Näppärikurssi Porissa 11.-13.10.2019
Palmgren-konservatorio järjestää Näppärikurssin Porin suomalaisen yhteislyseon (PSYL) tiloissa,
Tasavallankatu 4, 28130 Pori. Leiri järjestetään yhteistyössä Huittisten musiikkiopiston kanssa.
Leiri sopii kaikille soittimille ja soittajille pienistä senioreihin sekä siltä väliltä, tervetuloa!
Sitova ilmottautuminen 25.9. mennessä Palmgren-konservatorion kotisivuilla olevan linkin
kautta: www.palmgren-konservatorio/ajankohtaista

Osallistumismaksu:
alle kouluikäiset 55 eur
kouluikäiset tai aikuiset 80 eur

Palmgren-konservatorion tai
Huittisten musiikkiopiston oppilaiden hinnat:
alle kouluikäiset 45 eur
kouluikäiset tai aikuiset 65 eur

Ruokailut (lounas, välipala ja päivällinen) sisältyvät hintaan. Yöpyjille lisäksi aamu- ja iltapala.
Yöpyminen on koulumajoituksessa, mukaan oma patja ja liinavaatteet. Yöpymiset voidaan
järjestää vain, mikäli leirille ilmoittautuu riittävästi yöpyviä huoltajia. Yöpyville huoltajille leiri on
ilmainen.
Alle kouluikäiset voivat yöpyä leirillä oman huoltajan kanssa. Leirille voi osallistua myös kotona
yöpyen (ei vaikuta leirimaksuun). Ilmoittautumislomakkeessa on mahdollista ilmoittaa, mikäli
huoltaja haluaa osallistua myös kurssille tai vain kurssin ruokailuihin.
Oppilaat jaetaan ryhmiin tason ja jaksamisen mukaan. Alustavassa aikataulussa näkyy
kokopäiväinen ja puolipäiväinen ohjelma. Yhteisharjoitukset loppuvat porrastetusti riippuen
soitettavista kappaleista. Ilmoittautumisen jälkeen toimitetaan sähköpostitse leirikirje osallistujille
noin viikko ennen leiriä.

Näppärikurssin nuotit:
Leirin nuotit toimitetaan osallistujille linkkeinä viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Palmgrenkonservatorion ja Huittisten musiikkiopiston oppilaille nuotit ovat jaossa myös oman
soitonopettajan kautta.
Lisätietoja Näppäreistä: http://www.kansanmusiikki-instituutti.fi/napparit/

Alustava leiriohjelma:
Perjantai
Kokopäiväinen

Puolipäiväinen

16.15 - 17.00 ilmoittautuminen ja majoittuminen
17.00 - 19.00 yhteisharjoitus
19.00 - 20.00 pienryhmät
20.00 iltapala
22.00 Hiljaisuus

16.15 - 17.00 ilmoittautuminen ja majoittuminen
17.00 - 19.00 yhteisharjoitus
20.00 iltapala
22.00 Hiljaisuus

Lauantai
Kokopäiväinen

Puolipäiväinen

8.00 - 9.00 aamupala
9.30 - 12.30 pienryhmät
12.30 - 13.30 lounas
13.30 - 14.30 yhteisharjoitus
14.30 - 15.30 välipalatauko
15.00 - 17.30 yhteisharjoitus jatkuu
17.30 päivällinen
22.00 Hiljaisuus

8.00 - 9.00 aamupala
9.30 - 12.30 pienryhmät
12.30 - 13.30 lounas
13.30 - 14.30 yhteisharjoitus
14.30 - 15.30 välipalatauko
17.30 päivällinen
22.00 Hiljaisuus

Sunnuntai
Kokopäiväinen

Puolipäiväinen

8.00-9.00 aamupala
9.30 pienryhmät
11.30 kenraaliharjoitus
12.30 lounas
14.00 Konsertti
15.00 Kahvit

8.00-9.00 aamupala
10.30 pienryhmät
11.30 kenraaliharjoitus
12.30 lounas
14.00 Konsertti
15.00 Kahvit

Lisätietoja Näppärikurssista:





Palmgren-konservatorion opettajat
Veera Hautsalo veera.hautsalo@edupori.fi, 050 5773144
Minna Litmanen minna.litmanen@edupori.fi, 040 5632478
Hanna Raiskio hanna.raiskio@edupori.fi, 050 3027534

