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PMO50 
 
Juhlakonsertti 14.11. siirretään keväälle 
Lauantain 14.11. juhlakonsertti Tampere-talolla siirretään toukokuulle lauantaille 8.5.2021.  
Päätös tehtiin maakunnan koronatilanteen ja eri viranomaissuositusten pohjalta.  
Juhlakonserttiin ostetut liput käyvät sellaisenaan myös toukokuulle siirrettyyn konserttiin. 
Lippuun voi kirjoittaa uuden konserttipäivän. Mikäli uusi ajankohta ei ole sopiva, niin lipun voi 
vaihtaa Tampere-talon lahjakorttiin. Viesti sähköpostiin lahjakorttihyvitys@tampere-talo.fi 
(viestiin asiakkaan yhteystiedot ja paikkatiedot lipuista). Rahapalautus ostetuista lipuista 
Lippupisteen linkin kautta: https://web.lippu.fi/palautus/ 
 
Muut Pirkanmaan musiikkiopiston 50-vuotisjuhlasyksyn tapahtumat jatkuvat. Mahdolliset 
muutokset ja tarkennukset päivitetään Tapahtumakalenteriin.  
 

● Juhlanäyttely on nähtävillä opiston aukioloaikoina vielä perjantaihin 13.11. opiston 
aulassa. Tervetuloa tutustumaan! 

 
● Kalenteriluukut: Instagramin ja Facebookin stooreissa julkaistaan kalenteriluukkuja 

päivittäin aina lauantaihin 14.11. saakka.  
 

● PMOodi-juhlalehti on luettavissa nyt myös verkossa, www.bit.ly/pmo50juhlalehti  
 

● PMO50 Yhdessä -iltamat: Ylöjärven/Hämeenkyrön viihdeorkesterin kappaleita 
kuullaan ja nähdään loppuvuoden aikana toteutettavan videotuotannon muodossa. 
Asiasta tulee tarkempaa tietoa seuraavassa oppilastiedotteessa. 

 
● Soolot esiin ke 11.11. klo 18.30: Opiston aulatiloja hyödynnetään laajasti useiden 

eri instrumenttien sooloesityksissä. 
 

● Jälleen yhdessä pe 13.11. klo 19: PMO:lta ammattimuusikoiksi ja artisteiksi 
ponnistaneet alumnit täyttävät G Livelabin lavan ja rikkovat taiteiden välisiä rajoja. 
Loppuillan avoimet jamit tuovat meidät kaikki jälleen yhteen sen tärkeimmän eli 
yhteismusisoinnin äärelle!  
Liput 13 € (sisältäen eteispalvelumaksun) 

 
● Fiilaten ja höyläten - 50 vuotta suomalaista rytmimusiikkia ma 23.11. klo 19  

TTT-klubin bändimatineassa juhlistetaan PMO:n 50- ja rytmimusiikkiopetuksen 
25-vuotista taivalta esittämällä suomalaista musiikkia jokaiselta toimintamme 
vuosikymmeneltä. Liput 5 € ovelta klo 18.30 alkaen. 

 
● Pähkinänsärkijä to 26.11. Ylöjärvellä on siirretty tallennekonsertiksi. 
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POIKKEUKSIA OPETUSPÄIVISSÄ 
 
Pe 4.12. ei ole opetusta opettajien koulutuspäivän vuoksi. 
 
 
EEPOKSEN TIETOTURVA 
 
Oksidia Oy tiedottaa:  
https://oksidia.fi/2020/11/02/oksidia-oyn-tietosuoja-ja-turvatiedote/  
 
 
TARJOUKSIA OPPILAILLE 
 
Tampereen G Livelab tarjoaa PMO:n oppilaille edullisia lippuja seuraaville syksyn 
ikärajattomille jazz-keikoille: 
Ti 10.11. Quartet Ajaton + Kari Ikonen (solo) 
To 3.12. Reiska Laine Quintet 
Ke 9.12. Jukka Eskola Soul Trio 
Tarkemmat keikkakuvaukset, kellonajat ja turvallisuusohjeet ovat täällä: 
https://www.glivelab.fi/tampere/ 
Lipun hinta on 10 €/henkilö. Opiskelijalippuja on saatavilla G Livelabin ovimyynnistä, tuntia 
ennen konsertin alkua. Opiskelijalippuja tarjouskeikoille voi ostaa myös G Livelabista klubin 
aukioloaikoina. 
 
 
SEURAAVA OPPILASTIEDOTE 
Lähetetään keskiviikkona 2.12. 
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