RESONAARIN MUSIIKKIKOULUN
SYYSTIEDOTE 30.10.2018
TERVEHDYS RESONAARISTA
Musiikkikoulun syyslukukausi rullaa jo pitkällä ja ehtipä Kulosaaressa käväistä jo kaunis
ensilumikin. On ollut mukava palata soittimien ääreen kun olemme saaneet luokkien
ilmastointia parannettua kesällä pienen remontin myötä. Olemme myös muokanneet
luokkatilojen soitinvarustusta yhä kasvavan bändiopetuksen tarpeisiin. Syksyllä Resonaarissa
opiskelee jo yli 300 oppilasta.
Musiikkikoulun uusi opetussuunnitelma luettavissa
Resonaarin musiikkikoululla on Helsingin kaupungin vuonna 2004 myöntämä taiteen
perusopetusoikeus. Tänä syksynä tuli voimaan taiteen perusopetuksen uusien määräysten
mukainen opetussuunnitelma. Resonaarin musiikkikoulun opetussuunnitelmaan voi tutustua
osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/10436825/tpo/tiedot
Tärkeitä päiviä ja tapahtumia
Tapahtumat löytyvät myös nettikalenteristamme osoitteesta www.resonaari.fi.
23.11.

Club Resonaari 1 bändi-ilta Resonaarissa klo 18:30-20.
Esiintymässä musiikkikoulun bändejä. Vapaa pääsy, tervetuloa!
30.11.
Club Resonaari 2 bändi-ilta Resonaarissa klo 19-20.
Esiintymässä musiikkikoulun bändejä. Vapaa pääsy, tervetuloa!
6.12.
Itsenäisyyspäivä. Ei opetusta.
10.12.
Joulusoittajaiset 1+2
11.12.
Joulusoittajaiset 3+4
12.12.
Joulusoittajaiset 5+6
13.12.
Joulusoittajaiset , varalla
Soittajaiset päättävät musiikkikoulun lukukauden. Luvassa on yksilö- ja
pariopetuksessa käyvien oppilaiden esityksiä ja iloista yhdessäoloa. Tarkemmat
tiedot soittajaispäivistä ilmoitetaan oppilaille marraskuussa.
15.12.2018-6.1.2019 Joululoma
7.1.2019
Kevätlukukauden opetus alkaa
Uudet lukukausimaksut voimaan 1.1.2019
Olemme tarkistaneet lukukausimaksuja. Alla olevassa taulukossa ovat sekä tänä syksynä
voimassa olevat, että uudet 1.1.2019 lähtien voimassa olevat eri opintokokonaisuuksien
hinnat.
RESONAARIN MUSIIKKIKOULUN HINNASTO

PERUSLUKUKAUSIMAKSU
Peruslukukausimaksuun sisältyvä opetus voi olla
Yksilö
Yksilöopetusta 30 min/vko
Pari
Instrumenttiryhmä
Bändi 45
Bändi 60
KUORO

LUKUKAUSIMAKSUT
Syksy
2018

1.1.2019
alkaen

320 €

336 €

200 €

208 €

Pariopetusta 30 min/vko
Oman instrumentin ryhmäopetusta 45 min/vko
(3-4 oppilasta, yksi opettaja)
Bändiopetusta 45 min/vko
(3-4 oppilasta, yksi tai kaksi opettajaa)
Bändiopetusta 60 min/vko
(4-6 oppilasta, yksi tai kaksi opettajaa)
Kuoro-opetusta 60 min/vko
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LAAJOJEN OPINTOKOKONAISUUKSIEN LUKUKAUSIMAKSUT

Syksy
2018

1.1.2019
alkaen

Yksilöopetus 60

640 €

672 €

420 €

452 €

420 €

452 €

420 €

436 €

420 €

436 €

Syksy
2018
10 €

1.1.2019
alkaen
10 €

Yksilöopetus 2 x 30min/vko tai 1 x 60 min/vko
Bändi 45 min/vko tai

Yksilö + ryhmä

Yksilöopetus 30 min/vko +

Bändi 60 min/vko tai
Kuoro 60 min/vko
Bändi 45 min/vko tai

Pari + ryhmä

Pariopetus 30 min/vko +

Bändi 60 min/vko tai
Kuoro 60 min/vko
Bändi 45 min/vko tai

Instrumenttiryhmä +
ryhmä

Instrumentin pienryhmä 45min/vko +

Ryhmä + ryhmä

Kaksi bändituntia tai bändi+kuoro viikoittain

Bändi 60 min/vko tai
Kuoro 60 min/vko

MUUT MAKSUT
maksuhuomautus viivästyneestä maksusta
uuden oppilaan kirjaamismaksu
(kertamaksu, veloitetaan ensimmäisen laskun yhteydesssä)

10 €

* Kevätlukukausi: tammi-toukokuu, syyslukukausi: elo-joulukuu. Lukukausi sisältää 16
opetuskertaa. Syys- ja talvilomaviikoilla ei ole opetusta.
Lukukausimaksun voi maksaa osissa
Syyskauden 2018 laskut on postitettu. Lukukausimaksun voi maksaa myös erissä. Lähetämme
yhden laskun mutta voit itse jakaa summan 2-4 osaan ja maksaa ne kuukausierinä. Käytä
jokaisen erän maksussa samaa, laskuun merkittyä viitenumeroa jotta suoritus kohdistuu
saman tien oikealle laskulle.
Oppilaan opas kertoo musiikkikoulun käytänteistä
Varsinkin uusien oppilaiden ja heidän tukiverkostonsa tulee tutustua musiikkikoulun Oppilaan
oppaaseen. Siitä löytyy tärkeää tietoa mm. poissaoloista ja tuntien korvaamisista, kuvaamisesta
ja kuulon suojaamisesta. https://www.resonaari.fi/musiikkikoulu/oppilaan-opas
Seuraa Resonaaria somessa
Resonaarin kotisivut www.resonaari.fi
• Tapahtumakalenterissa konsertit, lomat ja muut tärkeät tapahtumat.
• Henkilökunnan yhteystiedot, 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.
Resonaarin henkilökunta
Koko henkilökunnan yhteystiedot löydät nettisivuiltamme osoitteesta
www.resonaari.fi/yhteystiedot
Syysterveisin,

Resonaarin väki
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