Alajärven musiikkiopisto
TIEDOTE syyskausi 2018, päivitetty 10.9.2018
Kaupintie 7, 62900 Alajärvi
Rehtori 044 2970 460, toimisto 06 2412 2461 tai 040-6372 002
http://www.alajarvi.fi/musiikkiopisto
Tervetuloa opiskelemaan!
OPETUS- JA LOMA-AJAT VUONNA 2018–2019
Opetus alkaa maanantaina 20.8.2018 ja päättyy 21.12.2018 (17 viikkoa).
Syysloma on 15.10.–19.10.2018 eli viikko 42.
Joululoma on 22.12.2018 – 6.1.2019
Kevätlukukausi alkaa maanantaina 7.1.2019 ja päättyy sunnuntaina 24.5.2019 (18 viikkoa).
Talviloma on 25.2.2019 – 1.3.2019 eli viikko 9.
Lukuvuoteen sisältyy normaalin opetuksen lisäksi kolme projektiviikkoa, jotka ovat viikoilla 33, 47
ja 15/2019. Projektiviikkojen ohjelma ilmoitetaan erikseen; lukujärjestyksen mukaista opetusta ei
tuolloin pidetä.
MUSIIKIN PERUSTEIDEN, HAHMOTUSOPINTOJEN YMS. OPETUSRYHMÄT
ALAJÄRVI
Maanantai, yläkerran teorialuokka
klo 17.00–18.00
Musiikkitieto (Ritva Siirilä)
klo 18.00–19.00
Teoria I, musiikkiopistotaso (Ritva Siirilä)
Tiistai, yläkerran teorialuokka
klo 16.00–17.00
Musiikin perusteet, taso 3 (Heikki Jokiaho)
klo 17.00–17.45
Musiikin perusteet, taso 1 (Heikki Jokiaho)
klo 18.00–19.00
Musiikin perusteet, taso 2 (Heikki Jokiaho)
Keskiviikko, yläkerran teorialuokka
klo 16.00–16.45
Musiikin perusteet, taso 1 (Ritva Siirilä)
Torstai, yläkerran teorialuokka
klo 16.30–17.00

Hahmotusopinnot 1, puhallinsoittajat, piano, kitara, harmonikka, lyömäsoittimet (Leena Pesu)
- jousisoittajien Hahmotusopinnot 1, katso kohta orkesterit.

Perjantai, yläkerran teorialuokka
klo 17.00–18.00
Musiikin perusteet aikuisille (Ritva Siirilä)
SOINI
Torstai, yhtenäiskoulu
klo 15.00–16.00

Musiikin perusteet, taso 3 (Heikki Jokiaho)

LEHTIMÄKI
Keskiviikko, Taimelan koulu
klo 16.30–17.30
Musiikkitieto, jatkava ryhmä (Heikki Jokiaho)
klo 17.30–18.30
Musiikin perusteet, taso 2, jatkava ryhmä (Heikki Jokiaho)

ORKESTERIT, YHTEISSOITTO JA LAULURYHMÄ
Tänä vuonna yhdistämme jouset, puhaltimet, lyömäsoittimet ja mahdollisesti myös muut soittimet
yhtenäiseksi isoksi orkesteriksi. Orkesteri kokoontuu auditoriossa torstaisin klo 18.15–19.00
4.10.2018 alkaen (viikko 40). Orkesteria johtavat Saija-Leena Ojutkangas ja Leena Pesu.
Pienille jousisoittajille järjestetään omaa Pikkutaiturit-toimintaa, opettajinaan Saija-Leena Ojutkangas ja Leena Pesu. Pikkutaitureiden ohjelma sisältää jousisoittajille sekä yhteissoiton että hahmotusopinnot 1 -osuuden. Pikkutaiturit kokoontuvat 23.8.2018 alkaen (viikko 34) auditoriossa torstaisin klo 17.30–18.00.
Soinin yhteissoittoryhmät kokoontuvat yhtenäiskoululla keskiviikkoisin klo 15.15–15.45. Ohjaavana
opettajana toimii Leena Pesu. Tarkemmasta aikataulusta ja paikasta oppilaita informoidaan myöhemmin.
Musiikkiopiston lauluryhmän harjoitukset ovat klo 15.15–16.00 yläkerran ex-muskariluokassa.
Opettajana toimii Eeva-Liisa Kolonen.
Useat soitonopettajat ohjaavat yksilöopetuksen ohella myös soittoryhmiä ja yhtyeitä. Opettajat kertovat asiasta tarkemmin.
OPPILASKONSERTIT
Oppilaskonsertteja järjestetään syyskaudella 2018 seuraavasti Alajärvi-salissa, jollei toisin mainittu:
 ke 26.9. klo 19
 ti 9.10. klo 19
 ma 29.10. klo 19
 ke 21.11. klo 19
 to 22.11. klo 18 Oskar Merikanto –konsertti Alajärven
kirkossa
 ke 28.11. klo 19
 pe 30.11. klo 18
 ti 4.12. klo 19
 ma 10.12. klo 19
 ke 12.12. klo 19 konsertti Soinissa
 to 13.12. klo 19 Syyslukukauden päätöskonsertti
Muista matineapäivistä ja -paikoista informoidaan myöhemmin. Muutokset mahdollisia.
Järvi-Pohjanmaan musiikkiyhdistys tiedottaa:
Järvi-Pohjanmaan musiikkiyhdistys toimii musiikkiopiston rinnalla ja tukee oppilaiden ja opiston toimintaa mm. järjestämällä kahvituksia ja välittämällä soittajille mukavia esiintymistilaisuuksia (keikkatoiminta). Kaikenlaiset esiintymiset tuovat lisää kokemusta ja motivoivat oppilaita soittamiseen. Yhdistys jakaa lukukausien lopussa myös kannustusstipendejä päättötodistuksen saaville oppilaille mahdollisuuksien mukaan.
Toivotamme tervetulleeksi kaikki nykyiset ja uudet jäsenet sekä toiminnasta kiinnostuneet syksyn kokoukseen musiikkiopistolla, jonka tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kokouksessa suunnittelemme alkavan syyskauden toimintaa sekä varainhankintaa
toiminnan pyörittämiseksi. Tule mukaan toimintaan!
Intoa ja iloa musiikkiopintoihisi ja alkavaan lukukauteen!
Markku Pöyhönen
rehtori vt.

