Pirkanmaan musiikkiopisto (PMO)
OPPILASTIEDOTE nro 3 / 2020–21
16.9.2020
Perjantaina 18.9. ei ole opetusta opettajien koulutuspäivän vuoksi. Mahdollisista
poikkeuksista opettajat tiedottavat erikseen.
Väistötilat Tylliltä
Ylioppilaskirjoitusten vuoksi opetus Tyllillä on siirretty muualle 2.10. saakka. Yksilöopetus
tapahtuu opiston pää- tai sivurakennuksessa osoitteissa Eteläpuisto 4 ja Kurilankatu. Tyllillä
kokoontuvat orkesterit harjoittelevat normaalin aikataulunsa mukaisesti tilapäisesti
seuraavissa tiloissa:
To 17.9. Konsun sali (Hämeenpuisto 28): Sinfoniajouset
Ma 21.9. Satamakatu 17, käynti sisäpihalta: Windus 1 ja 3
Ti 22.9. Tuomiokirkko, käynti sakastin ovesta: Windus 2 ja Pirkanmaan Puhaltajat
To 24.9. Tuomiokirkko, käynti sakastin ovesta: Sinfoniajouset
Ma 28.9. Satamakatu 17, käynti sisäpihalta: Windus 1 ja 3
Ti 29.9. Aleksanterin kirkko: Windus 2 ja Pirkanmaan Puhaltajat
To 1.10. Tuomiokirkko, käynti sakastin ovesta: Sinfoniajouset

PMO 50 JUHLASYKSY
Musiikkiopiston 50-vuotisjuhlasyksyn kunniaksi tehty juhlalehti PMOodi on ilmestynyt ja se
on postitettu kaikille oppilaille. Mikäli et saa lehteä postitse, voit noutaa sen toimistosta.
Juhlakonsertin ja muut tapahtumat näet opiston kotisivuilta:
www.pmo.fi/konsertit/tapahtumakalenteri

Tarkista kalenterista myös juhlalehdessä ilmoitetun konserttisarjan mahdolliset muutokset.
Tähän mennessä niitä on tehty koronatilanteen vuoksi seuraavasti:
Ti 29.9. Iloiset eläinkuvat toteutetaan taltiointina, joka julkaistaan opiston
YouTube-kanavalla.

La 3.10. Minimuusikot juhlivat siirtyy keväälle ja Nuorten ilta on peruttu.
Ma 26.10. ja ti 27.10. Salaperäinen taikahuilu on peruttu ja pyritään siirtämään keväälle.
Pe 6.11. PMO50 Yhdessä -iltamat, paikka on vaihtunut Hämeenkyrössä Yhteiskoulun
saliin.

Ke 25.11. Fiilaten ja höyläten, uusi aika ja paikka: ma 23.11. TTT-klubi

Turvallisuusohjeistus konsertteihin
Konsertit pyritään järjestämään suunnitelmien mukaan huomioiden seuraavat:
●

Yleisö: paikkamääriä on rajoitettu merkittävästi. Istuttehan turvavälit huomioon
ottaen. Oma seurue saa istua vierekkäin, muihin seurueisiin tulee jättää 1–2 paikan
väli. Pidäthän riittävästi etäisyyttä muihin myös jonotustilanteissa. Suosittelemme

oman kasvomaskin käyttöä, mutta emme vaadi tai valvo sitä. Konserttitiloista löytyy

käsienpesupaikkojen lisäksi runsaasti käsien desinfiointimahdollisuuksia. Isoimmissa
konserteissa (esim. Tampere-talo 14.11.) yleisö ohjataan katsomoon. Jos sairastut,
jää kotiin lepäämään.
●

Esiintyjät: tiloissa pyritään turvaväleihin, mutta kaikkialla niitä ei voida taata. Jos et
voi osallistua, ilmoita siitä hyvissä ajoin yhtyeen/orkesterin ohjaajalle.

●

Esiintyjien kuvaaminen: osa juhlasyksyn tilaisuuksista striimataan ja/tai julkaistaan
tallenteena PMO:n YouTube-kanavalla. Mikäli et halua itseäsi kuvattavan, voit jäädä
pois tilaisuudesta. Ilmoita poisjäännistä opettajallesi mahdollisimman pian.

OPPILAAN OMAT YHTEYSTIEDOT
Tarkista Eepoksesta, että oppilaan kohdalla on yhteystiedot täytettynä. Tämä on tärkeää,
jotta opettaja voi tavoittaa oppilaan suoraan esim. etäopetuksen järjestämiseksi.

OPETUSTA JA KEHONHUOLTOA
Musiikkiteknologian kurssi
torstaisin klo 16–17 alkaen 8.10.
Kurilan toimitalo (Kurilankatu 2, Tre), tietokoneluokka, opettaja Jari Eerola
Kurssi voidaan toteuttaa myös Ylöjärvellä, jos innokkaita osallistujia löytyy.
Musiikkiteknologiassa tutustutaan mm. tietokonepohjaiseen musiikkityöskentelyyn,
nuotinkirjoitukseen, äänittämiseen sekä äänentoistoon. Tarkempi sisältökuvaus on
oppilaiden sivulla www.pmo.fi/oppilaille.

Ilmoittautuminen viimeistään 2.10. lomakkeella www.bit.ly/musatekno2020.
PMO:n oppilaille kurssi on maksuton.

Nuorten lauluryhmä 12–14-vuotiaille
keskiviikkoisin klo 18.15–19.00
päätalon (Eteläpuisto 4) yläkerta luokka 12, opettaja Johanna Annala

Tervetuloa nuorten lauluryhmään! Ryhmässä lauletaan ja opetellaan tervettä äänenkäyttöä
rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä! Tunneilla tutustutaan rytmimusiikkiin monipuolisesti
laulaen ja harjoitellaan myös stemmalaulua. Ryhmälaulamisessa kehittyy tehokkaasti taito
kuunnella toisia ja tehdä musiikkia yhdessä!
Lauluryhmän hinta on 210 € / lukukausi. Ryhmään mahtuu vielä kaksi laulajaa.
Ilmoittautumiset: niina.haapanen@pmo.fi
Kehonhuoltoa oppilaille
Tunnit järjestetään tiistaisin klo 19.30–20 (alkaen 22.9.) Kurilan orkesterisalissa (Kurilankatu
2, Tre) ja ne sisältävät Pilates- ja spiraalistabilaatio -liikkeitä, joiden avulla parannetaan
kehon ryhtiä, toiminnallisuutta ja lihastasapainoa. Harjoittelua rytmitetään hengityksellä ja
hyödynnetään erilaisia pienvälineitä, kuten hierontapalloa, pilates-palloa ja - vannetta sekä
spiraalistabilaatio-vastuskuminauhaa. Liikumme rauhallisesti omaa kehoa kuunnellen.
Pukeudu joustaviin vaatteisiin ja ota oma jumppa-alusta mukaan (korona-aikana). Ryhmään
mahtuu 5 osallistujaa turvavälit huomioon ottaen. Ilmoittautumiset viimeistään su 20.9.
sähköpostitse: maria.tuominen@pmo.fi

Ohjaajana toimii Maria Tuominen, joka on kouluttautunut Pilates- ja syvävenytysohjaaja sekä
terveysliikunnan ja spiraalistabilaation ohjaaja.

SYKSYN SEURAAVAT OPPILASTIEDOTTEET
lähetetään keskiviikkoina 7.10., 4.11. ja 2.12.

