RESONAARIN MUSIIKKIKOULUN SYYSTIEDOTE 4.10.2016

TERVEHDYS RESONAARISTA
Uusi lukukausi on jälleen käynnissä. Oppilaita on jo yli 270. Hienoa! Tervetuloa kaikille uusille
oppilaille ja mukava nähdä myös teitä vanhoja!
Seuraa Resonaaria Somessa! www.facebook.fi/Resonaari ja www.instagram.com/resonaari
Tiedotamme ajankohtaisista asioista vähintään kerran lukukaudessa tiedotteella, mutta kaikki
ajankohtaiset asiat 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 vanhempiensa sekä tukiverkostonsa tulee tutustua
musiikkikoulun Oppilaan oppaaseen. Siitä löytyy tärkeää tietoa mm. poissaolokäytänteistä,
kuvaamisesta ja kuulon suojaamisesta. http://www.resonaari.fi/musiikkikoulu/oppilaan-opas
Syyskauden tärkeitä päiviä ja tapahtumia
Pressan syyskirppis 12.10.2016. Tervetuloa nauttimaan
kuuntelemaan livemusiikkia ja tekemään hyvää yhdessä!

ainutlaatuisesta

ilmapiiristä,

Syysloma on viikolla 42 eli 17.-23.10.2016. Ei opetusta.
Itsenäisyyspäivä 6.12.2016. Ei opetusta.
Club Resonaarit 18.11. ja 9.12.2016 klo 19. Club Resonaarit ovat musiikkikoulumme
bändien oppilaskonsertti-iltoja. Järjestämme lukuvuoden aikana 5-6 klubia, jokaisella klubilla
esiintyy kolme tai neljä oppilasbändiä. Tapahtuma pidetään Resonaarissa. Klubi on maksuton
ja kaikki ovat tervetulleita!
Syyslukukausi päättyy joulukuun puolivälissä. Viimeiset opetuspäivät ovat viikoilla 50-51.
Joulusoittajaiset päättävät syyskauden viikolla 51. Luvassa on yksilö- ja pariopetuksessa
opetuksessa käyvien oppilaiden oppilasesityksiä, iloista yhdessäoloa, glögiä ja pipareita.
Tarkemmat päivät, kellonajat ja se miten jakaudumme eri ryhmiin eri illoiksi,
ilmoitetaan marraskuun lopussa. Soittajaisten jälkeen jäämme joululomalle.
Kevätlukukausi käynnistyy loppiaisen jälkeen maanantaina 7.1.2017
Kokeile trumpetinsoittoa syksyllä: 7 opetuskertaa / 100€
Tule kokeilemaan trumpetin soittoa! Omaa trumpettia tai aikaisempaa
kokemusta ei tarvitse olla, riittää kun on halu kokeilla ja oppia uutta.
Jakson hinta on 100€. Se sisältää seitsemän opetuskertaa, á 30 min.
Opetuspäivä on maanantai. Jakso alkaa heti syyslomaviikon jälkeen;
ensimmäinen opetuskerta on maanantaina 24.10. Viimeinen opetuskerta
5.12. Opettajana Riikka Aho. Paikkoja ja aikoja on rajatusti, otamme
oppilaita mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Yhteydenotot: Riikka Aho, riikkaahoj@gmail.com, 040-731 8620
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Pressan Syyskirppis 12.10.2016 klo 17
Tervetuloa kokemaan ainutlaatuinen baarikirppis keskiviikkona 12.10. klo 17 alkaen Original
Sokos Hotel Presidentissä Helsingin Kampissa. Kirppiksen lomassa voi nauttia paitsi
virvokkeista
myös livemusasta.
HelsinkiMissio
on
Sokotel
Oy:n
virallinen
hyväntekeväisyyskohde.
Kirppikselle on varattavissa ilmaisia myyntipaikkoja ja HelsinkiMission Resonaarin
musiikkikoululle voi tehdä lahjoituksia paikanpäällä omantunnon mukaan! Livemusiikista
vastaa Resonaarin muusikko, Resonaarigroup –bändin rumpali ja laulaja Marlo Paumo. Kirppis
on
K18-tapahtuma,
lisätietoja
löydät
Pressan
nettisivuilta
osoitteesta
http://www.pressa.fi/fi/baarikirppis.html
Maalaa musaa – kuvataidepaja 3.12.2016
Pajassa viritellään tunnelmaa musiikilla ja maalataan
rennolla otteella. Välineinä käytetään mm. öljyliituja ja
guasseja
eli
peitevärejä.
Aikaisempi
kokemus
kuvataiteesta ei ole tarpeen. Ripustetaan valmiit työt
näyttelyksi, töitä voi ihailla Resonaarissa joulukuun ajan.
•
•

Kouluikäisten ryhmä la 3.12. klo 10-11.30
Nuorten aikuisten ryhmä la 3.12. klo 13-14.30

Pajat pidetään Resonaarissa. Pajaan kannattaa pukeutua maalitahroja pelkäämättömiin
rönttövaatteisiin. Kuvataideopettajana toimii Mari Lindfors.
Työpajan hinta on 30 € (sis. alv 24 %), johon sisältyvät taidemateriaalit. Maksu etukäteen
Marin tilille Danske Bank IBAN FI90 8700 0710 4714 14 (ota kuitti mukaan pajaan ja näytä
Marille) tai käteisellä paikan päällä. Mari kirjoittaa suoritetusta maksusta kuitin.
Ilmoittautuminen Resonaarin nettisivuilta löytyvällä lomakkeella:
http://www.resonaari.fi/maalaa-musaa-kuvataidepajat
Lukukausimaksuista
Musiikkikoulun lukukausimaksu on 320€. Siihen sisältyy 16 opetuskertaa. 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.
Kati Näsälä, kati.nasala@resonaari.fi, 045-341 0597
Resonaarin henkilökunta syksyllä 2016
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 ja Riikka Aho. Uutena tuntiopettajana joukkoomme liittyy Peter Parkkonen.
Tiimiimme kuuluvat myös Resonaarigroupin päätoimiset ammattimuusikot Marlo Paumo,
Jaakko
Lahtinen
ja
Tomi
Lehtimaa. Henkilöstöassistenttimme
on Heli
Miettinen.
Oppilasrekisteriä, tiedotusta ja laskutusasioita hoitaa Kati Näsälä. Johdossa ovat Markku
Kaikkonen ja Kaarlo Uusitalo. Syksyn aikana talossa on myös harjoittelijoita.
Opettajien yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme: www.resonaari.fi/yhteystiedot
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