänä vuonna Laulu- ja soittojuhlien teemana on Suomi soi! ja tapahtuma juhlistaakin ennen
kaikkea 100-vuotista Suomea. Kaikki suurkuorolle valitut yhteisteokset ovat suomalaisia, ulottuen
aina Paciuksesta Ultra Brahan. Kun Hämeenlinnassa ollaan, myös Sibelius näkyy ohjelmistossa
kautta linjan: tapahtuman avajaisissa kuullaan Sibeliuksen teoksia mies-, nais-, seka- ja
nuorisokuorolle. Pääjuhlan päättää itseoikeutetusti rakastettu Sibeliuksen Finlandia lähes 3 000
laulajan suurkuoron ja soittokunnan esittämänä. Pääjuhlan lipunmyynti on käynyt vilkkaana, ja
yleisöä odotetaan muihinkin juhlatapahtumiin runsaasti.
Viikonlopun aikana kuullaan myös kymmeniä pienempiä kuorokonsertteja ja -keikkoja eri puolilla
Hämeenlinnaa. Tarjolla on jokaiselle jotain: eturivin suomalaisia kuoroja ja lauluyhtyeitä
Ylioppilaskunnan Laulajista Vox Aureaan ja Naiskuoro KYNistä Rajattomaan, Kuorot kuutamolla kapakkakierros, piknik-konsertti Linnanpuistossa ja perinteisempiä konsertteja Raatihuoneella,
Verkatehtaalla ja kirkoissa. Laulu valtaa myös kauppakeskukset, kahvilat ja ravintolat.
Laulu- ja soittojuhlat järjestää Suomen suurin harrastajamusiikkijärjetö Sulasol, Suomen Laulajain
ja Soittajain Liitto ry yhdessä paikallisen Sulasolin Hämeen piirin ja lukuisien
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtuma on vuoden 2017 Häme-päivä ja sen suojelijana toimii
tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Lisätietoja ja koko tapahtuman ohjelma: www.laulujuhlat.fi
Projektipäällikkö Aino Herranen, laulujuhlat@sulasol.fi, puh. 010 8200 236
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