Sekakuoroliiton laulumerkkien suoritusohjeet
Yleiset ohjeet
Sekakuoroliiton laulumerkkejä ovat perus-, taito- ja mestarimerkki. Merkit suoritetaan tässä järjestyksessä.
Tavoitteet
Laulumerkkijärjestelmän tarkoituksena ja tavoitteena on innostaa ja kannustaa Sekakuoroliiton jäseniä
harjoittelemaan myös pienemmillä kokoonpanoilla ja tätä kautta kehittää ja lisätä kuoron musiikillisia
valmiuksia. Laulumerkkijärjestelmä helpottaa myös sopivien laulujen löytymistä kuoron yhteisiin
tilaisuuksiin ja konsertteihin sekä tutustuttamaan jäsenkuoroja sekakuoro-ohjelmiston keskeisiin teoksiin.
Kokoonpano
Laulusuorituksen peruskokoonpanona on kvartetti. Jos teoksessa on useampia ääniä kuin ryhmässä on
laulajia, hankkii suorittava ryhmä avustajalaulajan, -laulajat näihin teoksiin mukaan. Mikäli stemma
jakaantuu vain paikoitellen, voivat avustajat laulaa koko laulun ajan. Kaikkien ryhmän laulajien ei näin ollen
tarvitse olla suorittajia.
Rytmi-, intervalli- ja terminologiaosuudet suoritetaan yksilötehtävinä.
Arviointi
Perusmerkki on tarkoitettu jokaiselle laulajalle, mutta taitomerkki vaatii edellistä enemmän musiikillisia ja
laulullisia valmiuksia. Mestarimerkki on tarkoitettu huipputasoa tavoitteleville kuorolaulajille. Tämä
porrastus ilmenee ohjelmistojen vaikeustasoissa ja se huomioidaan myös laulusuoritusten arvioinneissa.
Arviointi on luonteeltaan ohjaavaa ja kannustavaa. Suorittajille annetussa palautteessa on analysoitava
suoritusta seuraavilla osa-alueilla:
-

musiikillinen osaaminen kuten: stemman hallinta, rytmin käsittely, elävät nyanssit jne.
intonaatio
tekstin sisäistäminen ja fonetiikka
musiikin tyyliin soveltuva äänenkäyttö
toisten laulajien kuuntelu ja laulun vuorovaikutteisuus
taiteellinen kokonaisuus

