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Karstulan 44. musiikkileiri
www.keokarstula.fi
Järjestäjä: Karstulan Evankelinen Opisto

OPETTAJAT:
LAULU:
Margareta Haverinen Brandt,
laulupedagogi, mezzosopraano,
oopperalaulaja (MuT)
Päivi Kantola, laulupedagogi,
sopraano (MuM)
Vesa Kytöoja, laulupedagogi, baritoni
(MuM)
LIED/OOPPERA/PIANO:
Ilona Lamberg,
pianisti, korrepetiittori, säestäjä
Taru Ritavesi
diplomipianisti, säestäjä
Jussi Pernu,
pianopedagogi, säestäjä (MuM)
PIANO:
Katariina Liimatainen,
pianonsoiton yliopettaja

KITARA:
Olli Hirvanen, kitaransoiton opettaja,
musiikkipedagogi (MuM)
KANTELE:
Maria Ojanperä, kanteleensoiton
opettaja, musiikkipedagogi
HUILU:
Susanna Bunda, huilunsoiton
opettaja, MuM, Musiikkipedagogi
SAKSOFONI, KLARINETTI,
NOKKAHUILU
Kirsti Keihäsvuori,
MuM, puh.pedagogi
OBOE
Sirpa Berg, oboisti, Musiikkipedagogi

Musiikkiteatteri
Laulukurssilla on mahdollisuus laulutuntien ohella harjoittaa musiikkiteatterikohtauksia
oopperoista, opereteista, musikaaleista ja teatterilauluista, sekä liediä. Opetuksessa
keskeistä on esiintyminen ja ilmaisu sekä vuorovaikutus kohtauksissa ryhmätunneilla.
Opettajina Päivi Kantola ja Jussi Pernu.
Luo - soi!
Koe uusi tapa oppia musiikin tekemistä ja syventää suhdettasi musiikkiin.
Opi tunnistamaan omat musiikilliset vahvuutesi, löydät uusia tapoja kehittyä musiikin ilmaisussa, improvisoinnissa ja säveltämisessä, sekä saat motivaatiota soittoharrastuksen ylläpitämiseen.
Pienryhmäopetuksena 4-6 henkilön ryhmälle.

Hinnat:
Täysihoitomaksu alkaen 400 € asumistasosta riippuen. Sivuainemaksu alkaen
200 € ja pianoharjoitusmaksu 85 €.

Lisätietoja:
Karstulan Ev. Opisto,
Kokkolantie 12, 43500 Karstula
Puh. 014 525 2200 vaihde

Hakeminen:
Sähköposti: kansanopisto@keokarstula.fi
19.6.2019 mennessä. Hakulomakkeen
saa Karstulan Ev. Opistolta. Sähköinen
Lisätietoja myös musiikkileirin opettajilta.
lomake osoitteessa www.keokarstula.fi
Leirin instrumenttivalikoima antaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia ja harjoitella sekä
kamarimusiikin soittamista että esiintymistä. Leirin opettaja- ja päätöskonserttien lisäksi
opiskelijoilla on mahdollisuus saada esiintymiskokemusta iltamatineoissa.
Huom! Musiikkileirin suoritus kelpaa mm. Karstulan lukion soveltavaksi kurssiksi
- kysy vastaavaa hyväksyntää omasta lukiostasi!

Vapaa-aika
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet leirin aikana, mm. pöytätennis, lentopallo,
keilailu, soutuveneily, koripallo, boccia, frisbeegolf, melonta ja tietysti kaikki
muukin liikunta onnistuu mainiosti. Käytössäsi talon liikuntavarusteet ja kuntosali.
Käytettävissäsi ovat myös opiston kirjasto ja tietokoneet.
Saarijärven-Karstulan melontareitistön tukipiste toimii opiston yhteydessä.
Opiskelijoille järjestetään perinteiseen tapaan myös illanviettoja opistolla ja sen
rantasaunalla.
Kaiken kruunaa kaunis ja rauhallinen keskisuomalainen luonto, laadukkaat
majoitustilat ja tunnetusti hyvä ruoka!
Voimme järjestää majoituksen myös opiskelijan lomailevalle perheelle.
Tervetuloa opiskelemaan, musisoimaan,
nauttimaan konserteista ja viettämään
keskisuomalaista kesää parhaimmillaan...

