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Kuorojen kierros aloittaa Art goes Kapakan jo 22. kertaa
23. Art goes Kapakka -kaupunkifestivaali 17–26.8.2017

Art goes Kapakka -festivaalin käynnistävästä Kuorojen kierroksesta on muodostunut yksi Helsingin
elokuun vuosittaisista huippuelämyksistä. Vuodesta 1996 järjestetty Kuorojen kierros on saavuttanut
suuren suosion, ja tänä vuonna mukana on 122 kuoroa ja lauluryhmää, eli yhteensä yli 2260
laulajaa.
Kuorojen kierros alkaa valtavalla yhteiskonsertilla Senaatintorilla torstaina 17.8. klo 19.00. Kuorot
asettuvat Tuomiokirkon portaille. Laulua johtaa Philomela ja Grex Musicus -kuorojen vetäjä
Marjukka Riihimäki. Yhteiskonsertissa kuullaan muun muassa Jussi Chydeniuksen Suomi100juhlavuotta varten säveltämä Suomenmaa Aleksis Kiven tekstiin. Tuttujen kuorolaulujen lisäksi
konsertissa esitetään muun muassa Jukka Kuoppamäen säveltämä ja Arto Joutsimäen sovittama
kappale Sininen ja valkoinen.
Tänä vuonna kierroksella esiintyy muun muassa helsinkiläinen sekakuoro Unreality, joka on
erikoistunut peli-, elokuva- sekä tv-sarjamusiikkiin. Vantaalainen kamarikuoro Qoro Quando
palkittiin kultamitalilla kesäkuussa Itävallan Linzissä järjestetyssä Anton Bruckner -kuorokilpailussa.
Kuoron naislaulajista koostuva Queens of Qoro Quando puolestaan voitti koko kilpailun
pääpalkinnon. Iloinen Bipolar Barber Bear hurmaa yleisönsä humoristisuudellaan ja
energisyydellään. Espoolainen The Sixterhood esittää monipuolista a cappellaa, ja Kukuvitsa on
erikoistunut Bulgarian ja Balkanin maiden moniääniseen kansanmusiikkiin.
Kuorojen kierroksen harjoitukset järjestetään Kaisaniemen puistossa torstaina 17.8. klo 17.00.
Harjoituksen jälkeen kuorot kävelevät kulkueena Rautatientorin, Mikonkadun, Aleksanterinkadun ja
Snellmaninkadun kautta Senaatintorille. Tuhansien laulajien muodostama kuorokulkue on sekin jo
itsessään nähtävyys, ja jo matkan aikana kuullaan yhtesti esitettyjä lauluja.
Yhteiskonsertin jälkeen kuorot lähtevät kierrokselle Art goes Kapakoihin. Lisäksi kuoroja nähdään
tänä vuonna myös muun muassa Kolmen sepän patsaalla, Runebergin patsaalla, Katajanokan
terminaalissa sekä Karhupuistossa. Kuorojen esiintymisajat ovat klo 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00
ja 22.30. Yhden esiintymisen kesto kussakin paikassa on noin 15–20 minuuttia. Kuorojen
kapakkakiertue päättyy Kulttuuriareena Gloriaan (Pieni Roobertinkatu 12), jossa kierroksen jatkot
alkavat klo 21.30. Myös yleisö on tervetullut juhliin.
Lähde raitille kuuntelemaan maailman äänekkäintä kapakkakierrosta! Osallistuvat kuorot ja
kierroksen ajankohtaisimmat aikataulut osoitteessa www.artgoeskapakka.fi/ohjelma/kuorojen-kierros.
Kuorojen kierroksen pääyhteistyökumppani on Viking Line.
Lisätietoja:
Kuorojen kierros -tuottaja Veli Toppinen, veli@artgoeskapakka.fi, puh. 050 589 7411
Festivaalin vastaava tuottaja Paula Ranto, paula@artgoeskapakka.fi, puh. 045 6336 097
Pressikuvat ja lehdistötiedotteet löytyvät osoitteesta www.artgoeskapakka.fi/medialle.
23. ART GOES KAPAKKA 17.–26.8.2017 www.artgoeskapakka.fi
#artgoekapakka #tuoretaideonparasta #AGK
Tuoretta taidetta Art goes Kapakkaan tuomassa: Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Interbrands Wines &
Spirits, Kyrö Distillery Company, Viking Line, Clear Channel, Duodecim, Artek ja Pianokeskus. Art
goes Kapakka on Helsingin juhlaviikkojen yhteistyöfestivaali.
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Art goes Kapakka on saattanut yhteen korkeatasoista taidetta ja ihanaa yleisöä festivaaliravintoloissa
vuodesta 1995 lähtien. Festivaaliohjelman tavoitteena on tarjota ajankohtainen ja uutta esittelevä
ohjelmakokonaisuus. Festivaalin käynnistää vuodesta 1996 asti järjestetty Kuorojen kierros. AGK
Pohtii -keskustelusarja käsittelee ajankohtaisia ja kiinnostavia kysymyksiä, Tsiigaa-taidenäyttelysarja
avaa ravintolatilat huipputaiteelle, Maista-ruokasarja vie yleisön ainutkertaisten makujen ja
ruokatietouden pariin. Art goes Kapakka jakaa vuosittain Helsinki Hauskemmaksi -palkinnon
pääkaupungin kulttuurielämää vilkastuttaneelle henkilölle tai yhteisölle.

