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Perusopetus
Musiikin perusopetuksen laaja oppimäärä on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille
lapsille ja nuorille. Alle kouluikäisille ensisijainen opiskelupaikka on musiikkileikkikoulu.
Ilmoittautuminen opetukseen 7.4. – 30.4.2018. www.kemu.eepos.fi
Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä sen mukaan, miten soittimissa on tilaa.
Opetus tapahtuu taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan.
Opetukseen sisältyy:
• pääinstrumentti
• musiikin perusteet 4lk:lta alkaen
• orkesteri/bändi/yhtyesoitto
• esiintymiset
• konserteissa käynnit
KLASSINEN MUSIIKKI
• jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
• puupuhallinsoittimet: nokkahuilu, huilu, klarinetti, oboe, fagotti, saksofoni
• vaskipuhallinsoittimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, altto- ja baritonitorvi, tuuba
• muut soittimet: piano, harmonikka, kitara, kantele
• klassinen laulu
RYTMIMUSIIKKI
• bändisoittimet: sähkökitara, sähköbasso, rummut, pop/jazz-piano, pop/jazz-laulu

Perusopetuksen lukukausimaksut
30 min/oppilas/viikko 334 €
45 min/oppilas/viikko 393 €
60 min/oppilas/viikko 414 €
Sivuinstrumentti 30 min/viikko 191 €
yhtyelaulu 45 min/viikko 85 €
Muut maksut
ulkopaikkakuntalaismaksu 40 €
soitinvuokra 50 €
Mahdollisuus vuokrata musiikkiopiston soitin,mikäli soittimia riittää (ei piano, kitara,
rummut, sähkökitara, sähköbasso).

Sisaralennus
• 2. lapsesta 40 €
• 3. lapsesta 50 €
• 4. lapsesta 60 €
Sisaralennus koskee samassa taloudessa asuvia sisaruksia.
Sisaralennus ei koske Avointa opetusta

Musiikkileikkikouluryhmät alle kouluikäisille
• musiikkia ennen syntymää 5 x 60 min 50 €
• vauvaryhmät 45 min/viikko 136 €
• vauva-sisarusryhmät 45 min/viikko 191 €
• ryhmät päiväkodeissa 45 min/viikko 143 €
• kantele- ja nokkahuiluryhmä 45 min/viikko 143 €
• iltaryhmät 45 min/viikko 143 €
• kuvismuskari 4-vuotiaille 60 min/viikko 166 €
• kuvismuskari 5-6-vuotiaille 90 min/viikko 225 €

Musiikkivalmennus
• 6-8 -vuotiaille
• musiikkileikkikoulun jatko
Rytmivalmennus – Riemua ja iloa yhteissoitosta. Rytmivalmennus-ryhmässä
musisoidaan monipuolisesti lyömä-, laatta- ja rytmisoittimilla, unohtamatta
liikettä ja kehosoittimia.
Kantelevalmennus – Ryhmässä syvennetään 5-kielisen kanteleensoiton
perusasioita, kuten monipuolista sointusäestämistä ja melodioiden soittamista.
Yhteissoitto ja ryhmässä oppimisen ilo on keskiössä.
Musiikkivalmennuksen opetusaika ja lukukausimaksu
• Rytmivalmennus tai kantelevalmennus 60 min/viikko 168 €
Musiikkileikkikoulussa ensimmäinen kerta on kokeilukerta, jota ei laskuteta,
mikäli asiakas peruu oppilaspaikan heti tämän jälkeen.

Karusellit
SOITINKARUSELLI
• ryhmäopetusta 6-8-vuotiaille
• lukuvuoden aikana tutustutaan viiteen soittimeen:
alttoviulu, kontrabasso, harmonikka, beibipasuuna ja käyrätorvi
• oma aikuinen läsnä soittotunnilla
• lukukausimaksu sisältää soittimen
BÄNDISOITINKARUSELLI
• ryhmäopetusta 8-11-vuotiaille aloittelijoille
• lukuvuoden aikana tutustutaan bändisoittimiin:
sähkökitara, sähköbasso, kosketinsoittimet, rummut ja laulu
• tutustutaan myös afroamerikkalaisen musiikin perusteisiin
KARUSELLIEN OPETUSAIKA JA LUKUKAUSIMAKSU
30 min/viikko 189 €

Avoin opetus
Avoimeen opetukseen otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä.
Avoin opetus toteutuu eripituisina opetusjaksoina asiakkaan valinnan mukaan.
Avoimen opetuksen periaatteena on, että oppilasmaksut kattavat opetuksesta aiheutuvat kulut.
Opetuksen sisältö:
• pääinstrumentti
• jos pääinstrumentti on orkesterisoitin, mahdollisuus osallistua orkesteriin
• tavoitteellista soitonopiskelua
• myös vasta-alkajille
• oppilaalla tulee olla oma soitin

Nuorten soitonopetus (alle 20 v.)
• 10 x 30min/oppilas 295 €
• 12 x 30 min/oppilas 345 €
• 15 x 30 min/oppilas 431 €
• 17 x 30 min /oppilas 485 €
(Nuorten ensisijainen linja on Perusopetus, joka sisältää soittotunnin lisäksi yhteissoiton ja musiikin
perusteet.)

Aikuisten soitonopetus
• 10 x 30min/oppilas 367 €
• 12 x 30min/oppilas 436 €
• 15 x 30min/oppilas 540 €
• 17 x 30min/oppilas 593 €

Ryhmäopetus
Yhtyelaulu 85 €
- kysy tarjous, mikäli sinulla on valmis lauluryhmä ja haluatte lisäohjausta
Orkesteri 85 €
Musiikin perusteet 149 €

Lyhytkurssit
Vapaa säestys
Tule opettelemaan vapaan säestyksen perusteita tai rikastuttamaan aiempia vapaa säestys -taitojasi
treenaamalla lisää sointuja ja komppeja. Periodilla voit myös prepata vapaata säestystäsi esim.
ammatillisten opintojen pääsykokeita varten.
• yksilöopetus 5 x 30min 190 €
• pariopetus 5 x 30min 90 €/oppilas

Pianolla

Kitaralla

• komppausta ja sointumerkeistä soittoa

• kitaransoiton perusrytmiikkaa
• oikean käden soittotekniikat
• eri musiikkityylien säestämisen perusteet

Bändiboksi
• 6 x 60 min / bändiläinen 84 €
• 12 x 60 min / bändiläinen 167 €

Ilmoittautumiset 7.4. – 30.4.2018.
Ilmoittautumislomake www.kemu.eepos.fi
Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Vapaita paikkoja voi kysyä ympäri vuoden.

Tiedustelut
Toimistonhoitaja Maija Issakainen puh. 041 529 7623
maija.issakainen@keravanmusiikkiopisto.fi
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kari.syvaniemi@keravanmusiikkiopisto.fi
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