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Luovasti lukiossa -hanke
Kulttuurisyksy Halikon lukiossa
Halikon lukio on Salon kaupungissa toimiva toisen asteen oppilaitos. Opiskelijoita lukiossamme on
hieman yli 200 ja henkilökuntaa vajaa kaksikymmentä.
Halikon lukiossa on usean vuoden ajan toiminut HaLu-kuoro, jossa on mukana noin 80 opiskelijaa!
Osa kuorolaisista on uusia, ensimmäisen vuoden opiskelijoita, osa osallistuu kuoron toimintaa
toisen tai jopa kolmannen kerran.
Lukuvuoden alussa opiskelijat valitsevat yhdessä musiikin lehtorin kanssa solistin tai yhtyeen,
jonka esittämiin kappaleisiin kuorolaiset kunakin vuonna perehtyvät. Konserttien teemoja ovat
olleet mm. Abba, Beatles, Eppu Normaali, Leevi and the Leavings, CCR ja Juha Tapio. Opiskelijat
suunnittelevat lavastuksen, puvustuksen, koreografian, käsiohjelman ja julisteen sekä hoitavat
markkinoinnin, yhteydet sponsoreihin ja varmistavat näkyvyyden sosiaalisessa mediassa. Kuoroa
säestää Halikon lukion opiskelijoista koostuva bändi.
Kuoron toiminta huipentuu syyslukukauden lopussa pidettäviin konsertteihin: kaksi
koululaiskonserttia alakoululaisista lukiolaisiin sekä iltakonsertti muulle yleisölle. Lisäksi
konsertteihin kutsutaan lisäksi erityisryhmiä, mm. päihde- ja mielenterveyskuntoutujia, alueen
työttömiä sekä päiväkotiryhmiä. Molemmissa koulukonserteissa on ollut 400-500 kuulijaa.
Marraskuussa 2013 esitetty Juha Tapio - iltakonsertti keräsi ennätysyleisön: lähes 700 kuulijaa.
Paikallinen lehdistö on tehnyt vuosittain juttuja HaLu-kuoron konsertista. Myös Halikon lukion
Halu-lehti kirjoittaa konsertista. Salolaiset yritykset ovat tukeneet konsertin järjestämistä
taloudellisesti. Koululaiskonsertit ovat ilmaisia. Iltakonsertista peritään pieni pääsymaksu.
HaLu-kuoroon osallistuneet ovat pitäneet Halu-kuoroa yhtenä lukiovuosiensa hienoimpana
kokemuksena. Kuorotoiminta on erinomainen esimerkki myös lukiolaisten omatoimisuudesta ja
yritteliäisyydestä.
HaLu-kuoron seuraava koitos alkaa uuden lukuvuoden alussa elokuussa 2014. Tällöin valitaan aihe,
suoritetaan tehtävänjako ja aloitetaan säännöllinen harjoittelu. Halu-kuoron konsertit pidetään 3.4.12.2014. Suomen Kulttuurirahaston Luovasti lukiossa -hankerahaa käytetään bändin ohjaajan
palkkaamiseen sekä ääni- ja valoammattilaisten korvauksiin.
Halikon lukion kulttuurisyksyyn kuuluu lisäksi oopperavierailu, josta on tullut odotettu tapahtuma
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Matka on useimmille ensimmäinen kosketus oopperaan.
Tavoitteena on tutustuttaa nuoria korkeakulttuuriin ja suomalaiseen kulttuuri-instituutioon sekä

madaltaa nuorten osallistumiskynnystä kulttuuritapahtumiin. Lisäksi oopperamatkalla on uusien
opiskelijoiden yhtenäisyyden ja yhteishengen kannalta suuri merkitys (vrt. vanhojen tanssit toisena
opiskeluvuonna ja penkkarit kolmantena opiskeluvuonna). Ooppera on Halikon lukiossa osa
musiikin pakollista kurssia. Oopperamatka huipentuu perinteiseen vierailuun Munkkiniemen
Hesburgerissa klo 22.30. Noin 80 opiskelijaa jalkautuu juhlavaatteissaan iltapalalle - nähtävyys
myös helsinkiläisille. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat tekevät oopperamatkan
kansallisoopperaan marraskuussa 2014.
Halikon lukio kiittää Suomen Kulttuurirahastoa saamastaan tuesta.
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