Aurinkoista alkavaa syksyä kaikille!
Panula-opiston syksy alkaa vauhdikkaasti ensimmäisen projektiviikon merkeissä. Uuden
opetussunnitelman myötä joka vuosi on kolme projektiviikkoa, joista tänä vuonna syksyllä yksi ja
keväällä kaksi.
Syksyn projektiviikon aikana ei siis ole normaalia viikko-opetusta (huom. muskarit normaalisti),
vaan yhteisharjoituksia pe 31.8. konserttia varten. Jokaisella paikkakunnalla on kaksi omaa
harjoitusta ja perjantaina ennen konserttia Kauhajoella yhteisharjoitus, johon tulevat myös
Legaton soittajat mukaan.

1 Panulaopistolaisten harjoitukset ja esiintyminen
Viime kevään Näppäri-konsertti oli menestys (!) ja viisi näistä kappaleista soitetaan vielä
uudelleen Suomen kansanmusiikkiliiton 50-vuotiskonsertissa pe 31.8. klo 19, osana
kansanmusiikkitapahtuma Spelejä.
Ei haittaa, vaikka ei olisi ollut viime keväänä mukana. Myös tämän syksyn aloittajat tulevat
mukaan harjoituksiin ja esitykseen. Eli alla oleva koskee KAIKKIA PANULA-OPISTON OPPILAITA
(paitsi muskarilaisia).
Aikataulu (löytyy myös opiston Tapahtumat-sivulta)
ma 27.8. ja ke 29.8. klo 18-20 Yhteissoittoharjoitus Karijoella (Karijoen koulu - mus.luokka)
ma 27.8. ja ke 29.8.klo 18-20 Yhteissoittoharjoitus Isojoella (Isojoen koulukolmio - 1 luokka)
ma 27.8. ja ke 29.8. klo 18-20 Yhteissoittoharjoitus Teuvalla (Teuvan yhtenäiskoulu - aula)
ti 28.8. ja to 30.8. klo 18-20 Yhteissoittoharjoitus Kauhajoella (Koulukeskus - aula)
pe 31.8. klo 16.30-18 Kaikkien yhteinen harjoitus illan konserttia varten (Kauhajoen
koulukeskuksen Liikuntahalli)
pe 31.8. klo 19 Suomen Kansanmusiikkiliiton 50v-juhlakonsertti Koulukeskuksen Liikuntahallissa
(kappaleet: Amavolovolo, Hiiren häitä vietettihin, Juniorvalsen, Tutskovi/Stand by me ja Ulv, räv,
hare)

2 Muuta Speli-viikolla
- Lauantaina 1.9. klo 10-11.30 on Lasten Speli-kilpailut Ruokamessujen Speli-teltassa ja myös
panulaopistolaisia toivotaan mukaan kilpailuun! Kolme ensimmäistä nimetään ja kaikki osallistujat
palkitaan (palautteen antaa kansamusiikin ammattilainen Maija Pokela).
Spelien kansanmusiikkipainotuksesta huolimatta kilpailu on avoin sekä tyylien
että kokoonpanojen puolesta (mukana oleva säestäjä saa olla myös aikuinen). Paikalla on
sähköpiano. Ruokamessujen alue on maksullinen, mutta osallistujat pääsevät ilmaiseksi sisään
(saattajat maksavat normaalisti).

Ilmoittautuminen Spelien Jaakko Rajalalle (jaakko.rajala (a) nic.fi) pe 31.8. mennessä: kilpailijan
nimi ja huoltajan yhteystiedot (mahdollisen säestäjän nimi) , esitettävä kappale ja sen kesto.
- Lauantaina 1.9. klo 14-16.30 kansalaisopistolla järjestetään Spelibändi -työpaja (16e), jota
ohjaa Maija Pokela. Tästä ja muista kursseista/luennoista löydät tietoa täältä.
- Spelien aikana on lukematon määrä konsertteja ja soittoja: niistä löydät tietoa Spelien Ohjelmasivulta. Panula-opiston opettajia kuullaan mm. su 2.9. klo 15 Jorma Panulan sovitteiden
konsertissa, joka on kaikille ilmainen. Myös itse akateemikko Panula on paikalla :)
Spelien tapahtumat sijoittuvat Koulukeskuksen alueelle (oma Speli-lippu - alle 12 v ilmaiseksi) ja
Ruokamessu-alueelle (oma Ruokamessujen lippu). Lipuista löydät tietoa täältä.

3 Kysymyksiä?
Projektiviikkoon liittyen ota yhteyttä:
- toimisto/Elina (klo 9-16): 0400 674 131 ja elina.rahikka (a) kauhajoki.fi
- toimisto/Jenni (klo 11-14): 044 5750209 ja jenni.ahonen (a) kauhajoki.fi

Nähdään harjoituksissa ja Speli-viikonlopun tapahtumissa!
terveisin
Panula-opisto
www.panula.net

P.S. Uuden OPS:n myötä alkavat uudet Muusikon perustaidot -pienryhmät, joissa
opiskellaan musiikin perusteita soittaen. Ryhmät aloittavat ma 3.9. alkaen - opettajat ottavat tällä
viikolla yhteyttä ryhmien tarkemmista ajoista.

