päivitetty 9.4.2021

Musiikin varhaisiän opintojen opetustarjonta
lukuvuonna 2021-2022
•

Uudet oppilaat hakevat muskariin 2.-15.8.2021 (www.kuopionkonservatorio.fi/hakeminen) ja
nykyiset oppilaat jatkoilmoittautuvat Wilmassa 15.5. – 15.7.2021 välisenä aikana.

Musiikkileikkikoulu
0–4-vuotiaat
Ryhmävaihtoehdot:
•
•
•

Vauvamuskari: vauva yhdessä oman aikuisen kanssa
Alle 3-vuotiaat lapset ovat muskarissa yhdessä oman aikuisen kanssa
3-vuotiaasta alkaen lapsi on muskarissa ilman vanhempaa

5-vuotiaat
Ryhmävaihtoehdot:
•

Tavallinen musiikkileikkikouluryhmä tai kanteleryhmä

Muut opinnot:
• Oppilas voi halutessaan osallistua musiikkileikkikoulun lisäksi myös:
o Alkusoittoon (instrumenttiopetus pienryhmässä + muskari)
o Musiikin perusopetukseen (hakuaika 25.3.-25.4.2021, oppilasvalinta)

• muskari on ilmainen perusopetuksen oppilaille

6-vuotiaat (esikouluikäiset)
Ryhmävaihtoehdot:
•

Tavallinen musiikkileikkikouluryhmä tai kanteleryhmä

Muut opinnot:
• Oppilas voi halutessaan osallistua musiikkileikkikoulun lisäksi myös:
o
o
o
o

Alkusoittoon (instrumenttiopetus pienryhmässä + muskari)
Lapsikuoroon
Soitinkaruselliin
Musiikin perusopetukseen (hakuaika 25.3.-25.4.2021, oppilasvalinta)

• Muskari on ilmainen perusopetuksen oppilaille.
• Lapsikuoro on ilmainen muskarilaisille.

Musiikin valmentava opetus 2021-2022
•

Uudet oppilaat hakevat valmentavaan opetukseen 2.-31.8.2021
(www.kuopionkonservatorio.fi/hakeminen) ja nykyiset oppilaat jatkoilmoittautuvat Wilmassa
15.5. – 15.7.2021 välisenä aikana.

• Alkusoitto n. 5-8 (10) -vuotiaat (ikä voi vaihdella soittimittain)
o Instrumenttiopetus pienryhmässä + muskari tai musiikkipaja
o Tarkempi soitinvalikoima ja ikä löytyy hakuaikana netin hakulomakkeelta

• Laulupaja n. 7-10 -vuotiaat
o Lauluopetus pienryhmässä (+ lapsikuoro ja musiikkipaja (7-8-v) mahdollinen)

• Soitinkarusellit n. 6-8 -vuotiaat
Esimerkkejä karusellin soitinyhdistelmistä (myös muut soitinyhdistelmät ovat mahdollisia eri
toimipisteissä):
o Kiharakaruselli 6–8-vuotiaille (kitara, kantele ja harmonikka)
o Jousikaruselli 6–8-vuotiaille (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso)
o Bändikaruselli 7–8-vuotiaille (koskettimet, rummut, sähkökitara/sähköbasso)

• Musiikkipajat n. 7-8 -vuotiaat, muskarin opetuspaikoissa ja yhteistyökouluilla
o Musiikkipaja
o Kantelemusiikkipaja
• Musiikkipajaopetus on ilmaista perusopetuksen oppilaille
• Oppilas voi halutessaan osallistua musiikkipajan lisäksi myös:
o Lapsikuoroon, soitinkaruselliin, laulupajaan, alkusoittoon, kansanmusiikkiorkesteriin ja
musiikin perusopetukseen

• Lapsikuoro n. 6-9 -vuotiaat
o Lapsikuoro on ilmainen perusopetuksen oppilaille ja varhaisiän ryhmissä opiskeleville.

• Lauluryhmä n. 9-12 -vuotiaat
o Lauluryhmä on ilmainen perusopetuksen oppilaille.

• Kansanmusiikkiorkesteri n. 5-vuotiaat ja sitä vanhemmat
o Kansanmusiikkiorkesteri on ilmainen perusopetuksen oppilaille ja varhaisiän ryhmissä
opiskeleville.

Jatkoilmoittautuminen ja hakeminen lukuvuodelle 2021-2022
Nykyiset oppilaat jatkoilmoittautuvat opintoihin Kuopion konservatorion Wilma-järjestelmässä
15.5.-15.7.2021 välisenä aikana.
Uudet oppilaat hakevat vapaille oppilaspaikoille sähköisesti Kuopion konservatorion nettisivuilla
(www.kuopionkonservatorio.fi/hakeminen)
Haku musiikkileikkikouluun 2.-15.8.2021.
Haku musiikin valmentaviin opintoihin 2.-31.8.2021.
Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikin varhaisiän opintoihin ei ole pääsykoetta.
Haku musiikin perusopintoihin 25.3.-25.4.2021
Lisätietoa musiikin varhaisiän opintojen sisällöistä:
https://www.kuopionkonservatorio.fi/musiikki/musiikinvarhaisianopinnot/
Lisätietoa musiikin varhaisiän opintojen lukukausimaksuista:
www.kuopionkonservatorio.fi/lukukausimaksut/muskari-hinnasto

