rytmilukujärjestys 2021-22
9:00-10:30

10:45-12:15

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

MuTTo (syksy)

MuTTo (syksy)

MuTTo (syksy)

sovittamisen perusteet
(syksy)

vapaa säestys (kamu)

DAW-perusteet (kevät)

lyömäsoitinpaja (kevät)

kansanmusiikin sävsov
(kevät)

jazzpaja (kevät)

10:45- 11:45 transkriptio

rytmiikka 1 (syksy)

rytmisolfa 1 TAI

notaatio (kevät TAI syksy)

rytmiikka 2 (kevät)

rytmisolfa 2

sivuinstrumenttiyhtye (syksy)
60 min

13-15:45 valinnaiset

rytmiteoria 1 TAI
rytmiteoria 2

12:15-13:00
13:00-14:30

14:45-16:15

paja A

paja A

paja A

13-15:45 historiat

TAI paja B

TAI paja B

TAI paja B

13-14.30 näyttöt.yhtye (x 2)

näyttötutkintoyhtye (x 2)

näyttötutkintoyhtye (x 2)

kamubändi/

14.45-16.15 näyttöt.yhtye (x 2)

näyttötutkintoyhtye (x 2)
16.30-18 Vocal Ensemble
(laululuokka)

opintojaksot

pajat

jakso 1

syyslomaan saakka

jakso 2

syyslomasta joululomaan

jakso 3

talvilomaan saakka

jakso 4

huhtikuun loppuun

paja
paja
paja
paja
paja
paja
paja
paja

A
B
A
B
A
B
A
B

historiat
rockpaja
pelimannipaja
popjazzlaulupaja
akustinen paja
etnopaja
funkpaja
iskelmäpaja
kansanmusiikin projekti

populaarimusiikin historia
taidemusiikin perusteet
suomalainen kansanmusiikki
valinnaiset opinnot: elokuvamusiikki

Poissaoloista ilmoitetaan aina opettajalle etukäteen. Wilmaa käytetään päivittäin.

kurssit

opettajat

muistettavia

rytmiteoria ja -solfa 2
suomalainen kansanmusiikki
rytmiteoria ja -solfa 1
populaarimusiikin historia
rytmiikka 1 ja 2
transkriptio
Vocal Ensemble
vapaa säestys (kamu)
MuTTo
sovittamisen perusteet
kansanmusiikin sävsov

Emilia Wolf
Kirsi Uutinen
Aki Hietala
Jari Lappalainen
Jari Lappalainen
Jari Lappalainen
Jukka Karppanen
Aki Hietala
Kirsi Uutinen
Jari Lappalainen
Jari Lappalainen

Yleiset tenttipäivät ovat aina jaksojen lopussa, ilmoittaudu opolle ajoissa.
Bändiluokkaa varataan syksyllä drive-kalenterin kautta, käyttöoikeuden saa Kirsiltä.
Nettisivut: http://www.joensuu.fi/konservatorio
Wilma: https://joensuunkonservatorio.inschool.fi/

opetustilat syksyllä
näyttötutkintoyhtyeopetus
historiat
rytmiteoria 1 ja -solfa 1
rytmiteoria 2 ja -solfa 2
rytmiikka 1 ja 2
pajat
notaatio

bändiluokka/kamuluokka/rumpuluokka
pieni sali, A-talo
teorialuokka
laululuokka
teorialuokka
bändiluokka/kamuluokka
musiikkiteknologialuokka (A-talo, C-siipi)

opinto-ohjaaja
äänimies

Emmi Matikainen 050-501 2767

MOP bändiluokka

MOP amppiryhmät

ma 16.30-21
ti 17-20
ke 17.45 -19.15
to 17.45- 19.15

ke 16.30-17.30
to 16.30-17.30

Teemu Sinkko, teemu.sinkko@konsa.joensuu.fi
kuraattorin, terveydenhoitajan ja psykologin yhteystiedot löydät wilmasta

