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KITEE
● Hopeatähtielokuva ke 
27.11. klo 13.00 Kino-
Hovissa: Paul Andrew 
Williams: LAULU MA-
RIONILLE.
● MIELI JA TUONPUO-
LEINEN -LUENTO Pro-
fessori Marja-Liisa Hon-
kasalo, ke 27.11.2013, 
Kiteesali klo 14.00 – 
16.00. Luentoa seura-
taan verkon välityksel-
lä. Vapaa pääsy. Terve-
tuloa! Yhteistyössä Jo-
ensuun ja Jyväskylän 
kesäyliopistot.
● ”MAAILMAN JOULU” 
Lauluyhtye SIMNOT, Uk-
raina. Kiteesali su 1.12. 
klo 15.00. Joululauluja 
eri puolilta maailmaa 
acapella-tyylisesti esi-
tettynä.
● SUOMALAINEN JOU-
LUKONSERTTI Kiteesa-
li ke 4.12. klo 18. Teuvo 
Oinas, laulu, Juse Ve-
näläinen, fl yygeli, Liisa 
Karhu, viulu, Timo Hack-
lin, harmonikka.
● ”SUKELLUS SYVÄL-
LE” Sari Rinkisen maa-
lauksia Sivistys- ja kult-
tuurikeskus Ilmarisen 
aulassa 11.11.–1.12., 
myyntinäyttely Kiteen 
seudun mielenterveys-
seuran hyväksi.  
● JOULUINEN HUOVU-
TUSTÖIDEN NÄYTTE-
LY (seinätekstiilejä, ru-
koussydämiä ja joulu-
kortteja) klo12–17 ad-

venttisunnuntaisin 1.12., 
8.12. ja 15.12. os. Har-
juntie 10 C 16 rivitalo. 
Nonna Takala NONNAa-
si.

 KESÄLAHTI
 ● SOVINTOLAN PE-
RINTEINEN JOULUN-
AVAUS la 30.11. klo 10–
13. 
● KESÄLAHDEN JOU-
LUKYLÄN AVAJAISET 
4.12. klo 17–19. Joulu-
pukki ja muori, tapahtu-
mia pitkin kylää…
● RIEMUITSE MIE-
LI! Joululaulukonsertti 
Kesälahden kirkossa ti 
3.12. klo 19.00 Esiintyji-
nä Keski-Karjalan Kan-
salaisopiston Kesälah-
den yksinlauluryhmä 
säestäjinä Esko Alanen, 
piano ja Veijo Komulai-
nen, urut. Vapaa pääsy.

RÄÄKKYLÄ
● LUKUPIIRI kokoon-
tuu pe 29.11. klo 16.30 
kirjastolla. Tule mukaan 
rupattelemaan ja vaih-
tamaan lukukokemuksia 
Tove Janssonin Kesäkir-
jasta.

TOHMAJÄRVI
● Tohmajärven TAITO-
KESKUKSEN JOULU 
22.11.–23.12. Avoinna 
ma–pe klo 10–17 ja la 
21.12. klo 10–14. Sul-
jettu 24.12.

KULTTUURI-
IKKUNA

– Joulukonserttikiertue on So-
neticin ensimmäinen koko-
naan omaa tuotantoa, kertoo 
kuoron puheenjohtaja Evelii-
na Sihvonen.

Kokoillan konsertin eli 14 
laulun harjoitteleminen on 
vaatinut paljon työtä, sillä 
kolme vuotta sitten peruste-
tulla kuorolla ei ole vielä ko-

vin laajaa jouluohjelmistoa 
entuudestaan. Siksipä urak-
kaan ryhdyttiin jo heti alku-
syksystä.

– Musiikkiopiston kuoro-
na meidän toimintamme on 
tavoitteellista kuorolaulun 
opiskelua. Konsertin valmis-
taminen on aina hyvä pää-
määrä, kuoron puheenjohta-
ja korostaa.

Soneticissa on 33 laulajaa, 
joista kolmasosa miehiä.

– Olemme saaneet mie-
hiä mukavasti kuoroon. Mie-
säänet antavat hyvän pohjan 
soinnille, Eveliina Sihvonen 
kuvailee.

Kuoroa johtaa Jukka-Pek-
ka Mattila, joka myös säestää 
kuoroa pianolla.

Soneticin joulukonsertti si-
sältää sekä perinteisiä että uu-
dempia joululauluja. Mukana 
on hartaita ja kevyempiä sä-
velmiä.

– Toivioretkellä, Tuo ar-
mon valkokyyhky, Rauhan 
ruhtinas, Taivas sylissäin ja 
afrikkalainen  joululaulu, 
jonka poljento poikkeaa ai-
ka paljon suomalaisista, kuo-
ron puheenjohtaja antaa esi-
merkkejä.

Joulukonserttikiertue alkaa 
Rääkkylästä adventtisunnun-

taina 1. joulukuuta. Seuraa-
vaksi kuoro matkaa Tohma-
järvelle 4. joulukuuta ja vii-
meinen konsertti pidetään Ke-
sälahdella 8. joulukuuta.

– Kitee jätettiin tällä kertaa 
väliin, sillä siellä tuntuu ole-
van paljon konserttitarjontaa 
ennen joulua, Eveliina Sihvo-
nen kertoo.

Rääkkylässä väliaikakah-
vituksen hoitavat yläkoulun 
8-luokkalaiset, jotka kartut-
tavat tarjoilulla luokkaretki-
kassaansa.

Kuva: Eveliina Sihvonen
Teksti: Riitta Makkonen

Kiteen Evankelisen kansanopiston salissa joululaulut ovat kaikuneet koko syksyn ajan, kun Sonetic-kuoro on harjoitellut kiertue- 
ohjelmaansa.

�Keski-Karjalan musiik-
kiopiston kuoro Sonetic on 
ollut joulutunnelmissa jo 
syyskuun alusta lähtien. 
Joulukuussa kuoro kier-
tää Keski-Karjalaa.

Sonetic joulukiertueelle
KUPIAINEN

MAAKUNNAN VUODEN
YRITTÄJÄ 2013

K-Supermarket Kupiainen
Arvoisat asiakkaamme,

tervetuloa täytekakkukahville 
torstaina 28.11. klo 10–18.
Palkinnon kunniaksi TuplaPlussa

-kampanjamme jatkuu
joulukuun loppuun saakka.


