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OPETUKSETON PÄIVÄ JA TALVILOMA 
 
Ystävänpäivänä perjantaina 14.2. ei ole opetusta opettajien koulutuspäivän vuoksi, ellei opettaja ole toisin 
ilmoittanut (esim. Windus 1 harjoitukset pidetään klo 17). 
Opisto on suljettuna talvilomaviikon 24.2.–1.3. 
 
 
PMO:N JUHLAVUOSI 
 
Pirkanmaan musiikkiopiston perustamisesta tulee 1.9.2020 kuluneeksi 50 vuotta. Juhlallisuudet keskittyvät 
syksyyn, jolloin tulossa on merkkivuotta juhlistavien monenlaisten tapahtumien sarja, joka huipentuu 50-
vuotisjuhlakonserttiin ja iltamiin lauantaina 14.11. Tampere-talossa. 
Kutsumme sinut ja perheesi mukaan juhlasyksyn ideointiin ja toteutukseen. Tulossa on esimerkiksi juhlalehti,  
jossa voisi olla vaikkapa oppilaiden tekemä PMO-aiheinen sarjakuva tai sanaristikko. Opiston päärakennus 
on tarkoitus somistaa juhla-asuun ja juhlakonserttia edeltää 50 päivän ajan YouTube-kalenteri, jossa on joka 
päivä uusi video. Oppilaille järjestetään opiston synttärijuhlatilaisuus lauantaina 3.10., mitä ohjelmaa toivoisit 
siinä olevan? 
 
Laitetaan ideat liikkeelle! Kirjoita omasi nimettömästi Answergarden-taululle osoitteessa 
www.answergarden.ch/1115906. Taululle mahtuu enintään 40 merkin teksti, mutta pidemmät tekstit voi 
lähettää lomakkeella www.bit.ly/pmo50ideat halutessasi myös nimettömästi. 
Jos voit / haluat olla mukana tekemässä jotakin edellä mainituista tai jossakin ihan uudessa ideassa, 
ilmoittaudu lomakkeella www.bit.ly/pmo50ideat. Tehdään yhdessä hieno juhlasyksy! 
 
 
JUICE! – Juice Leskinen 70 vuotta -KONSERTTI 
 
PMO juhlistaa Juice Leskisen syntymän 70-vuotisjuhlaa konsertoimalla pe 6.3. klo 20 Tampere-talon 
Isossa salissa. Solistivieraana konsertissa esiintyy palkittu rap-muusikko Paleface, joka on viime aikoina 
osoittanut taitonsa myös monipuolisena laululyriikan tulkitsijana. Tämä sukupolvensa merkittävimpiin rap-
artisteihin kuuluva tekstinikkari kunnioittaa esityksellään Juice Leskisen vankkumatonta suomirock-perintöä. 
Palefacen ohella konsertissa esiintyvät PMO:n huippusolistit antavat Juicen kuolemattomille teksteille nuoren 
sukupolven äänen. PMO:n orkesteri puolestaan säestää esityksiä tuorein sovituksin. 
 
Konsertin kesto n. 1 h 45 min, sisältäen väliajan. Tuotanto Tampere-talo ja PMO. 
Liput alk. 35/32 € Lippu.fi, Tampere-talon Lipputoimisto ja Kulttuurimyymälä Aplodi. Aamulehden kanta-
asiakkaille liput ovat 29 € helmikuun ajan. Katso tarjous täältä. 
Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/2632265766996665 
 
 
KEVÄÄN 2020 OPPILASVALINNAT 
 
Hakuaika musiikkiopiston soiton- ja laulunopetukseen päättyy ti 31.3. ja kuoroihin (Tactus ja Sympaatti) 
su 10.5. Lisätiedot ja ohjeet www.pmo.fi/haku. 
 
Nykyisten opintojen muutokset 
Pääaineen tai oppimäärän (laaja<->yleinen) vaihtoa tai sivuainetta ensi lukuvuodelle hakevat nykyiset 
oppilaat ja valmennusoppilaat eivät ilmoittaudu oppilasvalintoihin, vaan he ilmoittavat toiveensa 
maaliskuussa annettavien jatkamisilmoitusohjeiden mukaisesti. 
 
