RESONAARIN MUSIIKKIKOULUN
KEVÄTTIEDOTE 17.2.2017
TERVEHDYS RESONAARISTA!
Tästä tiedotteessa kerrotaan kevätlukukauden tapahtumista ja esitellään ensi kesän
leiritarjonta.
Tiedotamme ajankohtaisista asioista vähintään kerran lukukaudessa tiedotteella. Ajankohtaiset
tiedot ja tiedotteet löytyvät myös Resonaarin kotisivuilta. Oppilas-, opettaja ja bändikohtaisista
asioista tiedotamme myös sähköpostitse. Varmistathan että tietosi ovat ajan tasalla, ilmoita
muutoksista Kati Näsälälle: kati.nasala@resonaari.fi, 045-3410597
Varsinkin uusien oppilaiden ja heidän tukiverkostonsa tulee tutustua musiikkikoulun oppilaan
oppaaseen. Siitä löytyy tärkeää tietoa mm. poissaolokäytänteistä, kuvaamisesta ja kuulon
suojaamisesta.
Resonaari soi –konsertit
Musiikkikoulu järjestää jälleen kaksi suurta konserttia Savoy-teatterissa,
Konserttipäivät ovat maanantai 8. ja tiistai 9.5. Konsertit alkavat klo 19.

Helsingissä.

Tiedotamme konserteista ja lipunmyynnin alkamisesta lisää helmikuun lopussa. Esiintyjät
saavat helmikuun lopussa erillisen tiedotteen konsertteihin liittyvistä tärkeistä asioista.
Kevään 2017 tärkeitä päiviä ja tapahtumia
Helmikuu
20.-26.2.
Maaliskuu
17.3.
Huhtikuu
7.4.
8.4.
14.-17.4.
21.4.

Talviloma. Ei opetusta.
Club Resonaari bändi-ilta
musiikkikoulun bändiä.

Resonaarissa

klo

19.

Esiintymässä

kolme

Club Resonaari bändi-ilta Resonaarissa klo 19. Esiintymässä
musiikkikoulun bändiä.
Maalaa musaa –kuvataidepaja Resonaarissa klo 11-12.30.
Pääsiäinen. Ei opetusta
Club Resonaari bändi-ilta Resonaarissa klo 19. Esiintymässä
musiikkikoulun bändiä.

kolme

Toukokuu
1.5.
8.5.
9.5.
vko 18-21

kolme

Vappu. Ei opetusta.
Resonaari soi -konsertti Savoy-teatterissa klo 19. Lisätietoa myöhemmin.
Resonaari soi -konsertti Savoy-teatterissa klo 19. Lisätietoa myöhemmin.
Kevätlukukauden opetukset päättyvät. Opetuspäivästä riippuen tunnit voivat
jatkua viikolle 21 asti. Omat opettajat informoivat oppilaita opetuksen
päättymisestä.
18.5.
Kevätsoittajaiset 1
19.5.
Kevätsoittajaiset 2
22.5.
Kevätsoittajaiset 3
23.5.
Kevätsoittajaiset 4
Kevätsoittajaiset päättävät musiikkikoulun lukukauden. Luvassa on yksilö- ja pariopetuksessa
opetuksessa käyvien oppilaiden oppilasesityksiä, iloista yhdessäoloa. Tarkemmat päivät,
kellonajat ja se miten jakaudumme eri ryhmiin eri illoiksi, ilmoitetaan toukokuussa.
Soittajaisten jälkeen jäämme kesälomalle.
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Kesäkuu
12.-14.6.
12.-14.6.
15.-17.6.
15.-17.6.

Kesäleiri
Kesäleiri
Kesäleiri
Kesäleiri

Elokuu
2.-4.8.
7.-9.8.
14.8.

Bändileiri A klo 16-19
Bändileiri B klo 16-19
Syyslukukauden opetus alkaa.

A klo 12-15. Ks. lisätiedot leireistä alla.
B klo 16-19
C klo 12-15
D klo 16-19

Kokeile laulua keväällä: viisi opetuskertaa / 100€
Haluaisitko oppia laulutekniikkaa tai opetella laulamaan suosikkikappaleesi omaksi iloksesi?
Aikaisempaa laulukokemusta tarvitse olla, riittää kun on halu kokeilla ja oppia uutta.
Opettajana on Resonaarissa viime vuoden aikana oppilaille tutuksi tullut Riikka-Helena “Riikkis”
Tuomainen. Laulukurssiin sisältyy viisi 30 minuutin mittaista opetuskertaa.
Ilmoittautumiset Kati Näsälälle: kati.nasala@resonaari.fi, 045-3410597
Maalaa musaa – kuvataidepaja 8.4.
Pajassa viritellään tunnelmaa musiikilla ja maalataan
rennolla otteella. Välineinä käytetään mm. öljyliituja ja
guasseja
eli
peitevärejä.
Aikaisempi
kokemus
kuvataiteesta ei ole tarpeen. Pajaan ovat tervetulleita
myös resonaarilaisten sisarukset ja ystävät.
Paja pidetään Resonaarissa klo 11-12.30. Pajaan
otetaan 8 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Pajaan
kannattaa
pukeutua
maalitahroja
pelkäämättömiin rönttövaatteisiin. Kuvataideopettajana
toimii Mari Lindfors.
Työpajan hinta on 30€ (sis. alv 24 %), johon sisältyy ohjaus ja taidemateriaalit. Maksu
käteisellä paikan päällä. Varaathan tasarahan mukaan, Mari kirjoittaa suoritetusta maksusta
kuitin.
Ilmoittautumiset Kati Näsälälle: kati.nasala@resonaari.fi, 045-3410597
Resonaarin kesäleirit
Puolipäiväleirit
Kolmen opetuskerran leireillä on mahdollista kokeilla eri soittimia ja tutustua
musiikkiharrastukseen. Leirille ovat tervetulleita sekä musiikkikoulun oppilaat että muut
soittoharrastuksesta kiinnostuneet. Jokainen saa oman taitotason ja kiinnostuksen mukaisia
soittotehtäviä. Ohjelmassa on rytmiikkaa, soittoharjoituksia ja yhteissoittoa. Voit valita joko
päivä- tai iltapäiväryhmän. Leirimaksu 100€ (opetus + välipala).
•
•
•
•

