Kotkan Nuoret Jouset ry
lasten ja nuorten XXIII JOUSILEIRI
3.- 7.8.2021 Leirikeskus Markkula
Kotkan Nuoret Jouset ry:n järjestämä kansallinen jousisoittajien 23. kesäleiri
pidetään Leirikeskus Markkulassa, Kannusjärvellä. Leirikeskus sijaitsee, n. 25
km Kotkasta itään, Haminasta pohjoiseen. Leirikeskus ja sitä ympäröivä luonto
antavat upeat puitteet jousisoittajien kesäleirille, joka on jo 23. perättäinen.
Jousileiri alkaa tiistaina klo 14.00 ja päättyy päätöskonserttiin, joka pidetään
(korona tilanteen salliessa) lauantaina 7.8.2021 klo 15.00 Kotkan Merikeskus
Vellamon isossa venehallissa.
Jousileirin teemana tänä vuonna on elokuva – ja musikaalisävelmät.
Teeman mukaisesti jousileirin tutti- orkesteri valmistaa päätöskonserttiin
ohjelmistoa tutuista elokuvista ja musikaaleista (Anime, Star Wars, Harry Potter,
Pirates of the Caribbean, Frozen, Pieni merenneito ym.)
Jousileirillä oppilas saa yksityisen soittotunnin (30min/pvä),
improvisaatioryhmätunnin ja säestyksen tarvittaessa. Leiriläisistä kootaan kuoro
ja iso tutti- jousiorkesteri. Leirillä on paljon kivaa soittamisen ohella: tietovisaa,
uimista ja saunomista, karaokeilta, päiväkahvimatinea ja estradivapaa- konsertti
ym. Leirin aikataulu noudattaa aiempien vuosien tuttua kaavaa; ryhmätunnit
aamulla, orkesteri iltapäivällä, välissä omat soittotunnit ja muskaritunnit
nuoremmille ja improvisaatio- workshopit.
Leiritunnelmia ja valokuvia leireiltä vuosien varrelta, sekä esittelyn opettajista
löydät kotisivuiltamme www.kotkannuoretjouset.com
Jousileirille otetaan myös piano- oppilaita, joita opettaa pianotaiteilija Joni
Tilli. Pianisteilla on myös mahdollisuus soittaa jousiorkesterin kanssa.

Jousileirin opettajat 2021:
Eija Vilkki, viulu ja orkesterinjohto
Roosa Halinen, viulu
Katariina Almgren, viulu ja alttoviulu
Pinja Suojoki, viulu ja improvisaatio
Hanna Silvennoinen, sello
Johannes Raikas, kontrabasso ja kuoro
Joni Tilli, säestys ja piano
Teemu Seppälä, house bänd
Melissa Borodulin, opettajien assistentti
Tanja Wägar, leirivalvonta
Leirimaksu alle 12v 200€ ja yli 12v. 240€ sisältää majoituksen, täysihoidon,
ryhmäopetuksen, orkesterin, vapaa-ajan ohjauksen ja leirivakuutuksen.
Nuoremmat oppilaat voivat osallistua leirille vaihtoehtoisesti vain
päiväleiriläisinä. Heiltä leirimaksu on 30€/pvä. Mukana tulevat huoltajat
maksavat ruokailusta erikseen.
Lisätietoa: www.kotkannuoretjouset.com,
Eija Vilkki puh. 045- 6508374 tai eija.vilkki@kymp.net
Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2021 mennessä Eija Vilkille
osoitteeseen: Rauhalankatu 12 d 48600 Kotka
tai sähköpostiin: eija.vilkki@kymp.net
Vahvistus leirille hyväksymisestä ilmoitetaan oppilaille sähköpostilla
15.6.2021 mennessä.
50€ etumaksu maksetaan 31.6.2021 mennessä Kotkan Nuoret Jouset ry:n tilille
OP FI38 5172 2020 0408 50. Etumaksua ei palauteta, jos oppilas itse peruu
osallistumisensa. Etumaksu palautetaan kuitenkin, jos leiriä ei voida
koronarajoitusten tms. syyn takia järjestää. Koronatilannetta seurataan ja leirin
mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti leirille
hyväksytyille.
Leirillä noudatetaan leiriajankohtana voimassa olevia koronarajoituksia.
Niistä ilmoitetaan tarkemmin leirikirjeessä, joka tulee hyväksytyille sähköpostiin
heinäkuun aikana.
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