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Kaija Viitasalo

• Naiskuorojen maailman ranking #7
• Vuoden kuoro 2007 ja 2016
• Grand Prix -voittaja

(Grand Prix of Nations 2017, Berliini)
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Koe KYN livenä!
Kaipaatko raikkaita ideoita sidosryhmien muistamiseen,
persoonallisten asiakastilaisuuksien järjestämiseen
tai virkistävään yhdessäoloon tiimillä tai koko työyhteisöllä?

Neljä tai neljäkymmentä yhdessä soivaa naisääntä on elämys! KYN:n esiintymiset ovat
aina enemmän kuin laulua. Oli ohjelmisto sitten jazzia, poppia tai joululauluja, esiintymiset
ovat taidolla rakennettuja ja visuaalisesti vaikuttavia kokonaisuuksia. KYN:n ilmaisurikas
esiintyminen viihdyttää, koskettaa ja kertoo tarinaa. Se on huomattu kansainvälisestikin:
vuonna 2017 KYN sai “Outstanding stage performance” -erikoispalkinnon Grand Prix of
Nations -kilpailuissa Berliinissä.
Lue lisää ja valitse organisaatiollenne sopivin tapa kokea KYN:
• ryhmäliput konsertteihin
• tilausesiintymiset
• esiintymissarjat liiketiloissa
• yksityiskonsertit
Räätälöimme kokonaisuuden toiveidenne mukaan.
Hinnat neuvotellaan tilauskohtaisesti.
Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.
Rakennetaan yhdessä kumppanuus, joka vaikuttaa!
myynti@kyn.�

TILAUSESIINTYMISET

Säväytä asiakastilaisuuksissa, herkistä läksiäiset, sähköistä pikkujoulut!
Tulossa juhlat tai tapahtuma? Tilaisuus kuin tilaisuus, KYN kohottaa tunnelman.
Mikset myös piristäisi arjessa? Energisoi rutiinipalaveri! KYN taipuu svengaavaan
jazziin, koskettaa serenadeilla ja villitsee niin tämän päivän kuin menneiden vuosikymmentenkin hiteillä. Ohjelmisto ja kesto ovat helposti sovitettavissa tilaisuutesi tarpeisiin. Ilahdutamme millä tahansa kokoonpanolla kvartetista koko kuoroon.

ESIINTYMISSARJAT LIIKETILOISSA
Elävöitä elävällä taustamusiikilla!

Meillä on pitkäaikainen kokemus esiintymisestä tavarataloissa, myymälöissä ja erilaisissa toimitiloissa. Tuomme laululla tunnelmaa liikkeisiinne ja toimipisteisiinne esimerkiksi kampanjoiden, sesonkien ja lanseerausten aikana useamman esiintymisen
sarjoina. Tilaa meidät esiintymään vaikka tasatunnein, eri osastoille tai vaikka samanaikaisesti eri toimipisteisiin.

YKSITYISKONSERTTI

Elämys, joka jättää jäljen!
Yksityiskonsertti on tyylikäs tapa kruunata kesäjuhlat tai suuret asiakastilaisuudet ja
muistaa sidosryhmiä. Konsertti toimii myös itsenäisenä tapahtumana, johon voit yhdistää vaikka cocktail- tai glögitilaisuuden. Voimme tuottaa musiikillisen sisällön tai järjestää kaiken avaimet käteen -periaatteella tilavarauksia ja käsiohjelmia myöten. Kysy
räätälöityä ohjelmistoa ja valitse erityisesti suosittelemistamme kokonaisuuksista:
• JOULUKONSERTTI
KYN:n joulukonsertti on kuin joulu ennen joulua: laululla ja valoilla luotu tunnelmallinen ja ajaton hetki täynnä lämpöä. Konsertissa kuullaan rakkaimpia joululauluja
perinteisin ja raikkain sovituksin sekä tämän päivän jouluklassikoita. Kesto sovittavissa.
Kuuntele näyte!

Muista myös ryhmälippumahdollisuus KYN:n julkisiin
joulukonsertteihin!

• LOITSUT JA OUTO KANTELE
Jukka Linkolan KYN:lle säveltämä ja Janne Marja-ahon ohjaama Loitsut-sarja on
elämyksellinen näyttämöteos, joka yhdistää musiikin, liikkeen, valon ja kuvan.
Teosta tähdittää vibrafonisti Panu Savolainen. Kesto noin 1 h.
Kuuntele näyte!

Yhdistettävissä Outo kantele -sarjan kanssa
väliajalliseksi konsertiksi (kesto 2 h).

• JOS MINÄ PUHUISIN SINULLE
Ylistäviä arvioita keränneeseen Jos minä puhuisin sinulle -levyyn (2016, Alba Records)
perustuva konsertti sisältää vuonna 2015 Teosto-palkinnon saaneen Mikko Hassisen
kuorolle ja jazztriolle säveltämää musiikkia sekä sovituksia kansanlauluista ja jazzstandardeista suomenkielisin tekstein. Mukana Suomen eturivin jazzmuusikot!
Kesto noin 1 h.
Kuuntele näyte!