Puu Soi...
luonnollisesti
20.7.-27.7.2019

Musiikkileirin opettajat
PIANO
Katariina Liimataisen
pianokurssille voivat
osallistua niin lapset,
ammattiopiskelijat kuin
aikuisopiskelijatkin. Hän
toimii syksystä 2012 alkaen
Kuopion konservatorion
pianonsoiton yliopettajana sekä Savonia
amk:n Musiikki ja tanssi -yksikön
tuntiopettajana. Vuosina 1999-2012 hän on
työskennellyt Jamkin pianonsoiton lehtorina ja
yliopettajana. Hän on valmistunut Wienin
Musiikkikorkeakoulusta ja suorittanut jatkoopintoja Prahan Musiikkiakatemiassa sekä
Moskovan Tšaikovski-konservatoriossa.
Hänet on palkittu mm. Maj Lind-kilpailussa
sekä kansainvälisessä Franz Lisztpianokilpailussa Italiassa (III sija 1992).
Hän on konsertoinut laajalti kotimaassa,
useissa Euroopan maissa ja Venäjällä solistina
ja kamarimuusikkona ja toiminut
pianokilpailujen juryssa kotimaan (mm.
Jyväskylän pianokilpailu) lisäksi Italiassa ja
Venäjällä. Hän on Focus Pianotrion jäsen ja on
levyttänyt uutta musiikkia Focus Ensemblen
kanssa. Hän on pitänyt mestarikursseja
kaikissa pohjoismaissa, Walesissä, Hollannissa,
Italiassa, Pietarissa ja Wienissä. Opetuskielet
suomi, englanti, saksa ja venäjä.

LAULU
Margareta Haverinen Brandt,
MuT, opiskeli viulunsoittoa ja
kamarimusiikkia SibeliusAkatemiassa. Erikoisluvalla
nuoriso-osastolla aloitetut
lauluopinnot Jolanda di Maria
Petrisin johdolla poikivat RSOn
Nuorten Solistien konsertin ja
voiton Lappeenrannan laulukilpailussa.
Menestyminen Tshaikovsky-kilpailussa ja
Geneven kansainvälisen laulukilpailun voitto

aukaisivat ovet maailmalle yhteistyöhön
huomattavien kapellimestarien ja solistien
kanssa ja viulu vaihtui pitkän harkinnan
jälkeen lauluun.
Margaretalle nuorison työllistyminen on
sydämen asia. Hän valmentaa tällä hetkellä
Sibelius-Akatemian laulajia koe-esiintymisiin ja
kilpailuihin ja luennoi työelämän
mahdollisuuksista ja vaatimuksista. Laulun
mestarikursseja hän on pitänyt mm. Uppsalan
ja Princetonin yliopistoissa sekä Viron ja
Jerusalemin Teatteri-ja Musiikkiakatemioissa
sekä nykyään internetin välityksellä ns.
Distance Learning menetelmällä ympäri
maailmaa.Hänen vuonna 2009 valmistunut
Tohtorin tutkintonsa tutkii laulajan kehon ja
äänen ilmaisukirjoa ohjelmistovalintojen
perusteena. Viimeksi hän on vieraillut London
London Classical Players ensemblen solistina
Lontoossa. Margareta on levyttänyt BIS-,
Finlandia-, Fennica- ja Ondine – levymerkeille.
Päivi Kantola on SibeliusAkatemian
oopperakoulutuksesta
erinomaisin arvosanoin
valmistunut musiikin maisteri,
laulaja ja laulupedagogi.
Hänen opettajinaan ovat olleet
mm. Anita Välkki ja Soile Isokoski sekä
Malmön musiikkikorkeakoulun prof. Dorothy
Irving, ja Lontoossa Jessica Cash. Klassisen
laulun maisteriopintojen lisäksi hän on
perehtynyt mm. Estill- malliin Lontoossa,
Berliinissä ja Helsingissä sekä suorittanut AMK
Metropolian pop-jazz-erikoistumisopinnot
v.2013. Kantola piti ensikonserttinsa vuonna
1994, jonka jälkeen hän on esiintynyt
monipuolisesti näyttämöllä: oopperoissa ja
musikaaleissa, konserteissa sekä lukuisilla
festivaaleilla, mm. kansainvälisillä
kamarimusiikkifestivaaleilla sekä lähes
vuosittain Helsingin juhlaviikoilla. Hän on
tehnyt uraauurtavaa työtä uuden kotimaisen
lasten musiikkiteatterin ideoijana, tilaajana ja

