Lukuvuosi 2021- 2022

Ristinummen Musiikkikoulu ry
Ristinummen Musiikkikoulu on yli 38 vuotta vanha yhdistys, jonka jäseninä ovat kaikki oppilaat tai
lasten vanhemmat. Jäsenet hyötyvät jäsenyydestään soittotuntien muodossa. Käytännössä toimintaa
pyörittää johtokunta, joka valitaan elokuun vuosikokouksessa. Johtokunta palkkaa opettajat ja
huolehtii tilojen hankinnasta ym. käytännön järjestelyistä. Lukuvuonna 2021 -2022 otamme uusia
oppilaita mahdollisuuksien mukaan. Opetusajat ovat 20,30 ja 45 min valinnan mukaan. Ilmoittautuminen
lukuvuodelle tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Tarkemmat opetusajat sovitaan myöhemmin. Heinäelokuun vaihteessa on lehtien toimintapalstoilla ilmoitus vuosikokouksesta. Merkitse henkilötiedot
tarkasti. Lukukaudessa on 12 tai 13 opetuskertaa. Yläikärajaa ei musiikkikoulussamme ole.
Lukukausimaksuun sisältyy tapaturmavakuutus.
ILMOITTAUTUMINEN RISTINUMMEN MUSIIKKIKOULUUN LV 2021 -2022
Oppilaan nimi:_____________________________________________________________________
Syntymäaika:_________________

Lähiosoite: ________________________________________
Postinumero ja paikka:________________________________

Huoltajan nimi:___________________________Puh. kotiin:_____________Töihin:______________
Huoltajan allekirjoitus________________________________
Sähköpostiosoite:_________________________________________________________
Aikaisemmat musiikkiopinnot:

1. OPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN: Opetus on tarkoitettu yli 6 vuotiaille, joidenkin
instrumenttien opiskelun voi aloittaa jo alle 6 vuotiaana. Henkilökohtaiset opetusajat ovat 20 min ja 30
min. tai 45 min viikossa. Ympyröi haluamasi opetus ja opetusaika:
* PIANO
* *POIKKIKHUILU
* BASSO
* KOSKETTIMET
* LAULU
** NOKKAHUILU
* KITARA
* *HARMONIKKA
* RUMMUT * MUSIIKIN TEORIA 1/3 2/3 3/3
* SÄHKÖKITARA
* *ILMAISUTAITO
* *VIULU
* MUU SOITIN
* MUSIIKIN PERUSTEET
* *KANTELE * VAPAASÄESTYS
* Ipad- garageband
* OPI TUNTEMAAN PA-LAITTEET JA SOITINTEKNIIKKA**oppilasmäärä väh. 4 oppilasta
HENKILÖKOHTAINEN OPETUSAIKA * 20 min. * 30 min. * 45 min. * PARIN KANSSA 30 min (kitara)

* opetukseen sisältyvät teorian lisäksi ryhmätunnit ja matineat sekä muut mahdolliset esiintymiset
* lauluopetus ja leirikoulu toteutetaan koulujen lomien aikana ja viikonloppuisin, erikseen sovittava
2. KUORO JA MUUT KOKOONPANOT:
* BÄNDITOIMINTA (1,5-2h)
* *KANTELERYHMÄ (45min) * *KUORO aikuisille / lapsille
** NOKKAHUILURYHMÄ (45min)
* VAPAASÄESTYS
* BÄNDIKOULU (1,5-2h)
3. MUSIIKKILEIKKIKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN:
** MUSIIKKILEIKKIKOULU
* *MUSIIKKILEIKKIKOULU
**MUSIIKKILEIKKIKOULU
(3-4 v., 30 min.)
(5-7 v., 45 min.)
( vauvamuskari 0 – 2v.)
PALAUTA LOMAKE allekirjoitettuna
Oili Airaksinen-Rajala Heinäpellontie 15 B 3 65280 Vaasa tai (skannattuna email:ssa) ilmoittaudu sähköpostilla;
airaksinenrajalaoili5@gmail.com / rmkppj@gmail.com LISÄTIETOJA:040 8281044 www.rmk.fi

