
 
 

Sipoon Äänet kurssitiedote 2018 
 
Porvoonseudun musiikkiopisto järjestää toisen kerran kitaraoppilailleen kursseja Sipoon 
Äänet –kitarafestivaalin yhteydessä. Tarjoamme monipuolisen kattauksen sellaista, mitä 
päivittäisissä opinnoissa jää pienemmälle huomiolle. Tässä tietoa kurssien suunnittelusta, 
ajoista yms. Tänä vuonna kurssit jakaantuvat kolmeen tasoon, kuitenkin niin että myös 
yhteisiä tunteja on. Tämän lisäksi tarjoamme nuorille vasta-alkajille omat kurssit. Tarkempaa 
tietoa yksittäisistä kursseista löytyy kevään tiedotteesta, joka lähetettiin kaikille 
toukokuussa. 
Kun ilmoittaudut, sinulla on seuraavat vaihtoehdot: 
 
Taso I 
Jos olet ala-asteella, olet soittanut vuoden tai pari ja lähestyt tai olet suorittanut 1. 
tasokokeen. Osaat jo lukea vähän nuotteja ensimmäisessä asemassa, mutta soinnut eivät 
vielä ole kovin tuttuja. 
Taso II 
Sinulle, joka olet jo soittanut jonkin aikaa, olet ala-tai yläasteella ja soitat 2. tason kappaleita. 
Olet soittanut aikaisemmin muiden kanssa, ja osaat tavallisimmat sointuotteet. Tasolla II voit 
valita jos haluat soittaa enemmän yhtyeessä, vai käydä video- tai MIDIkurssilla. 
Taso III 
Olet yläasteella tai lukiossa ja olet jo suorittanut 2. tai 3. perustason, ja soinnut ovat sinulle 
tuttuja. Luet nuotteja myös asemissa ja pystyt työskentelemään itsenäisestikin. Tasolla III 
voit valita suuntautumista, joko yhtyesoittoa tai video- ja/tai MIDIkurssia. 
Katri Heinon kitaramuskari ja aloittelijoiden kurssi 
Kitaramuskari on suunniteltu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheille, aikaisempaa 
kokemusta ei tarvita. Lauantai 12.00-12.45 ja sunnuntai 12.00-12.30. Aloittelijoiden kurssi 
on yhteissoiton ja soittotaidon alkeiskurssi tänä syksynä opintonsa aloittaneille, tai heille 
jotka haluavat kokeilla kitaransoittoa ensimmäistä kertaa. Lauantai ja sunnuntai 11.00-
11.45. Vuokko Hovatan konsertti Sikojen Rakkaus sunnuntaina Lilla Villanissa sisältyy 
molempiin kursseihin. 
 
Muuta infoa 
 
Ilmoittautuminen 
Täytä liitteenä oleva lomake ja lähetä se osoitteeseen musiikkiopisto@porvoo.fi 
 
 



Ajat 
Kurssi alkaa perjantaina klo 15.00 ja huipentuu konserttiin sunnuntaina klo 18.00. Eri tasoilla 
on eriävät aikataulut, niin että nuoremmilla on lyhyempiä päiviä, ja isommilla myös muiden 
kuuntelua ja itsenäistä työskentelyä. Tasokohtaiset ja yhteiset ajat löydät alla olevasta 
taulukosta. Kitaramuskarin ja alkeiskurssin ajat löytyvät yllä. 
 
Paikat 
Kurssia pidetään kolmessa eri paikassa: Suurin osa opetuksesta tapahtuu Jokipuiston 
koululla vanhalla sairaala-alueella, osoite on Pilvilinnantie 7. Osa opetuksesta ja osa 
konserteista tapahtuu musiikkiopiston tiloissa Artborg 35:ssä, joka sijaitsee parisataa metriä 
koulusta, Pilvilinnantie 2. Sunnuntaina aloitetaan päivä Lilla Villanissa, Jussaksentie 16. 
Festivaalin tapahtumia on myös muualla Nikkilässä, katso lähemmin http://sipoonaanet.fi. 
 
Kyydit 
Festivaali ja musiikkiopisto järjestävät kyydit Mäntsälästä, Loviisasta ja Porvoosta Jokipuiston 
koululle perjantaina iltapäivällä. Bussi tai taksi lähtee jokaiselta paikkakunnalta 
musiikkiopistolta, tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin. Kyyti järjestetään myös 
sunnuntaina Lilla Villanista Jokipuiston koululle. Muuten toivomme että perheet järjestävät 
yhteiskyytejä, ja kannattaa tietysti samalla käydä festivaalin upeissa konserteissa! 
 