toteuttajana mm. Musiikkiteatteri Kapsäkin
perustajajäsenenä. Läheinen yhteistyö
kirjailija Sinikka Nopolan kanssa on poikinut
useita kantaesityksiä, palkittuja lasten
musiikkiteatteriesityksiä ja levyjä mm. Markus
Fageruddin Heinähattu ja Vilttitossulastenooppera. Päivi Kantola on toiminut
laulun lehtorina ja tuntiopettajana mm.
Tampereen yliopiston näyttelijäntyön
laitoksella sekä vt. lehtorina ja tuntiopettajana
Lahden ammattikorkeakoulussa, Kapsäkin
Musiikkiteatterikurssien johtajana ja mm.
Kanneljärven Laulua ja Pilatesta- kurssin
johtajana. Tällä hetkellä hän IHMOn lisäksi
opettaa laulajia Sibelius- Akatemiassa sekä
Taideyliopiston Musiikkiteatterin
maisteriopiskelijoita.
Baritoni Vesa Kytöoja on
musiikinmaisteriksi ja
diplomilaulaja SibeliusAkatemiasta, jossa hän on
suorittanut myös
laulupedagogin tutkinnon
erinomaisin arvosanoin. Kytöojan opettajia
ovat olleet mm. Jaakko Kortekangas, Irina
Gavrilovici, Kaludi Kaludov ja Peter Lindroos.
Hän on opiskellut myös Karlsruhen
musiikkikorkeakoulun kansainvälisellä Liedluokalla Saksassa ja oopperakoulutuksessa
Tukholmassa. Kytöoja teki Saksan
oopperadebyyttinsä 2009 Baijerissa, mitä
ennen oli laulanut useita oopperarooleja
kotimaassa. Konsertteja Kytöojalla on ollut
Suomen lisäksi Itävallassa, Italiassa, Puolassa,
Saksassa, Ruotsissa ja Norjassa. Hänellä on
esiintymiskokemuksena myös muutama
elokuvarooli ja useita
musiikkiteatteriproduktioita. Kevyempi
repertuaari kiehtoo Kytöojaa klassisen laulun
rinnalla. Kytöoja on toiminut 17 vuotta
Helsingin Aikuisopistossa ja kaksi lukuvuotta
Espoon Musiikkiopistossa yksinlaulun
tuntiopettajana. Hän on opettanut myös
ilmaisutaitoa Pohjois-Espoon lukiossa.
Karstulan Musiikkiviikoilla Kytöoja opettaa
kesällä 2019 kahdeksattatoista kertaa.

Opettamisen lisäksi Kytöoja tekee radio- ja tvohjelmia, joiden aihepiirit ovat suurimmaksi
osaksi laulumaailmasta.

LIED / OOPPERA / PIANO
Ilona Lamberg työskentelee
korrepetiittorina ja pianistina
Metropolia
Ammattikorkeakoulussa ja
Helsingin Konservatoriossa.
Lisäksi hän on vieraillut
korrepetiittorina useissa
suomalaisissa alueoopperoissa ja
mestarikursseilla, mm. Savonlinnan
Musiikkiakatemiassa, Lohjan laulupäivillä ja
Viitasaaren luomu-laulukurssilla. Lamberg on
valmistunut Metropolia
Ammattikorkeakoulusta, pianopedagogi
YAMK. Lisäksi hän on opiskellut Malmön
musiikkikorkeakoulussa. Lisäksi hän on
täydentänyt korrepetitio- ja lied-opintojaan
Sibelius-Akatemiassa ja Francis PoulencAkatemiassa Ranskan Tour`ssa.
Hän on esiintynyt pianosolistina ja
konsertoinut useiden laulajien kanssa.
Karstulan laulukursseilla hän on mukana
vuonna 2019 kymmenettä kertaa.
Jussi Pernu (MuM) on valmistunut
Sibelius-Akatemiasta, jossa hän
suoritti pianodiplomin Mervi
Kiannon ohjauksella. Vuosina 200102 hän opiskeli pianonsoittoa
Budapestin Franz Liszt-Akatemiassa
opettajanaan István Gulyás. Hän on
työskennellyt ooppera-produktioiden ja
laulukurssien korrepetiittorina, kuorojen
säestäjänä, studiomuusikkona sekä musiikin
kesäkurssien opettajana. Jussi on konsertoinut
kamarimuusikkona, liedpianistina ja kevyen
musiikin orkestereiden pianistina eri puolella
Suomea. Vuonna 2008 hän sai
tunnustuspalkinnon Kangasniemen valtakunnallisessa liedpianisti-kilpailussa. Tällä hetkellä
Jussi Pernu toimii pianonsoiton opettajana
Helsingissä.

