Kuopion Nuorisokuoro
Vuonna 2005 perustettu Kuopion Nuorisokuoro on suunnattu 14-25-vuotiaille nuorille; sekä pojille että
tytöille. Kuoro on sekakuoromuotoinen, kaikkine laulajineen 70-henkinen ryhmä. Pääsyvaatimuksena
kuoroon ovat sopiva ikä, nuotinluku– ja laulutaito. Vuonna 2014 kuoro jakaantui kahteen harjoittelevaan ja esiintyvään ryhmään: vanhemmat (19-25-vuotiaat) eri puolella Suomea opiskelemassa olevat
nuoret kokoontuvat viikonloppuperiodeittain harjoittelemaan ja esiintymään.
Ohjelmistossa tuodaan esiin musiikkia laajasti ja monipuolisesti. Taitavista nuorista koostuva joukko taipuu niin klassiseen kuorolauluun kuin rytmimusiikkiinkin. Kuoron taustayhteisönä toimii Kuopion Nuorisokuoroyhdistys ry, jonka jäsenet ovat kaikki kuoron laulajia. Nuoret siis itse hallinnoivat kuoroaan, vaikuttavat päätöksiin esiintymisistä, ohjelmistosta, toiminnasta ja rahoituksesta.
Syksyllä 2009 Kuopion Nuorisokuoro voitti YLE TV2:lla pidetyn Suomen Paras Kuoro-kilpailun. Tie voittoon oli tiukka—esikarsinnoissa mukaan hyväksyttiin 12 kuoroa, kisan voitto vaati jatkoon menon kolmessa ohjelmassa. Projekti huipentui tiukan finaalikamppailun voittoon. Kuopion Nuorisokuoro on
esiintynyt sittemmin sinfoniaorkesterien kanssa, yhteiskonsertissa The King’s Singers-lauluyhtyeen kanssa sekä lukuisissa omissa konserteissa Suomessa ja ulkomailla. Kesällä 2010 Kuopion Nuorisokuoro osallistui kutsuttuna suomalaisena nuorisokuorona Tanskan Århusissa pidetylle Nordklang-festivaalille.
Vuonna 2012 Kuopion Nuorisokuoro liittyi mukaan säveltäjä-muusikko Kerkko Koskisen uuteen kokoonpanoon Kerkko Koskinen Kollektiivi. Projektin myötä kuoro sai kultalevyn, sekä osallistui mm. Ruisrockfestivaalille esiintyjänä.
Kuorolle järjestetään normaaliharjoittelun ohessa säännöllisesti muuta koulutusta. Keväällä 2010 kuorolle esiintymisvinkkejä ja ohjausta saatiin mm. suomalaiselta lauluyhtyeeltä Club For Five sekä 2009 Grammy-voittaja King’s Singersin pitämältä mestarikurssilta. 2012 kuorolle mestarikurssin piti The Real Groupin Anders Edenroth.
Kuopion Nuorisokuoro valittiin Suomen Yleisradion vuoden nuorisokuoroksi kaudelle 2013-2014. Kaksi
kuoron konserttia radioitiin, lisäksi Yleisradiolle tehtiin kantanauhoituksia.
Kuopion Nuorisokuoro on aloittanut 2014 koulutusyhteistyön
The King’s Singersissä vuosia laulaneen tenori Paul Phoenixin
kanssa. Seuraavan kerran Paul käy kouluttamassa kuoroa
Kuopiossa tammikuussa 2015.
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Kuopio Youth Choir
Established in 2005, The Kuopio Youth Choir is intended to be a venue for young people aged 14-25, both boys
and girls. As a mixed youth choir with about 70 singers, the Choir is unique in Finland. The requirements for
membership include appropriate age, the ability to read notation and, of course, skilful singing. The repertoire
introduces the singers and the public to a wide array of genres. The talented singers are at home in sacral and
secular music, classical music, folk music and pop. In addition, choreography contributes significantly to the experience provided by the Choir.
In 2014 the choir was divided into two rehearsing groups: the older singers (19-25) who study in various cities
around Finland have their own rehearsals during selected weekends and they also give a concert performance
every weekend when they practise. The younger singers (14-18) have their rehearsals weekly on Tuesdays.
The Kuopio Youth Choir is managed by the Kuopio Youth Choir Registered Association, the members of which
are all singers of the Choir. As a result, the young singers manage the Choir among themselves and participate
actively in the planning of performances, repertoire, activities and funding.
In autumn 2009 the Kuopio Youth Choir won the first ”Battle of choirs” competition organized by the Finnish
National Broadcasting Company YLE. The road to the victory was a hard one. After preliminary auditions, 12
choirs were selected to participate in TV shows and additional three victories in the following programs were
required until the Choir triumphed to the Finals. Since then, the Kuopio Youth Choir has co-operated with symphony orchestras, performed with the King’s Singers, and given several concerts in Finland and abroad.
In summer 2010 the Kuopio Youth Choir participated Nordic Choir and Cultural Festival 2010 in Aarhus, Denmark. The choir was one of the four invited Nordic youth choirs, representing each Nordic countries.
In 2012 the Kuopio Youth Choir took part in a project band Kerkko Koskinen Kollektiivi, and the resulting recording
became a gold-selling album. The choir also performed in the Ruisrock-festival in summer 2013.
In addition to conventional rehearsals, the Choir participates regularly in diverse training opportunities. In spring
2010 the Choir was tutored by the Finnish vocal ensemble Club for Five and by the 2009 Grammy award winner,
the famous British vocal ensemble The King's Singers. Summer 2012 Kuopio Youth Choir was tutored by Anders
Edenroth of the Real Group.
The Kuopio Youth Choir was elected as “Youth choir of the year” 2013-2014
by the Finnish Broadcasting Company. Two concerts were broadcasted by YLE
and the choir also recorded for the company.
In 2014 Kuopio Youth Choir started co-operation with the former King’s Singers tenor singer Paul Phoenix (purplevocals.com). Next time Paul will be coaching the choir in January 2015.
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