Hyvät puheenjohtajat, taiteelliset johtajat ja sihteerit!
Hyvää jatkoa alkaneelle uudelle vuodelle, joka on Suomalaisen mieskuorolaulun 200-vuotisjuhlavuosi. Suomen
Mieskuoroliiton ja Finlands svenska manssångarförbundin yhteinen työryhmä tarjoaa kaikille maamme
mieskuoroille elementtejä juhlavuoden viettoon.
Toivomme, että tutustutte alla olevaan tekstiin ja sen jälkeen jaatte nämä tiedot sille henkilölle
kuorossanne, joka vastaa kuoronne markkinoinnista.
Juhlavuoden projektiryhmä haluaa innostaa Suomen kaikkia mieskuoroja järjestämään paikallisia tai alueellisia,
myös kieli- ja liittorajoja ylittäviä yhteiskonsertteja. Toiveena on, että mieskuorolaulun tulevaisuus näkyy ja kuuluu
rohkeina ja innovatiivisina konsertteina juhlavuoden aikana.
Projektin ohjausryhmä tarjoaa kaikille Suomessa toimiville mieskuoroille:
1.
2.
3.

juhlalogon MK200 ja muita graafisia elementtejä käytettäväksi kaikissa juhlavuoden aikana
järjestettävissä mieskuorokonserteissa ja tapahtumissa, sekä kuorojen omaan markkinointiin ja
tiedotukseen että yksittäisten laulajien FB-profiileille
tiivistelmän suomalaisen mieskuorolaulun historiasta, käytettäväksi osana kuorojen omia
ohjelmalehtisiä
verkkosivuston www.mK200.fi , jossa kaikki mieskuorot voivat ilmoittaa juhlavuoden 2019
konserteistaan ja tapahtumistaan, sekä julkisen Facebook-sivun MK200

Toivomme, että te kuorona mitä pikimmiten:
rekisteröidytte projektimme kotisivujen www.mk200.fi käyttäjiksi (kaksi admin-käyttäjää). Ohjeet
löydätte liitteenä.
• Rekisteröitte tulevat konserttinne mk200.fi kotisivujen konserttikalenteriin (ilmaista mainontaa ja
lipunmyyntikanava). Ohjeet löydätte liitteenä.
• Käytätte kaikessa ulkoisessa kommunikoinnissanne juhlavuoden logoja yksityiskohtana julisteissanne,
kuvissanne ja lentolehtisissänne (logot: https://mk200.fi/galleria/logot/ , graafiset
ohjeet: https://mk200.fi/wp-content/uploads/2018/09/MK200-ohjeistus-FINAL.pdf )
• Lähetätte kaikille laulajillenne liitteenä olevan FB-bannerin, joka jokainen laulaja voi laittaa oman FBsivunsa kansikuvaksi.
• Kutsutte kaikki jäsenenne FB-sivuston MK200 ”tykkääjiksi”. Sivusto tulee täyttymään juhlavuoden aikana
eri kuorojen tapahtumista, konserteista ja hankkeista (kuvia, videoita, ääninauhoja). Tämä on loistava
paikka kuoronne toiminnasta tiedottamista varten.
Kirjoittamamme historiikki on n. 25 sivua pitkä ja se sisältää suomalaisen mieskuorolaulun kaikki tärkeimmät
virstanpylväät. Historiikkia käännetään tällä hetkellä ruotsiksi ja se julkaistaan tammikuun lopussa.
Toimitamme myös n. 8 sivuisen lyhennetyn version.
•

Suomalainen mieskuorolaulu 200 vuotta (MK200) -juhlavuoden suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Hänen tervehdyksensä juhlavuodelle julkaistaan tammikuun lopussa.
MK200-juhlavuoden tulee näkyä mediassa vuoden 2019 aikana monella tavalla. Toivomme siis, että jokainen
suomalainen mieskuoro osallistuu näkyvyyden esille nostamiseen käyttämällä niitä elementtejä, joita projekti
tarjoaa kuorojen käyttöön.
Lisätietoja:
Suomalainen mieskuorolaulu 200 vuotta -projektipäällikkö Jan Salvén: jan.salven@gmail.com, puh. 050 555 7756
Suomen Mieskuoroliiton toiminnanjohtaja Aino Herranen: toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi, puh. 010 8200 236

