OULU KANSAN MUSISOI,
OULUN KONSA MUSISOI
OULUN -NUORILLEKIN SOPIVIA- KANSANMUSIIKKITAPAHTUMIA LKV 2018-2019

KANSANMUSIIKKIORKESTERI

ORIVESI ALL STARS
ANTTI JÄRVELÄ,

taiteellinen johtaja ja leaderi

IHAN KOHTA PE-SU 23.-25.11.2018
ILMOITTAUDU:
https://goo.gl/forms/TkVZEbFmjbOQeVQT2?fbclid=IwAR3DVCyFlCtkdMBnn4awVJ
cnftYLPYPmtQfMbcAgbhJSC234iXpeAZRBoNk
(Jos sait vain paperisen infon, lähetä vaikka Jaanalle tekstari 041-514 2384, niin saat
ilmoittautumislinkin.)
AIKATAULU:
PE klo17.30-20.30 K-rapun musiikkiluokat
LA klo10-18 Tulindbergin sali (lopussa siirrymme P-saliin)
SU klo10 (-15) harjoitus TS, klo15-16 Kurssin päätöskonsertti TS
Koko aikaa ei tarvitse kurssilla olla, jos voimat taikka aika ei riitä. Pienimmät
harjoittelevat vain pe klo17.30-19, la klo10-12.30 ja su klo11.30-16. Tuossakin ajassa
saa jo useamman kappaleen musisoitua. Jaana auttaa tarvittaessa. Pienimmille tehdään
tarvittaessa omat sovitukset.
Mahdolliset soittimet: Käytännössä mikä vain. Konsalla on kolme harmoonia, joten
pianistejakin olisi hienoa saada mukaan soittamaan harmoonia. Perussoinnut olisi silloin
hyvä olla näpeissä.
Ohjelmisto on “lavatanssimusiikkia”.
www.orivesiallstars.fi – sivulta löytyy tietoa ja hurjasti printattavia nuotteja. Kurssin
nuotit selviävät juuri ennen kurssia. Facebookista (Oulun OAS ja OAS-toiminta) ja
Jaanalta voi myös kysellä OAS-asioista.
Kurssi on konservatoriolaisille ilmainen!

“Suomea kiertävä vuosittainen kansanmusiikkijuhla”

SAMUELIN POLONEESI
yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Kansanmusiikkiliiton kanssa

PE-SU 15.-17.3. 2019 OULUN MUSIIKKIKESKUS
Lisätietoa (tulevat harjoitusajat ja tarkennusta viikonlopun esiintymisiin) tulossa
AIKATAULU:
PE Pohjois-Pohjanmaan kansanmusiikkiliitto järjestää maakuntakonsertin, johon saa
osallistua, mikäli tulee siihen järjestettäviin harjoituksiin. Vielä ei ole harjoitusaikoja
lyöty lukkoon. Kerron lähempänä enemmän.
LA Orivesi All Stars pitää oman tuplalevyjulkkarikonsertin, johon saavat osallistua
ne, jotka osaavat kappaleet ja ovat niitä kursseilla soittaneet. (Ohjelmistoa
muistellaan jonkun verran myös 23.-25.11 järjestettävällä kurssilla.)
SU klo13 Pääjuhla, jossa esiintyminen yhteisesiintyminen Oltermannien kanssa:
Konservatoriolaiset saavat osallistua Jaanan Tradilan ja Sinikan Oulunsalon
Näppäreiden joukkojen mukana. Toki, tämäkin esiintyminen vaatii harjoittelua, ja on
kunnia päästä soittamaan Oltermanni-arvonimen saanneiden kanssa!
Kiinnostuitko näistä? Ilmoittaudu mukaan, niin saat lisätietoa. Nuotit on tulossa ihan
pian!

BALTIC GROSSING- KIERTUE PIIPAHTAA OULUSSA
-TODENNÄKÖISESTI MYÖS WORKSHOP
HUHTIKUUSSA VIIKOLLA 15. LISÄTIETOA MYÖHEMMIN JAANALTA

TRADILA- PÄIVÄLEIRI
MA-TO 1.-4.7.2019 OULU (Päätöskonsertti TO)
(Ja halukkaille lisäksi Kaustisen festareilla suuri
Näppärit-orkesteri ma-ke 9.-11.7.2019)
Opettajana Oulussa Jaana Herlevi 041-514 2384 (Kaustisella Järvelät &co!)
Kurssin ohjelmisto on kesän 2019 Näppärit-ohjelmisto
Materiaali sopii kaikenikäisille ja tasoisille. Olisi kuitenkin hyvä, että
perussoittoasennot olisi opittu ennen kurssia. Pienimmille aikuinen mukaan!
Huoltojoukot soittavat tällä leirillä ilmaiseksi. Jaanalle ilmoittaudutaan. Nuotit saa
ennen kurssia. Näppärit-levy auttaa materiaalin opiskelussa. Soittimet: Viulu,
alttoviulu, sello, kontrabasso, pianistit/ harmooni, kitara, kantele, omatoimiset
puhaltajat, nuotit löytyy laajasti sekä puu- että vaskisoittimiin. Ja laulamaankin
pääsee!
MUSISOINNIN ILOA KAIKILLE, TERVETULOA MUKAAN ! JAANA HERLEVI 041-5142384

