
 

Oulun Fröökynät kuoromatkalla Belgian Gentissä;  ”Zingweek Gent” 11-18.7.2016 

 

11. heinäkuuta klo: 5.55 nousi lentokone matkaan Oulun lentokentältä Helsingin kautta kohti Brysseliä, 
mukanaan innokas joukko Oulun Fröökynöitä, 2 äitiä ja tietysti Ahti. Matkaan lähdettiin jännittyneissä, 
mutta hyvissä tunnelmissa, kuitenkin paljolti tietämättä mitä tuleva viikko tulisi sisältämään. 

Matkaan lähdettiin varhain, jonka vuoksi ehdimme tehdä Brysseliin tutustumiskierroksen oppaamme 
johdolla. Näimme tunnetuimpia nähtävyyksiä sekä lukuisia pieniä kojuja täynnä Belgian maankuuluja 
vohveleita ja uskomattoman kauniita suklaakauppoja.  

Matka kohti Gentiä jatkui ja yllätykseksemme 50 kilometrin matka vei meiltä yli 2 tuntia, juutuimme siis 
tyypilliseen iltapäivän ruuhkaan. Perillä meidät otettiin lämpimästi vastaan ja pääsimmekin heti 
majoittumaan sisäoppilaitoksen huoneisiin. Oma huone ja wifi-yhteys viikon kuoromatkalla olivat todellakin 
luksusta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heti seuraavana päivänä lauluviikko starttasi kunnolla käyntiin ja meille alkoi selvitä, minne olimme oikein 
tulleet. Olimme nuorisokuorojen ryhmässä, jossa kuoroja oli meidän lisäksi Tanskasta, Espanjasta ja 
Belgiasta. Todella taitavan kuoronjohtajamme, ranskalaisen Jean-Marie Puissantin johdolla aloimme heti 
harjoitella ohjelmistoa viikon lopussa olevaa päätöskonserttia varten. Olimme luulleet osallistuvamme 
jonkinlaisiin työpajoihin, mutta päivät täyttyivätkin täysin uusien kappaleiden harjoittelemisesta. Puolet 
kappaleista olivat ranskankielisiä, mikä lausumisineen olikin meille suomalaisille alkuun melkoinen haaste. 
Siitä yli päästyämme viikon lopussa totesimme ranskalaiset kappaleet kaikkein kauneimmiksi. Yhteensä 
laulamista kertyi viikon aikana paljon. Se koostui 36 harjoittelutunnista, päätöskonsertista, iltaisin olevista 
”aikuisten muskareista” eli kaikille yhteisistä Open Singing -tapahtumista ja kaupungin kaduilla ihmisille 
laulamisesta.  

Viikon aikataulu oli todella tiukka ja vapaa-aikamme todella vähäistä. Emme kuitenkaan siitä harmistuneet, 
vaan päätimme keksiä ratkaisuja asiaan. Tunnin mittaisella lounastauolla me suomalaiset olimme aina 
ensimmäisinä ruokajonossa, jotta ehtisimme syödä nopeasti ja juosta keskustan Primarkiin tuhlaamaan 
rahamme. Viikon edetessä opimme aikatauluttamaan lyhyen vapaa-aikamme oikein ja suurimmilta 
kommelluksilta vältyttiin. Siitä huolimatta useina päivinä saimme kirjaimellisesti juosta harjoituksiin suuret 
ostoskassit käsissämme.  

Ainoana vapaapäivänämme matkasimme lähellä olevaan Bruggen kaupunkiin raitiovaunulla ja junalla. 
Junamatkalla näimme myös hieman Belgian maaseutua. Brugge oli aivan erilainen kaupunki kuin Gent. 
Turismi näkyi siellä selvästi enemmän useiden ruoka- ja turistitavaraa myyvien kojujen muodossa. Kaupunki 
itsessään oli todella, todella kaunis ja myös ”pohjoisen Venetsiaksi” sitä kutsutaankin. Siellä kävimme myös 
kanaaliajelulla ihastellen kaupungin hienoja vanhoja rakennuksia kanaalilta rannoille päin. 

 
Manneken Piss, Bryssel 2016 (kuva: Marja Kyösti) 

 
Gentin festivaalikassi 2016 (kuva: Marja Kyösti) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iltaisin aikuisten istuessa kansainvälisessä baarissa, me istuimme aidatun sisäoppilaitoksen kauniilla piha-
alueella myöhään iltaan asti. Ilta pimeni, me kasasimme viltit nurmelle ja vietimme aikaa yhdessä. 
Tiesimme olevamme aamulla entistä väsyneempiä, mutta se kaikki oli sen arvoista. Ainakin kirjoittajalle 
nämä jokailtaiset puistopiknikit olivat viikon kohokohtia. Se oli oikeastaan ainoa hetki päivässä, kun meillä 
oli vapaata aikaa olla yhdessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikon ja reissun huipennus oli loppukonsertti kauniissa kirkossa, jossa lauloimme viikon aikana 
oppimamme kappaleet. Kokonaisuudessaan matka oli hieno, ihana ja varmasti jokaiselle meistä 
ikimuistoinen kokemus. Kuoron yhteishenki parani entisestään ja tulimme paljon läheisemmiksi toistemme 
kanssa. Nauroimme ja lauloimme paljon ja voimme kaikki varmasti muistella tätä viikkoa hymyssä suin vielä 
pitkään. Kiitos valloittava Belgia, Bryssel, Brugge ja Gent! 

Niina Kyösti  

 

Viimeisellä sivulla lauluviikkojen ohjelma: 

 
Brugge (kuva: Marja Kyösti) 

 
Brugge (kuva: Marja Kyösti) 

 
Gentin keskiaikaisissa ympyröissä 2016 (kuva: Marja Kyösti) 

 
Yhdellä niistä minista silloista, Brugge 2016 (kuva: Marja Kyösti) 



 