Leiri
Leiri
Leiri
Leiri

A: 12.-14.6. klo 12-15
B: 12.-14.6. klo 16-19
C: 15.-17.6. klo 12-15
D: 15.-17.6. klo 16-19
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Bändileirit
Elokuussa ennen musiikkikoulun syyslukukauden alkua järjestetään kaksi bändileiriä.
Leiribändit treenaavat erityisesti yhteissoittoa ja leirin päätteeksi yksi kappale äänitetään.
Leiriläiset saavat äänitetyn kappaleen myöhemmin itselleen CD-levyllä. Leirimaksu 100€
(opetus, äänitys ja tallenne CD-levyllä + välipala).
•
•

Bändileiri 1: 2.-4.8. klo 16-19
Bändileiri 2: 7.-9.8. klo 16-19

Leirien ilmoittautumislomake avataan helmikuun lopussa www.resonaari.fi
Rokkia ja poppia –musiikkileiri 12.-16.6. Tampereella
Kehitysvammaisten palvelusäätiö järjestää musiikkileirin yhteistyössä Vimmartin ja Resonaarin
kanssa. Nuorille ja aikuisille suunnatulla leirillä harjoitellaan bändisoittoa ja rytmiikkaa
pienryhmissä. Leirin lopuksi esiinnytään yleisölle. Musiikin opetusta on noin 6x45 min päivässä
ja siitä vastaavat Vimmartin ja Resonaarin opettajat. Hinta 760/920€ (opetus+ täysihoito),
päiväleiriläisille 540€ (opetus+puolihoito). Leirin lisätiedot ja ilmoittautumislomake
www.kvps.fi
Lukukausimaksuista ja laskutuksesta
Musiikkikoulun lukukausimaksu on vuonna 2017 sekä keväällä että syksyllä 320€. Siihen
sisältyy 16 opetuskertaa lukukaudessa. Sivuainemaksu bändiopetuksessa käyviltä on 100€ /
lukukausi. Muilta oppilaita peritään sivuaineesta normaali lukukausimaksu. Kuoromaksu on
200€ / lukukausi. Jos haluat maksaa osamaksulla, ota yhteyttä laskun saatuasi niin sovitaan
maksusuunnitelmasta. Huomautusmaksu on 10€. Kati Näsälä, kati.nasala@resonaari.fi, 045341 0597
Resonaarin henkilökunta keväällä 2017
Päätoimisia opettajia ovat Petri Sämpi, Juuso Torpakko, Sanni Verkasalo ja Lassi Salin.
Sivutoimisia tuntiopettajia ovat Sofia Harjanne, Sami Koppinen, Atte Kurri, Kari Linna, Mirka
Metsäranta, Kati Näsälä, Kalle Pajamaa, Sanna Ryökkynen, Tatjana Silnitskaja, Olavi Uusitalo,
Heikki Tani, Riikka Aho ja Peter Parkkonen. Laulunopettajana on aloittanut syksyllä RiikkaHelena “Riikkis” Tuomainen.
Tiimiimme kuuluvat myös Resonaarigroupin ammattimuusikot, päätoimisina Marlo Paumo ja
Jaakko Lahtinen sekä Tomi Lehtimaa. Oppilasrekisteriä, tiedotusta ja laskutusasioita hoitaa
Kati Näsälä. Johdossa ovat Markku Kaikkonen ja Kaarlo Uusitalo. Kevään aikana talossa on
myös harjoittelijoita.
Seuraa Resonaaria somessa
Resonaarin kotisivut www.resonaari.fi
• Tapahtumakalenterissa konsertit, lomat ja muut tärkeät tapahtumat. Henkilökunnan
yhtyestiedot, tietoa musiikkikoulusta ja oppilaan opas.
Resonaari Facebookissa www.facebook.com/Resonaari
• Tapahtumia ja kuulumisia Resonaarista ja maailmalta.
Resonaari Instagramissa www.instagram.com/resonaari
• Kuvaterveisiä Resonaarista.
Hyvää talvilomaviikkoa ja aurinkoisia kevätpäiviä kaikille!

Resonaarin väki
RESONAARI, Kulosaaren puistotie 26, 00570 Helsinki
www.resonaari.fi | resonaari@resonaari.fi | Y-tunnus 0116487-5