 
MUSIIKKIALAN TOISEN ASTEEN OPPILAITOS ESITTÄYTYY 
 
Kokkolan Keski-Pohjanmaan konservatorio (www.kpkonsa.fi) tunnetaan Suomen monipuolisimpana 
konservatoriona – siellä on mahdollista opiskella ammattitasolla pop/jazz-, klassista- tai kansanmusiikkia 
sekä musiikintekemistä. Konservatoriolta on myös todella hyvät jatkoyhteydet musiikinopiskeluun 
ammattikorkeakoulussa tai Sibelius-Akatemiassa. 
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Joukko konservatorion nykyisiä ja valmistuneita opiskelijoita vierailee PMO:lla torstaina 20.2 klo 16. He 
esiintyvät ja kertovat, minkälaista on opiskella konsalla ja miten konsalla opiskelu on valmistanut jatko-
opintoihin ja muusikon ammattiin. 
Jos musiikin ammattiopinnot kiinnostavat, kannattaa tulla paikalle kuulemaan ja kyselemään! 
 
 
LIPPUTARJOUKSIA 

to 13.2. klo 19 Panu Savolainen & JPP: Charlie Parker 100 -konsertti TTT-Klubilla 
PMO:n opettajille ja oppilaille -50 % alennus lipuista, liput hintaan 10 € (norm. 20 €). 
 
Kuinka sujuu Parkerin vauhdikas bebop-hurjastelu Kaustisen maailmankuuluilta viuluvirtuooseilta? 
Juhlakonsertissa TTT-Klubilla on kutkuttavan kunnianhimoiset musiikilliset lähtökohdat! 
 
Jazzhistorian tärkeimpiin nimiin lukeutuvan Charlie Parkerin syntymästä tulee vuonna 2020 kuluneeksi 100 
vuotta. Juhlan kunniaksi ohjelmiston koonnut vibrafonisti Panu Savolainen yhdistää kaksi suurta musiikillista 
rakkauttaan: Parkerin bebop-melodiat sekä kaustislaisen viulunsoittoperinteen – jotka eivät yllättäen niin 
kaukana toisistaan olekaan. 
 
Suomalaisen uuden pelimannimusiikin legendaarinen yhtye JPP nähdään nykyisin vain harvoin 
konserteissa. Tällä ohjelmistolla tilaisuus on Tampereella luultavasti ainutkertainen. 
 
Tarjousliput: https://www.lippu.fi/eventseries/2694825/?affiliate=fhi 
Kampanja: Opisto 
Koodi: PMO 
 
Lisätietoa esityksestä: https://ttt-teatteri.fi/program/panu-savolainen-jpp-charlie-parker-100/ 

 
to 27.2. klo 19 UMO Helsinki feat. Nina Mya: ”Overcast – the Music of Ed Partyka” G Livelabissa 
PMO:n henkilökunnalle ja oppilaille sekä huoltajille liput kumppanihintaan 10 € (norm. 28 €) ovelta 27.2. klo 
18 alkaen. Keikka on ikärajaton. 
 
UMO Helsinki Jazz Orchestra tarttuu uuden taiteellisen johtajansa ja pääkapellimestarinsa Ed Partykan 
musiikkiin ensimmäistä kertaa. Ed Partykan uusimmat albumit “Kopfkino” ja In The Tradition” pääsevät nyt 
UMOn ja laulusolisti Nina Myan käsittelyyn. Jazzlaulaja Nina Mya tekee samalla debyyttinsä UMO Helsinki 
Jazz Orchestran edessä.  
 
Yhdysvaltalaissyntyinen kapellimestari, trumpetisti, säveltäjä ja sovittaja Ed Partyka on työskennellyt useiden 
keskeisten eurooppalaisten big bandien kanssa ja monipuolisesti muissa projekteissa, ja johtaa myös omaa 
Ed Partyka Jazz Orchestraansa. Nina Mya on suomalainen jazzlaulaja ja säveltäjä, joka on saavuttanut 
vankan aseman Suomen jazzpiireissä sekä yhtyeenjohtajana että vierailevana solistina, ja tunnetaan jazzin 
teknisenä taiturina, mutta myös gospelin vivahteikkaana tulkitsijana. 
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