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Musisoinnin iloa syksyllä 2017
Syyskuu

Toiminta alkaa 28.8. viikolla 35

Lokakuu

Ma 11.9. klo 19

ma 9.10. klo 19

Pianisti Olli Mustosta haastattelee vaimo Sole.

Ohjelmassa
F.Chopin:
Sibelius:
Sibelius:
Brahms:

Mustosten keittiöpöytäkeskusteluja ja hetki
Ollin mestariluokalla- luento, Sellon pikkusalissa
Lisäksi kuulemme Olli Mustosen opetustuokion ja pääsemme aivan soittotapahtuman ytimeen.
Pääsymaksu 20e. Ilmoittautuminen ma 4.9. mennessä

Pe 15. – La 16.9.

Kamarimusiikin aktiivistartti,
ryhmien ensimmäiset kokoontumiset

Kokoamme ilmoittautuneista sopivia ryhmiä ja etsimme innostavaa
soitettavaa.
Pakettiin kuuluu ryhmänmuodostus, nuottimateriaalit, 4 ohjattua tuntia
(a 60 min.) sekä esiintyminen
Paketin hinta 100e. ILMOITTAUTUMINEN pe 1.9. mennessä
Edelleenkin on mahdollisuus muodostaa itsenäisiä ryhmiä.
Ryhmän kokoaminen ja sopivan soitettavan etsiminen-paketti, hinta 20e.
Halukkaat kamarimuusikot voivat ilmoittautua Sole Mustoselle ja maksu peritään vasta, kun ryhmä on koossa ja nuottimateriaalit on viilattu sopiviksi.

Ma 25.9.

Harjoittelun huumaa, esiintymisen taidetta –luento,
Sellon pikkusalissa

Harjoittelu on parhaimmillaan kuin meditaatiota, joka virkistää ja
puhdistaa sielun!
Vinkkejä, tekniikoita ja hauskuutta harjoitteluun ja esiintymiseen. Luennolle tarvitaan kaksi innokasta koeoppilasta, ilmoittautuminen allekirjoittaneelle.
Luennon materiaali perustuu luennoitsijan omiin kokemuksiin sekä keskusteluihin pianisti Olli Mustosen kanssa.
Luennoitsijana Sole Mustonen
Pääsymaksu 20e. Ilmoittautuminen ma 18.9. mennessä

Musisoinnin ilo-sinfoniaorkesterin syysperiodi 2017
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22.9.
29.9.
30.9.
6.10.
7.10.
8.10.

klo 18-21
klo 18-21
klo 9-13
klo 18-21
klo 9-13
klo 17-21

Stemmaharjoitukset
harjoitus
harjoitus
harjoitus
harjoitus
kenraali

Konsertti Sello-salissa, klo 17.30 sound-check
Johtajana Janne Hanhijärvi
Pianokonsertto nro 2
Tuonelan joutsen
Belsazarin pidot
kokoelma Unkarilaisia tansseja

Orkesterin taso on PT3 (ent.3/3-Mot (ent.iso 1). Stemmoja voidaan tarvittaessa rukata- siis kaikki mukaan vaan iloiseen joukkoon!
Nuotit ovat saatavilla sähköisesti kesäkuun aikana. Syksyyn on hyvin aikaa
ja stemmoja voi harjoitella soittotunneilla syksyn alkaessa.
Orkesterin järjestelymaksu 90e. Ilmoittautuminen ma 4.9.mennessä

Marraskuu

Pe 17.11.

Suuri Musisoinnin ilo-ilta Musiikkitalossa

Tilaisuus liittyy Helsingin kaupunginorkesterin kanssa yhteistyössä
tehtävään yleisökasvatusprojektiin.
Klo 17.30
Luento illan Hko:n konsertista (pääsymaksu 20e)
Klo 18.15- 18.45 Pieni alkusoitto-konsertti Musiikkitalon lämpiössä,
jossa Musisoinnin ilon väki pääsee esiintymään.
Halukkaat esiintyjät voivat ilmoittautua Solelle pe 2.11.
mennessä. Ohjelmasta pyritään muodostamaan
monipuolinen ja toimiva kokonaisuus ja valinta
tapahtuu em. perusteella.
Klo 19
Helsingin kaupunginorkesterin konsertti, ohjelmassa
Rautavaaraa, Chopinia ja Stravinskya
Konsertin jälkeen illallinen (omakustanteinen) ravintola Lehtovaarassa.
Ohjelmassa konsertin jälkipuintia ja hauskanpitoa! Myös puolisot, lapset,
anopit, ystävät yms. ovat tervetulleita!
Liput: Pienen alkusoiton esiintyjät saavat vapaaliput, lisäksi on kiintiö
vapaa- ja alennuslippuja muille Musisoinnin ilon opiskelijoille. Omaisille
varattavissa myöskin lippuja kauttamme. Liput varattavissa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset luennolle, konserttiin ja illalliselle pe 10.11. mennessä.

Joulukuu

Pe 8.12.

Musisoinnin ilon ikioma K-18-konsertti Sellon pikkusalissa
Ilmoittautumiset pe 1.12. mennessä.

Ilmoittautumiset: Sole Mustonen, puh: 040 541 9918 (ma - ke klo 12-14) tai s-postilla sole@elisanet.fi

