SYYSKUU 2019

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

Syyskuu - September
Viikolla 38 (16. - 20.9.) vietämme Kaikki yhdessä-viikkoa. Oppilaat
tulevat normaalisti tunnille, mutta luokkien ovet ovat avoinna ja
puuhailemme kaikki yhdessä tavallisuudesta poikkeavalla tavalla
pelaillen pelejä ja tutustumalla toisiimme ja muihin soittimiin. Tarjolla
on myös hedelmiä ja mehua. Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan!
This week the class room doors are open and we all play together in a different way. There´s also some
fruits and juice available. Parents are welcome to join!

Lokakuu - Oktober
4. - 5.10. Musiikkitieto 1 (taide- ja jazzmusiikin historiaa) Olarissa pe klo 17-18.30, la klo 12-13.30 A
course in composing and improvisation.
Viikolla 41 (7.10 - 11.10.) Kaverit mukaan tunnille -viikko. Ota kaveri tai perheenjäsen mukaan
musisoimaan! Bring a friend or a family member with you to class to see what we do!
Viikolla 42 on syysloma, ei opetusta. Week 42: fall leave, no classes.

Marraskuu - November
Viikolla 46 ( 11.- 15.11) on matinea- ja pajaviikko, ei normaalia opetusta. Matineat pidetään Iso Omenan
kirjaston stagella tiistaina 12.11. ja ke 13.11, pajoista jaetaan erillinen tiedote. A matinee and workshop
week. The matinees will be in Iso Omena library stage on Tuesday 12th and Wednesday 13th November. A
separate info about workshops will be sent home.

MuHa -tunnit - Music Theory
Uusi ope New teacher
Toivotamme tervetulleiksi Katriina
Siekkisen, Katriina opettaa pianonsoittoa
perjantaisin Liisa Koskimiehen opintovapaasijaisena.
We are welcoming one new teacher: Katriina
Siekkinen, piano. Katriina is teaching on
Fridays at Olari as a substitute teacher for
Liisa Koskimies who is on study leave.
Welcome!

RYTMIMUSIIKKIOPISTO TAUKO

Musiikin hahmotusaineet eli teoria ja
säveltapailu kuuluvat kaikkien oppilaiden
lukukausimaksuun. Tunnit ovat Olarissa:
maanantaisin klo 19.10 - 20.55 (13 v. aikuiset)
Opettajana on Mikko Salovaara.
tiistaisin klo 16.00 - 16.45 (10 - 15
-vuotiaat)
Opettajana on Tommi Tampio.
You can sign up for music theory class for free!
Classes in Olari on Mondays at 19.10 - 20.55
and Tuesdays at 16.00 16.45.
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www.tauko.com
Taukolaiset-> kalenteri
Kotisivujen kalenterista löydät ajankohtaiset
tiedot sijaisista ja korvaavista tunneista.

TYKKÄÄ
MEISTÄ!

On our website under Taukolaiset there´s a
calendar with information of possible
replacement lessons and schedule changes.
Check it out for all the latest updates!

Taukon uusi puhelinnumero:
020 7815433
Nyt on vanha, hyvin palvellut
puh.numeromme jäänyt eläkkeelle ja uusi
saatu vihdoin toimimaan halutulla tavalla.
Uusi numero on 020-palvelunumero, soitto
kulkee muutaman puhelimen välillä jolloin
on suurempi mahdollisuus että puheluun
vastataan. Tähän numeroon voi myös jättää
viestin ja lähettää tekstarin.
Now our old phone number has retired and
the new one is ﬁnally up and running! The
number is a 020- service number which
means there's a higher likelihood that your
call will be answered as it will be routed to a
few different phones. You can also leave a
voice mail to this number or send a text
message.

Bändit ja orkesterit
Olarissa toimii kolme nuorten bändiä, yksi
aikuisten bändi ja viulu- ja puhallinorkesteri.
Myös kitaraorkesteri torstaisin aloittaa
marraskuun MaPa-viikolla workshopilla, tästä
lisää pajaviikon tiedotteessa.
Bändeihin mahtuu mukaan kitaristeja,
kosketinsoittajia, puhaltajia ja viulisteja. Kysy
toimistosta tai opettajaltasi mihin bändiin voisit
sopia!
We have three youth bands, one adult band and a
violin-wind instrument orchestra. A guitar
orchestra is having a kick start with a workshop
in November, more of this in info letter for
Matinee week.
If you are interested in playing in a band/
orchestra, please contact the ofﬁce for more
information!

RYTMIMUSIIKKIOPISTO TAUKO
hyvinvointia musiikista!
Toimisto: 020 7815433
tekstiviestit toimistoon 0400 794621
e-mail: toimisto@tauko.com
kotisivut: www.tauko.com
Toimipisteet:
Olari
(Pihatörmä 1 A)
Karakallio ( Kotkatie 4)
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