Perus- ja taitomerkkitaso
Perus- ja taitomerkit suoritetaan lautakunnalle, jonka jäseninä toimivat ensisijaisesti oman kuoron johtaja
ja eri stemmojen edustajia, joilla on itsellään jo se merkki, jonka arviointi on kyseessä. Kuoronjohtaja
kutsuu sihteerin tai toimii itse myös sihteerinä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii kuoronjohtaja.
Sihteeri laatii suorituspöytäkirjan tutkintotilaisuudesta Sekakuoroliiton hyväksymälle lomakkeelle ja
toimittaa sen liiton toimistoon. Kaikkien tutkintoon kuuluvien osa-alueiden (säveltapailu-, rytmi-,
terminologia- ja laulutehtävät) tulee olla hyväksytysti suoritettuja ennen kuin pöytäkirja lähetetään liiton
toimistoon.
Ohjelmisto
Kuoronjohtaja laatii kuorolleen perus- ja taitomerkkiohjelmistot Sekakuoroliiton määrittelemien sääntöjen
puitteissa. Suorittaja täyttää Harjoiteltu ohjelmisto -kaavakkeen ennen suoritustilaisuutta. Kaavakkeeseen
merkitään tutkinnon lauluohjelmiston laulut.
Suorittajat esittävät laulut valitsemissaan sävellajeissa. Sävellaji ilmoitetaan suoritustilanteessa
lautakunnalle, mikäli se poikkeaa nuottiin merkitystä.
Rytmitehtävät
Rytmitehtävät jakautuvat perus- ja taitotason tehtäviin. Lautakunnan puheenjohtaja valitsee suoritettavat
tehtävät. Suoritustilanteessa suorittaja lyö peruspulssia ja lukee rytmiä vapaavalintaisilla tavuilla. Tehtävien
täydellinen hallinta ei ole hyväksymisen välttämätön edellytys. Ongelmakohtien läpikäyminen
suoritustilanteen yhteydessä sen sijaan on pedagogisesti tärkeää! Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös
musikaaliseen esitystapaan ja luontevaan fraseeraukseen.
Intervallit ja asteikot
Suoritustilanteessa suorittaja laulaa vaaditut tehtävät annetusta sävelestä. Arvioinnissa kiinnitetään
huomiota sävelpuhtauteen, asteikoissa myös musiikilliseen muotoiluun.
Terminologia
Lautakunnan puheenjohtaja kuulustelee terminologiatehtävät suullisesti.
Mestarimerkkitaso
Mestarimerkki suoritetaan Sekakuoroliiton asettamalle 3-jäseniselle lautakunnalle. Suorittajat toimittavat
kuukautta ennen suoritustilaisuutta kuoronsa johtajan hyväksymän ohjelmistoluettelon Sekakuoroliiton
taiteelliselle johtajalle ja toiminnanjohtajalle sähköpostitse. Liiton taiteellinen johtaja tarkastaa ohjelmiston
ja sopii suorittajien kanssa suorituspäivämäärän. Liiton taiteellisen johtajan kanssa kutsuu lautakunnan.
Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Lautakunnan sihteeri voi olla yksi lautakunnan
jäsenistä tai liiton taiteellinen johtaja tai liiton toiminnanjohtaja. Lautakunnan matkakustannuksen ja
palkkiot maksaa Sekakuoroliitto. Suoritustilaisuus on julkinen konsertti tai matinea, jonka järjestelyistä
(sisältäen myös tilaisuuden markkinoinnin, ohjelmalehden jne.) ja kustannuksista vastaa merkkiä suorittava
lauluyhtye. Mestarimerkkitasoon kuuluvat säveltapailu- ja terminologiatehtävät suoritetaan aina ennen
lauluosuutta.
Lautakunta kokoontuu välittömästi tutkinnon jälkeen. Suorittajat saavat lautakunnalta suullisen
palautteen. Palautteen pääkohdat kirjataan suorituspöytäkirjaan, joka toimitetaan sekä Sekakuoroliittoon
että suorittajille itselleen. Suoritustilanteessa lautakunta arvioi sekä ryhmä yhteistä onnistumista että
yksilöiden musiikillista osaamista.

PERUSMERKKITASO
Ohjelmisto
Perusmerkin suoritusohjelmisto on yhteensä 13 laulua, joista vähintään viisi (5) lauletaan suoritustilanteessa.
Perusmerkkiohjelmiston ns. Valinnaiset laulut valitsee kulloisenkin kuoron johtaja (ei suorittajat itse).
Suorituksessa
-

lauletaan yksi (1) suorittajien valitsema laulu koko ohjelmistosta

-

arvotaan jäljelle jääneestä ohjelmistosta:
kaksi (2) laulua pakollisista ulkoa laulettavista lauluista
yksi (1) laulu pakollisista nuoteista laulettavista lauluista
yksi (1) laulu kyseisen kuoron omista ns. valinnaisista lauluista (kuoronjohtaja määrittelee nämä laulut)

-

Lautakunnalla on mahdollisuus pyytää näiden lisäksi kaksi (2) lisälaulua.

-

Laulujen aloitusäänet suorittajat ottavat itse pianosta, ääniraudasta tai jostain muusta valitsemastaan
soittimesta.

