rytmilukujärjestys 2019-20

oma nimi_______________

klo

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

9:00-9:45

työtehtävän suunnittelu

työtehtävän suunnittelu

työtehtävän suunnittelu

vapaa säestys (kamu)

näyttötutkintoyhtye

9:45-10:30

tai valinnaiset opinnot

tai valinnaiset opinnot

tai valinnaiset opinnot

10:45-11:30

rytmisolfa 1 TAI

11:30-12:15

rytmisolfa 2

transkriptio 60 min

(sovitaan erikseen)
rytmiteoria 1 TAI

rytmiikka 1 (syksy) TAI

rytmiteoria 2

rytmiikka 1 (kevät)

historiat

liveäänitekniikka (1. jakso)

12:15-13:00
13:00-13:45

paja A

paja A

paja A

paja B

paja B

paja B

13:45-14:30
14:45-15:30
15:30-16:15

Sibelius (sovitaan erikseen)
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 A
paja B
paja A
paja A
paja B
paja A
paja B
paja A
paja B

historiat
rockpaja
akustinen paja
pelimannipaja
popjazzlaulupaja
jazzpaja
tanssimusiikkipaja
maailmanmusiikkipaja
kansanlaulupaja
soulpaja

suomalainen kansanmusiikki
taidemusiikin perusteet

populaarimusiikin historia

Poissaoloista ilmoitetaan aina opettajalle etukäteen. Opiskelijasähköpostia ja/tai wilmaa käytetään päivittäin.
Sinun tulee olla läsnä vähintään 70% oppitunneista. Jos olet poissa pajasta/yhtyeestä, hankit itsellesi sijaisen.
kurssit

opettajat

muistettavia

rytmiteoria 2
suomalainen kansanmusiikki
rytmiteoria ja -solfa 1
Rytmisolfa 2
rytmiikka 1 ja 2
transkriptio
Vocal Ensemble
vapaa säestys (kamu)
työtehtävän suunnittelu
popjazzlaulupaja
kansanlaulupaja
rockpaja
akustinen paja
pelimannipaja
tanssimusiikkipaja
soulpaja
jazzpaja
maailmanmusiikkipaja
populaarimusiikin historia
liveäänitekniikka

Jari Lappalainen
Kirsi Uutinen
Aki Hietala
Simo Loikkanen
Jari Lappalainen
Jari Lappalainen
Jukka Karppanen
Aki Hietala
Kirsi Uutinen
Jukka Karppanen
Kirsi Uutinen
Mikko Tirronen
Jari Lappalainen
Aki Hietala
Juha Luoma
Simo Loikkanen
Petri Karttunen
Jari Lappalainen
Jari Lappalainen
Jarmo Kähkönen

Yleiset tenttipäivät aina jaksojen lopussa. Ilmoittaudu
viimeistään 2 viikkoa aiemmin.
Osaan.fi -sivustolla tehdään näyttöjen itsearviointi.
Henkilökunnan säpo: etunimi.sukunimi@joensuu.fi
Nettisivut: http://www.joensuu.fi/konservatorio
Wilma: https://wilma.pohjoiskarjala.net:8243/
Bändiluokkaa varataan google drive-kalenterin kautta.
Käyttöoikeuden saat Kirsiltä.

p. 050-336 2433

opetustilat
näyttötutkintoyhtyeopetus
historiat
rytmiteoria 1 ja -solfa 1
rytmiteoria 2 ja -solfa 2
rytmiikka 1 ja 2
pajat
Sibelius

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

Emmi Matikainen
050-501 2767
opinto-ohjaaja
Teemu Sinkko
teemu.sinkko@joensuu.fi
äänimies
kuraattorin, terveydenhoitajan ja psykologin yhteystiedot löydät wilmasta

Valinnaiset kurssit ilmoitetaan myöhemmin.

