Syys-Folk 12-14.10.2018
Kurssien aikataulu / opetus:
pe 12.10.
la 13.10.
su 14.10.

klo 15.00 - 21.00, ilmoita Timolle moneltako olet Haapavedellä!!!
klo 9.00 - 17.00
klo 9.00 - 14.30

Opettajat: Vielä ehti kysyä opettajia listan ulkopuoleltakin, jos kysyntää on!
Toimi nopeasti! Kaikki opettajat opettavat sekä aikuisia että lapsia ja nuoria!

Sauli Heikkilä: Kurkkulaulun tyylit ja tekniikat
Tuvalaisesta näkökulmasta kaikentasoisille kiinnostuneille laaja katsaus
kurkkulaulun maailmaan.Kurkkulaulun keskeiset elementit ovat yläsävelten
suodattaminen kuuluviin eli yläsävellaulu sekä eritysitekniikan avulla tehty
kurkkuborduna. Kurssilla opitaan tuntemaan yläsävelen käsite ja kuulemaan
yläsäveliä ja suodattamaan niitä kuuluviin. Yläsävelten suodattamisen oppii
jokainen.Kurkkuborduna voi olla taskuhuulin tehtyä möreää kargyraa tai
höömeitä. Jokainen saa käsityksen ja valmiudet jatkaa kurkkubordunan
opiskelua itsenäisesti ja hyvin monet myös oppivat höömein ja kargyran
perustekniikat. Opettelemme myös pari tuvalaista laulua ja luomme silmäyksen
myös Mongolialaiseen, hakassialaiseen ja altain tasavallan kurkkulauluun.
Kesällä 2018 ilmestyi kirjani Kiehtova kurkkulaulu, jonka voi ostaa kurssilla 30
eurolla tai tilata Aviador.fi-verkkokaupasta. Myös Ontrei-yhtyeen, jossa olen
mukana, levy Hummaani ilmestyi kesällä. Sitä voi tilata minulta suoraan
15euron hintaan.

Anna Dantchev: (FI,BG) Bulgarian kansanlaulu
Syys-Folkeilla pääset tutustumaan monipuoliseen lauluperinteeseen.
Et tarvitse aikaisempaa kokemusta bulgarialaisesta lauluperinteestä etkä kuorolaulusta.
Viikonloppukurssilla lauletaan 1-3 äänisiä lauluja Bulgarian eri etnografisilta alueilta.
Tutustutaan alueiden ornamentiikkaan ja harmonioihin, lauletaan sekä soolo- että ryhmälauluja.

Teija Niku: kansanmusiikkia Pohjoismaista ja Balkanilta
5-rivinen hanuri,1- 2-3-riviset, yhtyeet

Emilia Lajunen: . viulu, nyckelharpa, yhtyeet
Perehdytään Suomen ja Skandinavian muinaissuomalaiseen sekä pelimanniperinteen sävelmistöön
taiturillisten viulupolskien ja minimalistisempien kantele- ja jouhikkosävelmien kautta. Tutustutaan
tarkemmin myös keskisen Suomen viulupelimannien persoonallisiin sävelmiin, soittotyyleihin,
jousituksiin sekä viulistin erilaisiin keinoihin yhdistää esim. improvisatorista arkaaista meininkiä
pelimannisävelmiin.

Tuomas Logren: Akustista kielisoittoa Rääkkylästä Kentuckyyn,
Kaustiselta Kallioon
kitara, mandoliini, kielisoittimet, yhtyeet

Samuli Karjalainen: Irlantilainen kansanmusiikki ja paimensoitto Teppo Revon hengessä
tinapilli, huilu, paimensoittimet, bodhran, kitara, buzuki, yhtyeet.
Paimensoittoa omasta päästä. Kurssilla pyritään perustamaan irkkuyhtye, johon
käyvät kaikki soittimet.

