6.6.2017

SIBELIUS-OPISTON LUKUVUODEN 2017–2018 ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ
MAANANTAI 14.8.2017
Ilmoittautumispäivä Sibelius-opistolla Hämeenlinnassa
(Myös janakkalalaiset ja hattulalaiset oppilaat)
Klo 16.00 - 18.00 Musiikin perusteet (Tauno Marttinen-sali)
• Ne oppilaat, joilla ei ole musiikin perusteiden ryhmää tiedossa.
• Musiikin perusteiden lukujärjestykset ovat nähtävillä opiston kotisivuilla
www.sibeliusopisto.fi ja ilmoittautumispäivänä 4. ja 5. krs:n ilmoitustaululla.
• HUOM! Tarkista mahdolliset ryhmätuntisi (mupe, orkesteri, kuoro) ennen soittotunnin sopimista.
Soittotuntien sopiminen:
Klo 16.30 - 17.30 Jousi- ja puhallinsoittimet sekä harmonikka
Klo 17.30 - 18.30 Kantele, kitara, laulu ja piano
Klo 17.30 - 18.30 Pop/jazz-mupe ja pop/jazz-soittimet
Opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti ti 15.8.2017.
Musiikin perusteiden opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti ma 21.8.2017
Muiden ryhmätuntien (kuorot ja orkesterit) aikataulut nähtävissä 4. ja 5. krs:n ilmoitustaululla ja opiston nettisivuilla.
Tapio Hurri
rehtori

Hämeenlinnan Musiikinystävät ry, Sibelius-opisto
Paasikiventie 2, 13200 Hämeenlinna, puh. (03) 644 6711,
e-mail toimisto@sibeliusopisto.fi
rehtori 050 595 2380, e-mail: tapio.hurri@sibeliusopisto.fi

Musiikin perusteet (Tauno Marttinen -sali, Opistotalon 4. krs.)
Ma 14.8.2017 klo 16.00 - 18.00
Jos tiedät jo kevään ilmoittautumisen perusteella mupe-tuntisi ajankohdan:
Musiikin perusteisiin jo keväällä jatkoilmoituksen yhteydessä ilmoittautuneet eivät osallistu musiikin
perusteiden ilmoittautumistilaisuuteen ilman erityistä syytä. Jos olet saanut kesäkuun aikana sähköpostivahvistuksen mupe-ryhmäsi ajankohdasta ja olet tarkistanut muiden ryhmäaineiden ajankohdat, voit mennä suoraan sopimaan soittotuntisi ajan.
Jos sinun pitää jostakin syystä tarkistaa musiikin perusteiden ryhmäsi, aineen ryhmälistat ja lukujärjestykset ovat nähtävillä Opistotalon 4 ja 5 krs:n ilmoitustauluilla ko. päivänä. Lukujärjestykset
ovat nähtävillä myös Sibelius-opiston nettisivuilla.

Jos et vielä tiedä, milloin mupe-tuntisi on:
Jos et ole valinnut musiikin perusteiden ryhmää kevään ilmoittautumisessa, ilmoittaudu muperyhmään ilmoittautumispäivänä paikan päällä TM -salissa. Jotkut ryhmät ovat täyttyneet jo kevään
ilmoittautumisissa. Täysiin ryhmiin on ollut mahdollista jonottaa. Jonotustilanne tarkistetaan ilmoittautumispäivänä. Ryhmien maksimikoko on 12 oppilasta.
Jos oppilas ei ole vielä koskaan opiskellut mupea (ja et ole saanut siitä vahvistusviestiä kesäkuussa), hän tulee valitsemaan mupe-ryhmänsä paikan päälle ilmoittautumispäivänä. Musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan pääsääntöisesti 10-vuotiaana (v. 2007 syntyneet).
v. 2008 ja sen jälkeen syntyneet voivat halutessaan aloittaa opiskelun, jos ryhmissä on tilaa.
Opiskelu alkaa tasolta 1A.

Opistotason musiikin perusteiden ilmoittautuminen:
Opistotason musiikin perusteisiin ilmoittaudutaan sähköpostitse suoraan 4A-kurssin
opettajalle (elina.haapamaki@sibeliusopisto.fi). Musiikin perusteiden opistotason
opintoja ei tarvitse aloittaa välttämättä heti seuraavana vuonna perustason
päättymisen jälkeen. Jos et ole varma tulisiko sinun aloittaa opistotason mupe vai
ei, ole yhteydessä mupe-opettajaan.
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