Hei laulun ystävä!
Olet ilmiselvästi kiinnostunut Sodankylässä järjestämästäni laulukurssista, joten
tässä Sinulle lisätietoa asiasta.
Perustiedot
Kurssin ajankohta on pe.22.- su.24.8.2014 ja paikkana Sodankylän kunnantalo.
Tervetulleita ovat kaikenikäiset ja -tasoiset laulajat! Kurssin aiheena on nimenomaan pop/rock/jazzlaulu, eli rytmimusiikki.
Itse olen kotoisin Sodankylästä ja valmistunut Oulun konservatoriosta pop/jazz-laulajaksi vuonna
2010. Vuoden päästä valmistun pop/jazz-laulunopettajaksi Metropolian Ammattikorkeakoulusta
Helsingistä.
Minusta laulunopettajana voi lukea lisää esim. www.helikaltiokumpu.weebly.com
Alustava suunnitelma kurssista
Tavoitteeni kurssin suhteen ovat seuraavanlaiset:
– sisältää sekä yksityisopetusta että ryhmäopetusta
– intensiivistä ja monipuolista opetusta, monen tasoisille laulajille antoisaa
– sisältää myös laulamista yhdessä, useammassa äänessäkin
– sisältää mahdollisuuden pieneen esiintymiseen kurssin päätteeksi
– mahdollisuus räätälöidä kurssia omiin tarpeisiin
– mahdollisuus valita ryhmäopetuksen ja yksityisopetuksen suhdetta kurssilla
– kurssilaiset mukana ideoimassa lopullista toteutusta, jotta kurssin anti olisi osuva
– kaikilla on hauskaa ja laulamisen ilo vahvistuu!
Tältä pohjalta olen tehnyt tällaisen alustavan suunnitelman:
Pe. 27.6.
La. 28.6.
14-18 yksityistunteja
11-13 ryhmätunti
18-20 ryhmätunti
13-14 lounas
14-18 yksityistunteja
18-20 ryhmätunti

sis.

Su. 29.6.
10-12 yksityistunteja
12-13 lounas
13-15 yksityistunteja
15-16 kenraali
16-17 tauko/valmistelua
17 loppukonsertti

yksityisopetusta väh.90min/hlö
ryhmäopetusta 7h

Paikalla ei siis olla koko ajan, vaan ryhmäopetuksissa sekä omilla henkilökohtaisilla laulutunneilla.
Yksityistuntien aikoja voidaan siis sovittaa mahdollisiin muihin aikatauluihisi.
Mitä eri opetusmuodot tarkoittavat käytännössä?
Yksityistunnilla opettaja käy kanssasi läpi sinua kiinnostavia asioita laulamiseen liittyen, siellä
voidaan esimerkiksi tehdä hengitys- ja laulutekniikkaharjoituksia, opetella biisejä tai harjoitella
tulkintaa/esiintymistä - sinun toiveidesi mukaan!
Ryhmätunneilla taas on aiheena jokin yhteisesti valittu teema, josta on kaikille hyötyä.
Esimerkkeinä voisi olla vaikka hengitystekniikka, mikrofonin käyttö tai rytmiikka laulamisessa.
Ryhmätunneilla myös tutustutaan muihin laulajiin ja harjoitellaan sunnuntain konserttiin jokin
hauska yhteisbiisi, mielellään myös useammassa äänessä, pieni maistiainen siis myös kuorolaulusta
luvassa.

”Peruskurssissa” olisi siis 3x30min yksityisopetusta sekä 7h erilaisia ryhmätunteja. Näiden lisäksi
sinulla olisi mahdollisuus ottaa lisää yksityisopetusta, mikäli haluaisit perehtyä laulamiseen vielä
syvällisemmin viikonlopun aikana.
Lisäksi haluan tarjota mahdollisuuden lisätä laulunopiskelun ryhmämuotoisuutta: laulun
ammattiopinnoissa hyvin tavallinen tapa opiskella on ns. Master class, eli yksi oppilas kerrallaan on
aktiivinen, mutta muut ryhmän laulajat seuraavat tuntia. Näin kaikki oppivat kaikkien tunneista.
Ajatus voi tuntua jännittävältä aluksi, myös opettajasta, mutta tilanteeseen tottuu nopeasti ja
ryhmätuntien hyödyt ovat erittäin selvät, etenkin kun laulajien taso on suurin piirtein sama. Pidän
huolen siitä, että ryhmien kokoonpanot ovat tarkoituksenmukaisia.
Mikäli valitset tämän työskentelymuodon, saat kannustuksena pienen edun peruskurssiisi:
yhden pidemmän, 45 minuutin yksityistunnin. Jokaisen ensimmäinen oma laulutunti perjantaina
on joka tapauksessa ihan kahden kesken opettajan kanssa.
Tarjoan mahdollisuutta myös käyttää kurssin tarjoamaa harjoitustilaa, mistä saa varata aikoja
yksityiselle harjoittelulle kurssin aikana. Harjoitustila sijaitsee kunnantalolla ja siellä on
käytettävissä piano sekä musiikkisoitin. Siellä saat harjoitella tunneilla opittua asiaa rauhassa.
HINNAT
Peruskurssi
(sis. 3x30min yksityisopetusta, 7h ryhmäopetusta ja materiaalit)
Peruskurssi Master class
(sis. 30min yksityisopetusta, 75min master class -ryhmäopetusta
(plus kaikkien muiden master class -ryhmäläisten tunnit
kuunteluoppilaana), 7h ryhmäopetusta ja materiaalit)

168,00 €
168,00 €

Lisäopetus (yksityistunnit tai master class)
10 €/15min
(lisäopetusminuutteja voi jaotella eri päiville, eli esim. 30 eurolla saat
pidennettyä kaikki yksityistuntisi 45-minuuttisiksi tai 60 eurolla 60minuuttisiksi)
Hinnat sisältävät mahdollisen arvonlisäveron.
Ilmoittautuminen
Kurssi toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on vähintään neljä. Kurssin maksimiosallistujamäärä on 10.
Mikäli kurssin suunniteltu ajankohta ei käy sinulle tai kurssi ehtii täyttyä, voit ehdottaa myös toista
aikaa kurssille, jospa saataisiin järjestymään useampikin tälle kesälle!
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli kurssilaisten etu sitä vaatii, pidätän oikeuden
järjestää heitä erilaisiin ryhmiin ja mahdollisesti muuttaa kurssin rakennetta.
Ilmoittaudu viimeistään 18.8. mennessä sähköpostilla osoitteeseen
heli_k_85@hotmail.com tai tekstiviestillä numeroon 040-8671985.
Kerro viestissäsi: nimesi, ikäsi, osoitteesi, puh.numerosi ja sähköpostiosoitteesi, sekä kerro lisäksi
hieman laulu-/musiikkitaustastasi. Ilmoita myös, minkä kurssityypin valitset ja mitä sisältöä
opetukseen toivot. (Alle 18-vuotiailta myös vanhemman yhteystiedot.)
Kuuntelen mielelläni ideoita ja palautetta!
Mikäli haluat mukaan kurssin tiedotukseen Facebookissa, ilmoita sekin niin kutsun sinut
kurssilaisten ryhmään! :) Siellä myös tutustut kurssikavereihin etukäteen.
Odotan innolla tulevaa lauluviikonloppua! Tervetuloa mukaan!
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