TAITOMERKKITASO
Taitomerkkitaso jakaantuu kahteen (2) osaan: A- ja B-osa. Osat voidaan suorittaa joko erikseen tai samalla
kerralla. Rytmi-, säveltapailu- ja terminologiaosuudet suoritetaan A-osan yhteydessä. Taitomerkkitaso
katsotaan suoritetuksi, kun molemmat osuudet (A ja B) on suoritettu hyväksytysti.
Ohjelmisto
Taitomerkkiohjelmisto jakaantuu neljään (4) kategoriaan:
a) Vanha musiikki
b) Romanttinen musiikki
c) Uudempi musiikki
d) Sovitetut laulut ja kansanmusiikkityyli
Kunkin kuoron kuoronjohtaja valitsee kuorolleen taitomerkkiohjelmiston alla olevista ohjelmistolistoista
Sekakuoroliiton sääntöjä noudattaen. Laulaja itse (ts. suorittaja) ei valikoi itselleen ohjelmistoa.
Suorituksessa
Taitomerkkisuorituksien molemmissa osuuksissa (sekä A- että B-osa) lauletaan vähintään viisi (5) laulua:
-

Yksi (1) suorittajien valitsema laulu koko suoritusohjelmistosta (A-osa 14 laulua, B-osa 17 laulua)

-

Jäljelle jääneestä ohjelmistosta arvotaan yksi (1) laulu kustakin kategoriasta.

-

Lautakunnalla on mahdollisuus pyytää näiden lisäksi kaksi (2) lisälaulua.

-

Mikäli A- ja B-osat suoritetaan samalla kertaa, on suoritusohjelmisto yhteensä 31 laulua ja
suorituksessa lauletaan niistä vähintään 10 laulua.

-

Laulut lauletaan joko ulkoa tai nuoteista, suorittajien valinnan mukaan.

-

Laulujen aloitusäänet suorittajat ottavat vuorotellen ääniraudasta. Ryhmän on tärkeä sopia
ennakkoon kuka antaa minkäkin laulun aloitusäänet.

Taitomerkki A-osa
Kuoronjohtaja valitsee yhteensä 14 laulua.
a) Vanha musiikki (kuoronjohtajat valitsevat 2 laulua)
Anonymos
Deo gracias, Anglia
Donato B.
Chi la gagliarda
Gastoldi G.
Amor vittorioso
Gastoldi G.
In dir ist Freude – Tanzen und springen

S3
S2
S2
S3

b) Romanttinen musiikki (kuoronjohtaja valitsee 5 laulua)
Borenius H.
Muisto
Fougstedt N-E.
Under häggarna
Kuula T.
Tuuti lasta Tuonelahan
Palmgren S.
Hyvää yötä
Palmgren S.
Juhannus
Palmgren S.
Luonterin rannalla
Rheinberger J.
Abendlied
Sibelius J.
Drömmarna
Tuukkanen K.
Oravan laulu
Valpola H.
Pääskölintu, päivölintu

S1
S2
S3
S2
S1
S3
S3
S3
S3
S3

c) Uudempi musiikki (kuoronjohtaja valitsee 3 laulua)
Bárdos L.
Dana-dana
Hofmeyr H.
Pie Jesu
Kuusisto I.
Teinilaulu
Mäntyjärvi J.
Ave Maria
Thorsteinsson H.
Ubi caritas

S3
S3
S3
S3
S3

d) Sovitetut laulut tai kansanmusiikkityyli (kuoronjohtaja valitsee 4 laulua)
van Heusen J.
Love and Marriage (sov. J. Tamminen)
Pokela M.
Tuuti, tuuti (sov. R. Kekkonen)
Kostiainen P.
Veret tuli mun silimihini
Lehtinen R.
On hetki (sov. I. Kuusisto)
Suomalainen kansanlaulu
Kiiriminna-räp (sov. M. Rajala)
Suomalainen kansanlaulu
Tule, tule (sov. E. Melartin)
Trad.
Vanha virsi Taalainmaan karjamajoilta
(sov. T. Länsiö)