Taru Ritavesi on monipuolinen
pianisti, joka on erikoistunut
yhteismusisoinnin eri osaalueisiin. Hän valmistui KeskiSuomen konservatoriosta
musiikkipedagogiksi 1999.
Tämän jälkeen hän suoritti jatkoopintoja Prahan musiikki-akatemiassa 19992000 sekä 2001-03 Guildhall School of
Musicissa, Lontoossa, jossa opiskeli
korrepetition ja säestyksen
koulutusohjelmissa suorittaen
maisterintutkinnon. Hän on säestäjän ja
korrepetiittorin töiden lisäksi työskennellyt
myös Kansallisbaletin harjoituspianistina
2003-04. Taru Ritavesi voitti vuonna 2002
Cunard Carpathia Award -säestäjäkilpailun
Guildhall Schoolissa, Lontoossa sekä 2006
Pieksämäen Poleenin liedpianistikilpailun
Kangas-niemen musiikkiviikoilla. Syksystä 2006
alkaen hän on toiminut pianonsoitonopettajana ja säestäjänä Porvoon-seudun
musiikkiopistossa.

KITARA
Äänekoskelta kotoisin oleva
Olli Hirvanen aloitti
musiikkiopintonsa 5vuotiaana sellolla ja siirtyi
kitaran pariin neljä vuotta
myöhemmin. Hirvanen on
valmistunut musiikin maisteriksi SibeliusAkatemiasta ja musiikkipedagogiksi Jyväskylän
Ammattikorkeakoulusta. Opettajina hänellä
ovat olleet Vladimir Vectomov, Kai Nieminen,
Jukka Savijoki ja Ismo Eskelinen. Hirvanen on
opiskellut myös Cardiffin The Royal Welsh
College of Musicissa brittiläisen John Millsin
johdolla. Lisäksi hän on osallistunut
kitaransoiton mestarikursseille opettajinaan
mm. Paul Galbraith, Thomas Muller-Pering,
Lorenzo Micheli ja Vladimir Mikulka. Olli
Hirvanen on esiintynyt lukuisin
soolokonsertein, sekä tehnyt yhteistyötä
muiden instrumentalistien, laulajien ja
tanssijoiden kanssa. Kotimaansa lisäksi

Hirvanen on konsertoinut Isossa-Britanniassa,
Italiassa, Espanjassa ja Virossa. Hirvanen on
palkittu myös kansainvälisissä
kitarakilpailuissa, mm. Jyväskylän
Pohjoismaisessa kitarakilpailussa ja Fernando
Sor -kilpailussa Roomassa.

KANTELE
Maria Ojanperä toimii
kanteleensoiton opettajana AlaKeiteleen ja Pohjoisen KeskiSuomen musiikkiopistoissa. Hän
on valmistunut
musiikkipedagogiksi Jyväskylän
ammattikorkeakoulusta vuonna
2007. Ojanperä on osallistunut mm.
kantelesolisti- ja kanteleyhtyekilpailuihin
Jyväskylässä. Hän on toiminut mm. Kajanakanteleet- ja Jyväset-yhtyeiden jäsenenä
vuosina 1991-2001.Hän on toiminut useissa
musiikkiprojekteissa yhteistyössä eri
muusikoiden kanssa (mm. Satu ja Arto
Rantanen, Gerardo Rosi, Jenni Heilala,
Kantele-yhtye Outa) sekä itsenäisenä
muusikkona esiintyen erilaisissa tilaisuuksissa
lähinnä Keski-Suomessa ja Kainuussa vuodesta
2001. Ojanperä on esiintynyt myös ulkomailla,
mm. Ruotsissa 1996, Michiganissa USAssa
1998 ja Petroskoissa Venäjällä vuosina 19982001. Hän soittaa nykyään Kataja- ja Trio
Ruuhkavuosi yhtyeissä.

HUILU
Susanna Bunda (MuM,
Musiikkipedagogi AMK)
työskentelee huilunsoiton
lehtorina Kuopion
konservatoriossa, musiikin
perusopetuksen sekä ammatillisen 2.asteen
puolella. Huilunsoittoa hän on opiskellut
Kuopion konservatoriossa mm. Herbert
Lindholmin ja Outi Svobodan sekä Turun
AMK:n Hannu Lehtisen johdolla. Hän on
osallistunut myös mm. Petri Alangon, Mikael
Helasvuon ja Patrick Galloisin

