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Musiikin hahmotuksen ryhmiin ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022–2023
Musiikin hahmotuksen ryhmiin ilmoittaudutaan Eepoksessa 23.–25.5.2022. Lähetämme
tarkemmat ilmoittautumisohjeet to 19.5. sähköpostitse niille oppilaille, keitä
ilmoittautuminen koskee. Sähköinen ilmoittautuminen on käytössä Kangasalan,
Tampereen ja Ylöjärven ryhmissä poislukien Ylöjärven rytmimusiikin ja Hämeenkyrön
musiikin hahmotuksen ryhmät, joihin oppilaat sijoitetaan valmiiksi. Musiikin
hahmotuksen ryhmät on tarkoitettu 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille.
Lukujärjestykset vuodelle 2022–2023 julkaistaan nettisivuillamme perjantaina. Linkki
lukujärjestyksiin.

Orkesterit 2022-2023
Oppilaiden ensi lukuvuoden puhallin- ja jousiorkesterit näkyvät nyt Eepoksessa. Voit
käydä tarkistamassa oman orkesterisi aikataulun. Bändiryhmät muodostetaan
elokuussa.

Lukuvuoden päätöskonsertit torstaina 2.6.
Kangasala-talolla klo 18 ja 19.30, vapaa pääsy. Esiintyjinä Nuorisokuoro Sympaatti,
Pirkanmaan Sinfoniajouset ja lyömäsoittajia. Ohjelmassa kuullaan Sympaatin
40-vuotisjuhlien kunniaksi Karl Jenkinsin klassikkoteos Adiemus sekä kantaesitys Paavo
Korpijaakon Onnex on -kappaleesta, johon on sanoituksen tehnyt Heikki Salo.
Klo 18 konsertin yhteydessä jaetaan perusopintojen todistukset ja syventävien
opintojen päättötodistukset stipendeineen sekä muutama erikoisstipendi. Todistusten
saajat saavat vielä erikseen kutsun konserttiin sähköpostiinsa. Huom! Rytmimusiikin
todistukset stipendeineen jaetaan ti 31.5. klo 18 PMO:n pihakonsertissa.

Otteita loppukevään konserttisarjasta

●

ke 18.5. klo 18.30 Kangasala-talolla ja pe 20.5. klo 18.30 Pirkkalan kirkossa
Kohtaamisia, PMOpen Sinfonia. Esiintymässä PMO:n opettajia sekä
ammattiopiskelijoita, alumneja sekä nykyisiä pitkälle edenneitä oppilaita.
Kangasalla liput 20 €/ 10 €, Pirkkalassa vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €.

●

ke 18.5. klo 19.00 Ylöjärven bändikonsertti yhtenäiskoulun Mediateekissa.

●

ma 23.5. klo 18.00 Hämeenkyrön toimipisteen kevätkonsertti
Monitoimikeskus Silta, ruokasali

●

ke 25.5. klo 19.00 GLivelabissa Countdown: rytmimusiikkilinjan päättökonsertit
GLivelabissa. Lisätiedot ja liput tästä linkistä.

●

ti 31.5.2022 klo 16.30 Pihakonsertti: PMOn rytmimusiikkilinjan big bandit ja
yhtyeet solisteineen viihdyttävät kuulijoita. Ota oma piknik-viltti mukaan ja tule
nauttimaan musiikista.

Kaikki PMO:n tapahtumat löytyvät kotisivuilta: www.pmo.fi/tapahtumakalenteri

Kuoroihin ehtii vielä mukaan!
Hakuaikaa Lapsikuoro Tactukseen ja Nuorisokuoro Sympaattiin on jatkettu su 14.8.
saakka. Ohjeet www.pmo.fi/haku.

Maksuhuojennusten hakeminen lukuvuodelle 2022–2023
Maksuhuojennusten hakuaika päättyy 5.6.2022. Maksuhuojennusta voidaan myöntää
taloudellisilla tai muilla perusteilla, jotka selvitetään vapaamuotoisella anomuksella.
Ohjeet ovat sivulla pmo.fi/maksut

Loppukevään opetusajat
●

Helatorstaina 26.5. ei ole opetusta.

●

Kevätlukukausi päättyy 2.6.

Seuraavat tiedotteet
Ensi lukuvuoden asioista kerrotaan lisää jatkaville ja uusille oppilaille kesäkuun lopussa
ja elokuun alussa lähetettävissä oppilastiedotteissa. Syyslukukauden lasku lähetetään
kesäkuun lopussa.

