
                   

  TAUKO-TIEDOTE 	 	

MARRASKUU 2022                                                                               

 
Marraskuu - November 
Matinea- ja pajaviikko pidettiin kuun ensimmäisellä viikolla, joka sujui 
jälleen upeasti, kiitos kaikille esiintyjille! Matinees on the first week of 
November, thank you for all partisipants! 

Joulukuu -December 
Viimeiset tunnit 5.-9.12., poikkeuksena viimeinen tiistai 13.12. 
Ei opetusta itsenäisyyspäivänä 6.12. Last lessons on 5.-9.12. and Tue 13.12. No lessons on Tue 6.12. 
Nuorten bändileiri 9.-10.12. Band workshop on 9.-10.12.  
Korvaavat tunnit ja rästitunnit viikolla 50. Ilmoittaudu oman opettajasi rästitunnille luokan ovessa olevaan 
listaan. 
Sign up for the makeup lesson, the available hour will be posted on your classroom door. 
Joulukonsertti Kannusalissa torstaina 15.12. klo 18. Christmas concert in Kannusali on Thu 15.12. at 18.00. 

Tammikuu 2023 - January 2023 
Opetus alkaa 9.1.2023. Lessons begin on Monday 9.1.2023. 

Tiedote ilmestyy helmi-, huhti-, syys- ja marraskuussa 

ja se on luettavissa osoitteessa www.tauko.com

Nuorten viikonloppuleiri  -  
Band workshop  

Nuorten bändileiri tulee taas 9.-10.12. 
perjantaina klo 19.00-21.00 ja lauantaina 
klo 11.00-18.00 

Fly me to the moon (B.Howard)  
All along the watchtower (B.Dylan) 
Cantaloupe Island (H.Hancock) 
Kesken (Sanni) 
No tears left to cry (A. Grande) 

Kullekin viikonlopulle määritellään 
muutama kappale, joita leirin aikana 
soitetaan. Biisit sovitetaan osallistujien 
mukaan niin, että kaikilla on itselle sopivaa 
soitettavaa. Leiri on tarkoitettu 13-19 
-vuotiaille Taukon oppilaille. 
Ilmoittautumiset viikkoa ennen leirin alkua 
toimistoon tai suoraan opeille. Opeina Timo 
Pekonen ja Liisa Koskimies.  

Band workshops in Olari for students age.  
13 - 19 yrs. We play together and every 
workshop has a spesific music we play.  

Marraskuun bändileirin meininkiä

http://www.tauko.com
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 Seuraa meitä! 
 @RYTMIMUSIIKKIOPISTOTAUKO

Maksaessa (aikuiset) Edenredillä, Smartumilla, 

Eazybreakilla tai Epassilla, lisätään lukukausimaksuun 5 € 

etusetelien palveluntarjoajien palvelumaksujen takia.  

If you (adult student) pay with Edenred, Smartum, 

Eazybreak or Epass, 5 € will be added to the tuition fee.

Laskutus ja varausmaksu kevätlukukaudelle 2023 
Laskutus tapahtuu sähköpostitse. Mikäli kuitenkin 

mielummin haluat paperilaskun (laskutuslisä 10 €) voi sen 

tilata: toimisto@tauko.com. 

Oppilaspaikka seuraavalle lukukaudelle varmistetaan 

varausmaksulla (90 €) joka lähetetään sähköpostiin 

joulukuussa. Varausmaksu on osa seuraavan lukukauden 

maksua. 

The billing method is invoices by email. Please notify 

toimisto@tauko.com if you wish a paper invoice (invoicing 

surcharge 10 €).  Student attendance to the next semester is 

confirmed by paying a reservation fee (90 €). The invoice 

will be sent by email in December. The fee is a part of spring 

tuition fee. 

Joulukonsertti/Christmas concert 
Kannusalissa (os. Kannusillankatu 4) 
15.12. klo 18.00. 
Taukon syyslukukausi huipentuu 

Kannusalissa pidettävään 

joulukonserttiin., vapaa pääsy, tervetuloa 

konserttiin! 

Welcome to concert, free entrance! 

Oppilasmatinea F-Musiikki Espoossa

RYTMIMUSIIKKIOPISTO TAUKO 
          	 	  hyvinvointia musiikista! 
Toimisto:  
 sähköposti: toimisto@tauko.com 
	 puh: 020 7815433 
 tekstiviestit toimistoon: 0400 794621 
Kotisivut: www.tauko.com 
Toimipisteet: 
     Olari           (Pihatörmä 1 A)   
     Karakallio  (Karakallion koulu, Kotkakuja 5)   

Joululoma 22.12.2022 - 6.1.2023 

Christmas break 22.12.2022 - 6.1.2023 

Happy holidays!
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