mestarikursseille 1990-luvulla.
Musiikkioppilaitoksen opettajan
jatkotutkinnon hän suoritti erinomaisin
arvosanoin vuonna 2000, ja valmistui
musiikkipedagogiksi vuonna 2003 Savonia
AMK:sta. Hän on työskennellyt vuodesta 2000
saakka huilunsoiton opettajana Kuopion
konservatoriossa, sekä ohjaavana että
pääaineen opettajana huilupedagogiksi
valmistuville Savonia AMK:n Musiikin ja
Tanssin yksikössä mm. vuosina 2008- 2016.
Musiikin maisteriksi hän valmistui työn ohessa
Sibelius-Akatemian Arts Managementkoulutuksesta keväällä 2015.
Susanna on säännöllisesti konsertoinut
huilistina monissa eri kamarimusiikkikokoonpanoissa kotimaassa ja mm.
Hollannissa. Hän on myös mm. kantaesittänyt
Herbert Lindholmin soolohuiluteoksen
”Lacrimosa” vuonna 2011, ja soittanut
teoksen ”Lapland” levytyksessä vuonna 2007.
Susanna on erityisesti viime vuosina
panostanut huiluryhmien opetukseen
yksilöopetuksen lisäksi. Hänen konservatorion
oppilaistaan koostuva Huilukvartetti FlautonoS
on tehnyt kotimaan esiintymisten lisäksi
esiintymismatkoja mm. Lausanneen, Wieniin
sekä Kölniin.

SAKSOFONI, KLARINETTI,
NOKKAHUILU
Kirsti Keihäsvuori aloitti
puhallinsoiton nokkahuilulla jo
ennen koulun aloittamista. 13vuotiaana saatu innostus
oboensoittoon johti muusikon
opintoihin Turun Konservatoriossa
ja musiikin maisterin tutkintoon SibeliusAkatemiasta, pääaineena
puhallinpedagogiikka. Oboella hän suoritti
myös jatko-opintoja Sibelius-Akatemiassa
keskittyen improvisaatiometodeihin. Yli 20
vuoden ura päätoimisena oboensoiton ja
yhteismusisoinnin opettajana eri
musiikkioppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla

ja Jyväskylässä vaihtui hallinnollisiin tehtäviin
Jyväskylän ammattiopistossa reilu
vuosikymmen sitten. Viime vuosina Kirsti
Keihäsvuori on virkatyön ohella opettanut
tuntiopettajana nokkahuilun ja poikkihuilun
soittoa sekä johtanut puhallinorkestereita ja yhtyeitä Jyväskylässä. Harrastuksenaan hän on
toiminut puupuhallinten korjaajana jo
vuodesta 1992; viiden viime vuoden aikana
hän on soittanut enimmäkseen klarinettia
Jyväskylän Puhallinorkesterissa sekä
alttosaksofonia, huilua ja englannintorvea
Pohjois-Päijänteen Puhaltajissa. Tällä hetkellä
Kirsti Keihäsvuori toimii Karstulan
kansalaisopiston rehtorina, opettaen myös
huilunsoittoa. Vapaa-ajallaan hän kokoaa
väitöskirjaa oboen suukappaleiden
ominaisuuksien vaikutuksesta soittamiseen.
OBOE
Sirpa Berg on oboisti, joka
liikkuu sujuvasti musiikin eri
tyylilajista toiseen, klassisesta
lattareihin ja nykymusiikista
1600-luvun musiikkiin. Berg
soittaa useissa eri yhtyeissä ja on
kiinnostunut uusista
musiikillisista haasteista, uusista säveltäjistä ja
sävellyksistä. Soiva Keski-Suomi -konserttisarja
on ennakkoluulottomalla ja monipuolisella
ohjelmallaan ilahduttanut kuulijoita ja
muusikoita. Berg on konserttisarjan
taiteellinen johtaja. Berg sai Keski-Suomen
muusikoiden tunnustuspalkinnon vuonna
2016 pitkäjänteisestä ja monipuolisesta
urastaan muusikkona ja konserttien
järjestäjänä. Hän toimii puhallinpedagogina
mm. Jyväskylässä ammattiopisto Gradiassa.
Lisää Sirpan aktiviteeteista muusikkona:
www.sirpaberg.net

Leirihinnat
* hinta koko leirin ajalta, sis. täysihoidon
* hinnat sisältävät majoituksen kahden hengen huoneissa.
1hh-lisä 40 €/leiri (Ei Mäntylä-asuntolassa).
Majoituspaikka:

Soitonopetus

Lauluopetus

Koivula/Höyläniemi

400 €

410 €

Kuusela (päärakennus, kivitalo)
Mäntylä

420 €
430 €

460 €
480 €

Vain opetus, ei sis. majoitusta ja ruokailuja
Sivuainemaksu
Musiikkiteatteriopetus
Luo - soi!

320 €
200 €
200 €
200 €

390 €
270 €

- Pidätämme oikeudet muutoksiin -

Täytä leirihakemus:
http://www.keokarstula.fi/lomake.html?id=3