Hinta 
Osallistumismaksu on 50€, ja sisältää opetuksen, ruokailut ja yllä mainitut kyydit. 
Sisäänpääsy festivaalin konsertteihin sisältyy myös lapsille, ja perhelippu Pablo Marquezin 
konserttiin perjantaina (maks.2 aikuista + 2 lasta). Kitaramuskarin ja alkeiskurssin hinta on 
30€, ja sisältää pääsymaksun Vuokko Hovatan Sikojen Rakkaus -konserttiin sunnuntaina Lilla 
Villanissa. 
 
Kysymyksiä? 
Tarkempaa infoa antaa kurssivastaava Niklas Mellberg, 050-5476989 tai 
niklas.mellberg@porvoo.fi 
 
Tervetuloa kurssille! 
 

http://sipoonaanet.fi/
mailto:niklas.mellberg@porvoo.fi


 

Perjantai 5.10 (Jokipuiston koulu) 
 

 TASO I TASO II TASO III 

15.00-16.00 Back to Basics 
(Mellberg) 

Sointuklinikka 
(Romppanen) 

16.00-17.00 Ukulele 
(Julkunen) 

Ensemble II (Mellberg) Toisin 
soittamisen taito 
(Orma) 

17.00-17.45 Ensemble I 
(Mellberg) 

Videokurssi 
(Salonen) 

Ensemble III 
(Mellberg) TAI  
Videokurssi 
(Salonen) 

 
17.45-18.30 

 
PÄIVÄLLINEN 

 

 
19.00-> 

 
KONSERTTI (Marquez) Artborg 35 

 

 

Lauantai 6.10 (Jokipuiston koulu) 
 

 TASO I TASO II TASO III 

 
10.00-10.45 

 
Back to Basics (Mellberg) 

 

11.00-11.45 Ensemble I 
(Mellberg) 
 

Silent Guitar & MIDI 
(Sarsila) TAI  
Videokurssi (Salonen) 
TAI omaa harjoittelua 

Silent Guitar & 
MIDI (Sarsila) TAI   
Videokurssi 
(Salonen) TAI   
omaa harjoittelua 

11.45-12.30 Ensemble I 
(Mellberg) 
 

Silent Guitar & MIDI 
(Sarsila) 

Videokurssi 
(Salonen) 

 
12.30-13.15 

 
LOUNAS 

 

    

13.15-14.45  Ensemble II 
(Mellberg) 

Sointuklinikka 
(Romppanen) 

15.00-16.30  Sointuklinikka Ensemble III 



 
 
 

(Romppanen) (Mellberg) 

16.30-17.30  
PÄIVÄLLINEN 

 
 

18.00->  
Konsertti Nikkilän Juhlatalossa (Kumela, Marquez & Lohjan 

kaupunginorkesteri) 
 

 

Sunnuntai 7.10 
 

11.00-12.30 Ukulelekurssi (Lilla Villan) 
(Julkunen) 

Ukulelekurssi 
(Lilla Villan) 
(Julkunen) TAI 
Videokurssi 
(Salonen) 

Ukulelekurssi 
(Lilla Villan) 
(Julkunen) TAI 
Videokurssi 
(Salonen) 

12.30-13.00 Brunssi (Lilla Villan) Brunssi(Lilla Villan) 
->Kyyti Artborgiin 

Brunssi (Lilla Villan) 
->Kyyti Artborgiin 

13.00-14.30 Sikojen rakkaus (Lilla Villan)   

13.15-14.00 Sikojen rakkaus (Lilla Villan) Pablo Marquezin 
mestarikurssi 
(Artborg) 

Pablo Marquezin  
mestarikurssi 
(Artborg) 

14.00-14.45 Sikojen rakkaus (Lilla Villan) 
->Kyyti Jokipuiston koululle 

Ensemble II 
(Mellberg) 

Toisin soittamisen 
taito (Orma) 

15.00-16.00 Ensemble I 
(Mellberg) 

Sointuklinikka 
(Romppanen) 

Sointuklinikka 
(Romppanen) 

16.00-16.45  
PÄIVÄLLINEN 

 

16.45-17.45  
Kenraaliharjoitus (Artborg 35) 

 

18.00->  
Loppukonsertti (Artborg 35) 

 
 