S3
S3
S3
S2
S3
S2
S3

Taitomerkki B-osa
Kuoronjohtaja valitsee yhteensä 17 laulua.
a) Vanha musiikki (kuoronjohtaja valitsee 2 laulua)
de la Halle A.
Je muir, je muir, d’amourette
Monteverdi C.
Lasciatemi morire
Palestrina G. P. da
Sicut cervus
Passereau P.
Il est bel et bon

S2
S2
S3
S3

b) Romanttinen musiikki (kuoronjohtaja valitsee 6 laulua)
Carlson B.
Drömmande vårnatt
Kuula T.
Keinutan kaikua
Kuula T.
Venelaulu
Madetoja L.
Kevätunta
Madetoja L.
Leivolle
Mendelssohn-Bartholdy F.
Die Nachtigall
Palmgren S.
Rukous
Palmgren S.
Yökehrääjä
Rossini G.
O salutaris hostia
Sibelius J.
Min rastas raataa
Sibelius J.
Till Thérèse Hahl

S3
S2
S3
S1
S3
S2
S3
S1
S3
S3
S3

c) Uudempi musiikki (kuoronjohtaja valitsee 6 laulua)
Bernstein L.
Warm-Up
Chydenius J
Sininen taika
Čopi A.
Pie Jesu
Holma J.
Suen syntysanat
Kostiainen P.
Rakkaus on kärsivällinen
Kuusisto I.
Tarhapöllö
Lindberg N.
Shall I compare thee to a summer’s day
Mäntyjärvi J.
Announcement II
Orbàn G.
Mint mellékdal
Rautavaara Ej.
Lähtö
Salmenhaara E.
Hannan laulu

S2
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S2
S3

d) Sovitetut laulut ja kansanmusiikkityyli (kuoronjohtaja valitsee 3 laulua)
Amerikkalainen kansanlaulu
Shenandoah (sov. J. Erb)
S3
Asu J.
Kirijeen sulle kirijootan (sov. P. Kostiainen)
Folkvisa från Österbotten
Den vän jag älskat haver jag nu mist
(sov. E. Bergman)
Kansanlaulu
Näcken (sov. S. Palmgren)
Kuula T.
Virta venhettä vie (sov. L. Madetoja)
Suomalainen kansanlaulu
Kaipaava (sov. E. Wuorela & J. Chydenius)

S3
S3
S2
S1
S3

MESTARIMERKKITASO
Ohjelmisto
Mestarimerkkitason ohjelmisto jakautuu neljään (4) kategoriaan:
a)
b)
c)
d)

Vanha musiikki
Romanttinen musiikki
Uudempi ja sovitettu musiikki
Vapaavalintaiset teokset (maksimissaan 2 laulua)

Suorittajat laativat 40 minuutin pituisen konserttikokonaisuuden yllä luetelluista kategorioista.
Suoritustilaisuus on konsertti tai matinea ja sen järjestelyistä, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa
suorittava lauluyhtye.
Mestarimerkkitasoon kuuluvat säveltapailu- ja terminologiatehtävät suoritetaan aina ennen lauluosuutta.
Laulujen aloitusäänet suorittajat ottavat itse ääniraudasta. Kullakin suorittajalla tulee olla vastuu
muutamien laulujen aloitusäänten antamisesta ryhmälle.
Lisäohjeet ja -tiedot
-

Katso: Merkkisuoritusten yleisohjeet
Kysy lisäohjeita Sekakuoroliiton taiteelliselta johtajalta tai toiminnanjohtajalta.

d) Vapaavalintaiset teokset
Lauluyhtyeen vapaasti valitsemat teokset (maksimissaan 2 laulua). Suorittajien kuoronjohtaja hyväksyy laulujen
vaikeustason, varmistaa, että teokset ovat mestarimerkkitasoon vaadittavaa tasoa.

