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SIPOON ÄÄNET 
-KITARAKURSSIT 2018 

SIPOON ÄÄNET TOTEUTETAAN TAAS! 
Sipoon Äänet-kitarafestivaali toteutetaan tänä vuonna 5.-7.10 Nikkilässä, ja tiedossa on 
taas hieno ja monipuolinen ohjelma sekä konserttien että kurssien osalta! Taiteellisena 
johtajana jatkaa Petri Kumela, ja ulkomaalaisena vieraana saapuu argentiinalainen 
tähtikitaristi Pablo Márguez, yksi tämän hetken kuumimmista nimistä klassisen kitaran 
maailmassa. 

KURSSIT 

Kurssitarjonta laajenee viime vuodesta, ja tuomme mukaan vaihtoehtoisia kursseja sekä 
nuoremmille että pidemmälle oleville kitaristeille. Tarkemmat aikataulut selviävät elo- 
syyskuun vaihteessa, mutta ajallisesti laajennamme kurssia alkamaan jo perjantaina 5.10 
puolenpäivän aikaan. Opettajina toimivat sekä festivaalilla esiintyvät taiteilijat, että 
musiikkiopiston omat kitaraopettajat, ja olemme varmoja että jokaiselle löytyy jotain 
kiinnostavaa.  

Koska osa kursseista järjestetään eri kohderyhmille päällekkäin, kaikkia kursseja ei voi 
yhdistää. Pyrimme kuitenkin siihen, että samalle kohderyhmälle ei tulisi 
päällekkäisyyksiä. Kurssien, ja samalla koko festivaalin loppukonsertti on sunnuntaina 
7.10 Artborg 35:n salissa. Kuulemme läpileikkauksen kurssien sadosta, ja festivaalin 
taiteilijat vierailevat myös viime vuoden tapaan loppukonsertissa. 

• Toisin soittamisen taito (Jukka Orma) 
o Kitaristilegenda (mm. Sielun Veljet) tulee sekä esiintyvänä 

taiteilijana että opettajana festivaalille, tätä odotamme innolla! 
Yläaste- ja lukioikäisille, 2. pt:n suorittaneille. Perjantai ja 
sunnuntai. 

• Komppiklinikka (Jarmo Romppanen) 
o Suuren suosion viime vuonna saavuttanut Jarmo Romppanen palaa 

festivaalille. Tiedossa tiivis paketti monentyylistä sointukomppia. 
Toivomme että tunnet ainakin muutaman perussoinnun etukäteen. 

• Silent Guitar ja MIDI (Sampo Sarsila) 
o Tutustu MIDI:n mahdollisuuksiin ja soundimaailmoihin! Vain 

lauantai, yläaste- ja lukioikäisille, 2. pt:n suorittaneille. 



• Ukulelekurssi (Jarmo Julkunen) 
o Jarmo Julkunen palaa festivaalille! Viime vuonna soitimme 

Sibeliuksen Finlandiaa yli kahdellakymmenellä ukulelellä, mitä tänä 
vuonna tapahtuu?! Toteutetaan yhteistyössä Lilla Villanin kanssa. 
Perjantai ja sunnuntai. 

• Yhtyesoitto (Niklas Mellberg) 

o Muodostamme kitarayhtyeitä soittokokemuksen mukaan, nuotit 
jaetaan etukäteen ja harjoitellaan oman opettajan kanssa. 

• Back to Basics (Niklas Mellberg) 

o Kaikille osallistujille yhteinen kurssijakso joka sisältää kitaristin 
perustaitojen hiomista. Treenataan myös nuotinlukua ja erityisesti 
äänenmuodostusta. Sopii vähintään vuoden soittaneille. 

• Alkeet ja kitaramuskari (Katri Heino) 
o Syksyllä aloittaneille ja pienille vasta-alkajille tarkoitetut lyhyet 

intensiivikurssit. Sopii myös vaikka ei olisi aikaisempaa 
soittokokemusta. Voit lainata soittimen kurssin yhteydessä. 

• Demo- ja videointipaja (Ilkka Salonen) 
o Opettele tekemään ja editoimaan lyhyt kuva- ja ääninäyte omasta tai 

kaverin soitosta. Kurssilla perehdytetään sekä videoiden tekniseen 
toteuttamiseen sekä niiden käyttömahdollisuuksiin. 

Tervetuloa kurssille, vastaan mielelläni kysymyksiin! 

Niklas Mellberg, kurssivastaava 

050-5476989 

niklas.mellberg@porvoo.fi 
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