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Joulun tarina kuoromusiikin kertomana
Vox Polaris -kuoro on luonut johtajansa taitavassa ohjauksessa monipuolisen ja
omanlaisensa joulukonserttikokonaisuuden, Joulun tarinan, jossa laulut ja runot
vuorottelevat. Konsertteja kuullaan Kuopion tuomiokirkossa sekä Maaningan ja
Nilsiän kirkoissa 3.-4.12.2022.
Joulun tarina -konsertti kuljettaa kuulijat joulun ajan tapahtumien läpi. Konsertin juoni ja konserttiohjelman
runko pystyvät samana joka joulu, mutta kuultavat kappaleet vaihtuvat vuosittain. Joulun tarinan
ohjelmistovalinnat tuovat hienosti esiin Vox Polaris -kuoron intohimon monenlaiseen musiikkiin. Kuultavat
kappaleet vaihtelevat ajallisesti Renessanssin ajasta nykypäivään. Ohjelmistossa tuodaan suomalaisen
joulumusiikin lisäksi esiin laajasti eri maiden joulumusiikkia mm. Venäjältä, Espanjasta, Amerikasta,
Ranskasta, Englannista, Ruotsista, Saksasta ja Itävallasta. Esitys jaksottuu suomalaisten runoilijoiden
runokatkelmin. Jo ensimmäisenä esitysvuotenaan 2018 Joulun tarina -konsertti sai paljon kiitosta ja se
kannusti kuoroa jatkamaan ja kehittämään joulun tarinan kertomista.
Vuosi 2022 on Vox Polaris -kuoron 10-vuotisjuhlavuosi.

Joulun tarina
niin kuin se on kautta aikojen kerrottu

Vox Polaris -kuoron joulukonsertti
Jaana Turunen, kuoronjohto
Urpu-Maarit Bruun, lausuja
Maaningan kirkko
La 3.12.2021 klo 15
Kuopion tuomiokirkko
Su 4.12.2020 klo 15
Nilsiän kirkko
Su 4.12.2021 klo 18
Ohjelma 15/10 €. Konsertti kestää noin tunnin.

Vox Polaris -kuoro
Vuonna 2012 toimintansa aloittanut Vox Polaris -kuoro on kuopiolainen sekakuoro, jonka tarkoituksena on
tarjota monipuolista ja korkeatasoista kuoromusiikkia kuulijoilleen. Kuoro esittää eri tyylilajien sekä
säestyksetöntä että säestyksellistä kuoromusiikkia.
Kuluva vuosi on Vox Polariksen 10-vuotisjuhlavuosi. Toukokuussa 2022 Vox Polaris konsertoi yhdessä
Kuopion kaupunginorkesterin kanssa esittäen Carl Orffin ikonisen Carmina Burana -teoksen. Lokakuussa
kuoro juhli kymmenvuotista taivaltaan juhlakonsertin merkeissä Kuopion tuomiokirkossa. Tuolloin
pääteoksena kuultiin Gabriel Faurén Requiem solistien ja urkurin kanssa.
Kuoron aiempia konsertteja ovat mm. Responsorio 2021, Tribuutti – pop- ja rockmusiikin helmiä a cappella
2020, Jazzy Vox 2019, Ajan jalanjälkiä 2018 ja Requiem 2017. Vox Polaris on esiintynyt omien konserttiensa
lisäksi mm. ANTI Festivaalilla (Still Life 2018, Night Tripper 2012) ja Kuorojen venetsialaiset puistokonserteissa sekä tehnyt yritysyhteistyötä mm. flash mobein tavaratalo Sokoksella, esiintynyt
joulukauden avajaisissa Kuopion torilla, paikallisliikenteen busseissa ja viimeisimpänä laulavana
pyöräkulkueena. Kuoron taiteellisena johtajana toimii Jaana Turunen.

Taiteellinen johtaja Jaana Turunen
Musiikin maisteri Jaana Turunen on toiminut Vox Polaris -kuoron taiteellisena johtajana elokuusta 2017.
Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa kuoronjohtajan ja klassisen laulun koulutuksen saanut Turunen on
paitsi ammattikuoronjohtaja myös kysytty äänenkäytön- ja laulun kouluttaja yrityksensä Maestran kautta.
Hän on kehittänyt kuorolaulua Kuopiossa ja muualla Suomessa toteuttamiensa laulukoulujen ja
kuorokoulujen kautta sekä pitämällä erilaisia koulutuksia mm. Naiskuoroliiton koulutuspäivillä, Tampereen
Sävel- ja Kuopio tanssii ja soi -festivaaleilla sekä yksittäisten kuorojen pyynnöstä. Vuonna 2020 hän kirjoitti
ja julkaisi Kuorokouluoppaan osana Suomen Kulttuurirahaston tukemaa valtakunnallista Miesten
kuorokoulut -hanketta.
Jaana Turunen johtaa myös kuopiolaisia Mieskuoro Kuopio-Kvartettia ja VIMMA-kuoroa. Aiemmin hän on
johtanut mm. tamperelaista Händel-kuoroa, nuorisokuoro Beatia ja lapsikuoro Kukkumarallaa. Turunen on
myös kuopiolaisen Kuorojen venetsialaiset -tapahtuman järjestäjä. Kuorojen venetsialaisissa kuopiolaiset
kuorot esiintyvät maksuttomissa puistokonserteissa ympäri kaupunkia elokuun viimeisenä lauantaina.

Lisätietoja ja valokuvia
www.voxpolaris.com

Puheenjohtaja Paula Korhonen, p. 040-7399293, paula.k.korhonen@gmail.com
Taiteellinen johtaja Jaana Turunen, p. 050-5638458, jaana.turunen@maestra.fi
Valokuvat Vox Polaris:
https://drive.google.com/drive/folders/1JSc2JJFJHy9zVldqhuPpNdTQG1MF9_wu?usp=sharing
Valokuva Jaana Turunen: https://www.dropbox.com/s/ymronyvaadk5ogz/13446_5Jaana__k18.jpg?dl=0