Päivi Hirvonen: viulu, laulu, yhtyeet
Viululaulu - kansanmusiikkia yhtä aikaa laulaen ja viulua soittaen. Viulua ja laulua harjoitellaan myös
erikseen. Kurssilla tutustutaan viulunsoiton ja laulamisen yhdistämiseen sekä terveen äänenkäytön
perusteisiin. Musiikkityylinä pohjoismainen kansanmusiikki mutta tarvittaessa käväistään myös muissa
maailmankolkissa.

Seppo Sillanpää:
viulu, old time, clawhammer banjo, kielisoittimet,
ukulelen alkeet, yhtyeet

FolkkiSeSoi -varhaisiän musiikkikasvatuskurssi
Soiva taide ja Äänien taikaa 13.-14.10.2018. La ja su 10.00-18.00
Kurssisisältö: opetus 90e
Paikka: Jokilaaksojen musiikkiopisto, Haapavesi
•
Työvälineenä ääni: Äänenkäyttö, laulaminen ja ääni-improvisointi varhaisiän
musiikkikasvatuksessa.
•
Äänitaide: Musiikillinen ilmaisu monilukutaitoa vahvistamassa.
•
Ryhmästä voimaa: Kokonaisvaltainen osallisuus vuorovaikutteisessa
oppimisprosessissa Orff-pedagogisesta lähestymistavasta käsin.
Kouluttajat: Sanna Vuolteenaho, MuM (Musiikkikasvatuksen lehtori, Metropolia AMK), laulaja,
äänitaiteilija, sairaala- ja hoivamuusikko.
Hanna-Leena Tammiruusu, musiikkipedagogi, varhaisiän musiikkikasvatuksen lehtori ja
kouluttaja.

Opetusta 15–18 tuntia/ryhmä, opetus on pääasiassa ryhmäopetusta, mutta
yksityistunteja voidaan myös järjestää. Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille ja tasoisille
oppilaille. Kaikki opettajat opettavat tarvittaessa sekä aikuisia että lapsia ja
nuoria! Oppilaita opettajia kohden tarvitaan min. 7, jotta kurssi toteutuisi. Jos haluat
opettajan listan ulkopuolelta, ole yhteydessä pikimmiten. Vasta-alkajat tervetuloa!
Ilmoita Timolle, moneltako pääset perjantaina Haapavedelle!
Iltaisin soitellaan Opistolla ja Pub Marjuskassa jamit la klo 20.00 - 23.00, opettajat ja
kurssilaiset
Lisätietoja opetuksesta: Timo Hannula, timo.hannula@haapavesi.fi,
puh. 044 7591 298

KURSSIEN HINTA:
Opetus: aikuiset 70 € / lapset alle 18v 35 €
Opetus ja ruokailu: aikuiset 100 € / lapset 65 €
Opetus ja täysihoito: 170 € / lapset 135 € (sis. majoituksen ja ruokailut)
(ruokailu sis. pe: päivällinen, la: lounas + päivällinen, su: lounas + päätöskahvit
Aterianhinnat (muilta kuin majoittuvilta ja opetuksen + ruokailut varanneilta)
Aamupala
7€
Lounas/Päivällinen
8,90 €
Kahvit + voileivät
5€
Majoitusmahdollisuus:
40 €/vrk/hlö. Soluasunnoissa 2-3 hengen huoneissa.
50 €/vrk/hlö. 1 hengen huoneessa. 1 hengen huone varataan mahdollisuuksien mukaan
niiden rajallisuuden vuoksi. Otamme yhteyttä, mikäli varausta ei voida toteuttaa.
(majoitus sis. liinavaatteet ja aamupalan)
Lisätietoja majoituksesta, ruokailuista ym.
Ingrid Dits, ingrid.dits@haapop.fi, puh. 040-868 2290
Ilmoittautumiset pe 30.9.-18 mennessä ainoastaan alla olevan linkin kautta
https://haapop.starsoft.fi/browsecourses?school-id=3

Lisätietoja www.haapavesifolk.com tai www.haapop.fi
29. Haapaweden Wanhan musiikin tapahtuma 25.-27.1.-19, Kevät-Folk-19 22.-24.3.

