HUHTIKUU 2017

TAUKO-TIEDOTE
Tiedote ilmestyy helmi-, huhti-, syys- ja marraskuussa
ja se on luettavissa osoitteessa www.tauko.com

HUHTIKUU - April
• 10.4. Opettajien koulutuspäivä, ei pajoja.
• 11.4. Matinea Sellon kirjaston lavalla klo 17.30.
Pajat Olarissa: bassonhuoltopaja klo 16.00, äänitys-paja
klo 17.00 ja laulajien paja klo 18.00.
Paja Karatalolla: rudimenttipaja klo 17.00.
• 12.4. Matinea Iso Omenan kirjaston stagella klo 17.00
ja 18.00.
• 13.4. Paja Olarissa: oma komppi rummuilla -paja klo 17.00.
Paja Karatalolla: pop-lauluja avosoinnuilla -paja klo 17.00.
• 14. - 17.4. Pääsiäisloma, ei opetusta.

TOUKOKUU - May
•
•
•
•
•

•
•

1.5. Vappuvapaa - May Day holiday
11.5. Avoimet ovet uusille oppilaille Olarissa klo 17.00 - 19.00. Open House for new students.
Viimeiset normaalit tunnit 2.5. - 5.5. paitsi maanantain viimeiset tunnit ovat 15.5. Last classes.
Osa opettajista pitää poissaolonsa korvaavia tunteja varsinaisen opetuksen jälkeen. Tiedot
löytyvät kotisivun kalenterista: www.tauko.com -> taukolaiset.
Rästitunnit (oppilas voi korvata oman poissaolonsa) viikoilla 19 ja 20. Luokkien ovissa on lista
johon voit kirjoittaa nimesi, mikäli osallistut rästitunnille. If you missed a lesson sign up for
makeup lessons for weeks 19 or 20.
23.5. Piknik-konsertti Karatalon takapihalla klo 18.00. Spring semester ends with a concert.
Kesäopetus alkaa viikolla 20. Summer courses begin and continue untill midsummer.
Tarjoamme kesäopetusta
yksilöopetuksena intensiivisesti

KESÄKUU:
•
•

kesäopetus jatkuu juhannukseen saakka, opetusaika
5 x 30 min., hinta 175 euroa.
sovitaan opettajan kanssa!
Kerro kiinnostuksesi:
5. - 9.6. Päiväleiri alakoululaisille Olarin Taukossa
toimisto@tauko.com
ma - pe klo 10 - 15. Mukaan mahtuu vielä, leirillä musisoidaan
yhdessä ja syödään lämmin lounas lounasravintola Niittylounaassa. Leirin hinta on 175 euroa.

TYKKÄÄ MEISTÄ!
Viimeksi sivulle lisättiin
(luvalla) tunnilla kuvattu
oppilasvideo.
RYTMIMUSIIKKIOPISTO TAUKO

WWW.TAUKO.COM

HUHTIKUU 2017

www.tauko.com

PIKNIC-KONSERTTI KARATALOLLA…

Kotisivuillamme Taukolaiset -otsikon alta
löydät ajankohtaiset tiedot sijaisista, korvaavista
tunneista, rästitunneista ja esityksistä.
Our website has a calender with information about
concerts, makeup lessons and possible schedule
changes. Remember to update your mail address
to us if it changes!
Muista päivittää muuttunut sähköpostiosoite
Taukoon, jotta tiedot, kyselyt ja tulevaisuudessa
myös laskut tulevat oikeaan osoitteeseen!

…tiistaina 23.5. klo 18.00 päättää lukukauden
bändisoiton merkeissä. Ota istuinalusta
mukaan, grilli on kuumana ja makkaraa saa
eurolla!
Sateen sattuessa pidetään konsertti Karatalon
Musica-salissa, tule siis paikalle säästä
riippumatta! :)
Bring a seat and a smile with you to our spring
picnic concert at Karatalo. If it rains we’ll be
inside in the concert hall.
Työskenteletkö lasten kanssa? Haluaisitko

•

•

•

•

SYYSLUKUKAUSI 2017

osata säestää LASTENLAULUJA KITARALLA?

Opiskelupaikka syksyksi varataan
maksamalla varausmaksu 90 e, joka on osa
ensi syksyn lukukausimaksua.

Tule kitaransoiton lastenlaulu-kurssille!

Varausmaksulomake postitetaan kotiin kuun
vaihteessa.
Mikäli oppilas ei jatka opiskelua syksyllä tulee
siitä ilmoittaa sähköpostitse toimistoon:
toimisto@tauko.com, kiitos!
Syyslukukausi alkaa maanantaina 14.8.17.
Tunnin aika ja päivä pysyvät samana ellei
opettajan kanssa muuta sovita.
By paying a reservation fee of 90€ you
conﬁrm your intentions to continue studies at
Tauko in the fall. This fee will be deducted
from the ﬁnal tuition.

Oppitunneilla opetellaan sointusäestystä
toivottuihin lastenlauluihin, tunti on kerran
viikossa 45 min.
Need to accompany children songs with
guitar? We’ll teach you in one of our classes
starting in the fall. 45 minutes per week will
cost you only 290€ for a full semester.
Syksyllä tarjoamme myös RYTMIIKKA-tunnin
aikuisille torstaisin klo 19.15 - 20.15. Tunti on
ajateltu vanhemmille ja muille asiasta
kiinnostuneille, eikä edellytä aiempia
musiikkiopintoja. Rytmiikassa tehdään
kehorytmejä monipuolisesti liikkuen käyttäen
apuna rytmisoittimia ja muita välineitä. Opena
on musiikki- ja orffpedagogi Suvi Jaaramaa.
Ota yhteyttä : toimisto@tauko.com

YHTEYSTIEDOT:
Toimisto: 09 8133 565
tekstiviestit toimistoon 0400 794621
sähköposti: toimisto@tauko.com
kotisivut: www.tauko.com
Toimipisteet:
Olari (Pihatörmä 1 A) ja Karakallio ( Kotkatie 4)

RYTMIMUSIIKKIOPISTO TAUKO

WWW.TAUKO.COM

