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LUKUVUOSI 2019–2020 ALKAA 
 
Muistin virkistykseksi asioita kesäkuun infokirjeestä (löytyy sivulta www.pmo.fi/oppilaille) ja lisätietoa niihin: 
 
Uusien rytmimusiikkioppilaiden tulee osallistua lähtötasotestiin to 8.8. klo 18 musiikkiopiston salissa 
(Eteläpuisto 4). 
 
Musiikin hahmotusaineiden ja orkesteri-/bändisijoituksesi sekä opettajatietosi näet omista tiedoistasi 
Eepos-portaalista https://pmo.eepos.fi, jossa ne ovat valmiina perjantaina 9.8. klo 20 alkaen. Mikäli 
aikatauluun tulee viivästystä, ilmoitamme siitä sivulla www.pmo.fi/oppilaille. 
Musiikin hahmotusaineiden opettajat sijoittavat Hämeenkyrön, Kangasalan ja Tampereen oppilaat valmiiksi 
ryhmiin. Jos oppilaalla on jo nyt tiedossa este jollekin viikonpäivälle esim. toisen harrastuksen vakiintuneen 
päivän vuoksi tai muu erityinen syy, pyydämme ilmoittamaan siitä viimeistään keskiviikkona 7.8. lomakkeella 
www.bit.ly/muha2019. Pyydämme ilmoitusta myös, jos oppilas haluaa osallistua opetukseen muulla kuin 
kotipaikkakunnallaan (esim. kangasalalainen Tampereella). 
Ylöjärven oppilaat (paitsi rytmimusiikki) ilmoittautuvat hahmotusaineiden ryhmiin Eepos-portaalissa, jossa 
lomake aukeaa 9.8. klo 17.00. 
 
Syksyn lukukausimaksu erääntyy torstaina 15.8. Lasku on lähetetty kesäkuun lopussa. Oppilaspaikan voi 
perua kuluitta viimeistään pe 9.8. Sen jälkeen paikan perumisesta peritään seuraavat peruutusmaksut: 
ensimmäisellä viikolla 50 €, toisella viikolla 100 € ja kolmannesta viikosta alkaen täysi lukukausimaksu. 
 
 
TAPAHTUMIA 
 
Pirkanmaan musiikkiopiston opettajia ja oppilaita esiintyy useassa eri kohteessa torstaina 8.8. 
Tampereen Tapahtumien yössä: 
 
Klo 16–16.30 on opettajayhtye Passionin avoimet harjoitukset Pirkanmaan musiikkiopiston salissa. 
Mukana viulussa Reetta Sipilä ja Leenamaija Raukola, sellossa Maria Tuominen ja Kimmo Kotilainen sekä 
pianossa Sanna Viitaniemi. 

Klo 16–16.20 esiintyy PMO:n puupuhallinopettajien Eteläpuisto-kvintetti Voimalla viiden puhaltajan 
Suomalaisella Klubilla (Puutarhakatu 13). Kvintetin jäseninä musisoivat Päivi Pöyhönen (huilu), Heli Seppälä 
(oboe), Lea Leinonen-Szemenyei (fagotti), Katri Kolunen (klarinetti) ja Anu Pihl (käyrätorvi). 

Klo 17–17.20 esiintyvät Suomalaisella Klubilla musiikkiopiston oppilaat, nuoret virtuoosit viulisti Niilo 
Halminen ja pianisti Sauli Aaltonen. 

Klo 19–19.30 tarjoilevat kantelepianoimprovisointia Bar Omassa (Tammela) PMO:n opettajat Noora Laiho 
ja Heikki Mäntylä. 

Klo 19.30–20 kuullaan kansainvälistä kuorolaulua Laikunlavalla, kun Nuorisokuoro Sympaatin vieraaksi 
samana iltapäivänä saapunut italialainen kuoro pääsee heti lavalle.   

Klo 20 alkaen lauletaan yhdessä vuosi sitten suosiota niittäneen Iskelmämessun uusinnassa Aleksanterin 
kirkossa. Bändissä ovat mukana PMO:n opettajat Jaakko Luoma (kapellimestari, kitara), Pirkka Isotalo 
(basso), Tomi Hyttinen (rummut) ja Lauri Pulakka (kitara ja koskettimet) sekä Osku Paappanen 
(koskettimet). Yhteislaulua ovat vauhdittamassa bändin solisteina PMO:n pop/jazz-laulajat Liina-Lotta 
Hakamäki, Krista Hanhijärvi, Elina Hanni, Monalisa Kivelä ja Ville Siltala. Musiikillisesta tuotannosta vastaa 
apulaisrehtori Timo Saarinen. 
 
la 17.8. klo 18 ” Vaskimusiikin juhlaa” Tuomiokirkossa 
Unkarilainen Hungarian Brass Quintet esittää renessanssin ja barokin ajan kamarimusiikkia vaskikvintetille, 
säveltäjinä mm. Bach, Händel, Holborn ja Mouret. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 € Unkarin Sarszentlörincin ystävyysseurakunnan hyväksi. 
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THE WALL 40 VUOTTA -KONSERTTI LAUANTAINA 7.9. 

Olemme sopineet Tactukselle ja lapsilaulajillemme ainutlaatuisen tilaisuuden esiintyä upeassa konsertissa, 
johon odotetaan yleisöksi tuhansia ihmisiä. Kyseessä on Pink Floyd -tribuuttiyhtye Pulsen esitys The Wall -
albumista 7. syyskuuta Pyynikin urheilukentällä Tampereella. Lapsikuoron osuutena on laulaa legendaarisen 
Another Brick in the Wall (Part 2) -kappaleen kuoro-osuus ”We don’t need no education…”. Tässä Youtube-
linkki kappaleeseen: https://youtu.be/YR5ApYxkU-U. 

Mukaan tarvitaan 30 laulajaa. Tactuslaisia on n. 20, joten tätä esiintymistä varten kuoroa täydennetään 
vielä n. 10 laulajalla, jotka ovat PMO:n oppilaita ja tänä syksynä 3.–6. luokalla alakoulussa. Laulajat 
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa toimia nopeasti! Ilmoittautumiset 
www.bit.ly/tactuskeikka viimeistään su 17.8. Mukaanpääsy vahvistetaan ilmoittautuneille ma 18.8. 

Väliajallinen konsertti alkaa klo 20 ja ko. kappaleen esitys on alkupuolella. Samana päivänä on ns. sound 
check -harjoitus mahdollisesti jo aamupäivällä. Esitystä harjoitellaan etukäteen Tactuksen 
viikkoharjoituksissa kahtena tiistaina 27.8. ja 3.9. klo 16.15–17.45 Aleksanterin koululla. 
Lapset ovat konsertissa huoltajansa vastuulla. Konsertissa on ikärajaton eli alkoholiton alue alaikäistä 
yleisöä varten. 

Jokainen laulaja saa ottaa konserttiin mukaan yhden henkilön veloituksetta. Teetämme lisäksi laulajille 
artistipassit, jotka jäävät muistoksi tapahtumasta. Esitys taltioidaan myöhemmin mm. Alfa TV:ssä 
esitettäväksi. 
 
Liput ja lisätietoa konsertista www.bit.ly/wallpyynikki.  

KUOROIHIN EHTII VIELÄ MUKAAN! 
 
Lapsikuoro Tactukseen ja Nuorisokuoro Sympaattiin otetaan vielä uusia laulajia! Ilmoittautumiset suoraan 
kuoronjohtaja Emmi Kleemolalle, emmi.kleemola@pmo.fi.  
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