Lukuvuosi 2018-2019

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018-2019
Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuodelle on nyt ajankohtaista.
Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa olevalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen
merkitään henkilö- ja yhteystietojen lisäksi toive ensi vuoden ryhmästä. Huomioithan, että
ilmoittautuminen/oppilaspaikka on sitova koko lukuvuodeksi 2018-2019.

Muskatin syyslukukausi alkaa ma 20.8.2018
Lisätietoa lukuvuoden aloituksesta sekä lukukausimaksu lähetetään sähköpostitse elokuun
aikana.
 Uusien oppilaiden ilmoittautuminen vapaille oppilaspaikoille on mahdollista läpi
vuoden. Lisäksi järjestetään erillinen ryhmiin ilmoittautuminen kaikille oppilaille
Muskatilla ma 13.8.2018 klo 17-18.
 Soitinoppilaiden soittotuntien ajankohdan sopiminen oman opettajan kanssa
Muskatilla to 16.8.2018 klo 17-18.

Tiedoksi
 Oppilasmaksut laskutetaan 2 kertaa vuodessa ( syksy 2018 ja kevät 2019).
Lukukausimaksut eivät noudata opetuskerta tai tuntiperusteista laskutusta, eikä
läsnäolojen määrällä ole vaikutusta lukukausimaksun suuruuteen.
Perusteltuja opetuksen keskeyttämisen tai lopettamisen syitä ovat esim.
paikkakunnalta poismuutto, vakava tai pitkäaikainen sairaus
(em. tapauksissa yhteys Maijaan 050 522 7212).
 Oppilaan yksilöllinen koeaika on mahdollinen.
 Muskariryhmissä perheen kolmas lapsi saa 20%
opintomaksusta. Alennus ei koske muita
lukukausimaksuja.
 Lukukausimaksu on erikseen sovittaessa mahdollista
suorittaa 2. tai 3. erässä. Maksuun lisätään tällöin
laskutuslisä 2€/lasku.
 Yksityisoppilaat, jotka jatkavat seuraavalle lukuvuodelle
varaavat oppilaspaikkansa 50€ varausmaksulla, joka
hyvitetään syksyn oppilasmaksussa.

 Musiikkikoulu ei palauta maksettua varausmaksua
oppilaspaikan täyttämättä jättäneille.
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Muskari
Opetuksen kesto:
Ryhmäkoko:
Ryhmäjaot:

45min
8-10 oppilasta
0-3v (mukana aikuinen), 3-4v ja 4-5v

Kuvismuskari
Opetuksen kesto:
Ryhmäkoko:
Ryhmäjaot:

60min
8-10 oppilasta
5-6v ja 7-10v

Musiikkivalmennusryhmät
Opetuksen kesto:
Ryhmäkoko:
Ryhmäjaot:

45min
8-12 oppilasta
6-9v ja 7-10v

Soitinvalmennuspienryhmät
Opetuksen kesto:
Ryhmäkoko:
Ryhmäjako:
Soittimina:

20min/vko tai 30min/vko
3-6 oppilasta / ryhmä
6-12v
5/11-kielinen kantele, nokkahuilu, viulu, kitara,
sähkökitara, piano tai rummut
HUOM. Rumpu- ja kitaravalmennus 20min/vko (2 lasta), soitinvalmennus (20-30min) +
musiikkivalmennus tai bändiryhmä (45min/vko)

Kokeileva soitinvalmennus
Kesto:
Ryhmäkoko:
Ryhmäjako:
Kuvaus:

30min/vko
3-6 oppilasta/ryhmä
6-8v ja 9-11v
Tutustutaan eri soittimiin: kantele, nokkahuilu, piano,
ukulele, basso, kitara, rummut, viulu

HUOM. Soitinvalmennus on osa musiikkivalmennusta tai bändiä.
Soittotunnit ennen tai jälkeen musiikkivalmennuksen/bändin,
joka kestää 45min.
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Muskatin kuoro
Opetuksen kesto:
Ryhmäkoko:

45min / viikko
vähintään 15 oppilasta / kuoro

Lauluvalmennus
Opetuksen kesto:
Ryhmäkoko:
Ryhmäjako:

30min / viikko
3-6 oppilasta
7-9v & 10-14v

Musabändi - yhteismusisointia
Opetuksen kesto:
45min / viikko
Ryhmäkoko:
4-6 oppilasta
Ryhmäjako:
10-12v
Bändi
Opetuksen kesto:
Ryhmäkoko:
Ryhmäjako:
Yksityisopetus
Ryhmäkoko:
Opetuksen kesto:
Instrumentti/laulu:

45min / viikko
4-6 oppilasta
6-8v, 9-11v, 11-16v ja ikärajaton bändi

1 oppilas
2 oppilasta
20,30 tai 40min
30 tai 40min
piano, viulu, 11-kielinen kannel, kitara,
sähköbasso, rummut, laulu

Tutustu Muskatin nettisivuilla tarkemmin eri ryhmien esittelyihin.
Lisätietoja:
Maija Widemark / 050 522 4212
muskatti@kymp.net
www.muskatti.fi
www.facebook.com/Muskatti
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Muskatin lukukausimaksut 2018-2019
Opetuskerrat 30 sisältäen 2 konserttia/lukuvuosi.
Lukukausi 15 opk (1 konsertti), hinta per lukukausi
MUSKARIT, MUSIIKKIVALMENNUS
(45 min/vko/15 opk lukukausi)

93 €

KUVISMUSKARI
(60 min/vko/15 opk lukukausi)

125 €

SOITINVALMENNUS (20/30 min/vko) JA MUSIIKKIVALMENNUS/
MUSABÄNDI/VIULURYHMÄ (45 min/vko/15 opk lukukausi)
YHTEISHINTA
(Soiton pienryhmäopetus 110€ ja musiikkivalmennus / musabändi / 80€)
PELKKÄ PIENRYHMÄ SOITINVALMENNUS
3-6 oppilasta soittimesta riippuen (30min)
kitara/rummut valmennus 20min/2 oppilasta

190 €

132 €
132 €

MUSABÄNDI
4-6 oppilasta (45 min)

135 €

BÄNDI 4-6 oppilasta (45 min)
(soittimina sähkökitara, sähköbasso, rummut, piano, laulu)

135 €

BÄNDEIHIN OSALLISTUJIEN SOITINVALMENNUS
OMASSA SOITTIMESSA 4-6 opp./30min tai 2opp./20min

110 €

YKSITYISOPETUS (20min/30min/40min)
Yksityisopetus 15 min (rumpu / kitara)
(1.vuosi soitinvalmennuksen jälkeen 15 min)

240€/345€/447€
185 €

KUOROT (6-10v & 10-12v)

45 €

LAULUVALMENNUS (30 min/vko)
(ei osallistu bändiin tai musavalmennukseen)

132 €

Kopiomaksu, soitin-ja lauluopetus 2 €/lukukausi
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Ilmoittautumiskaavake lukuvuodelle 2018-2019
Oppilaan nimi:
Syntymäaika:
Huoltajan nimi:
Kotiosoite:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

MUSKARI/MUSIIKKIVALMENNUS/KUVISMUSKARI
___________________________________________________
(ryhmä, aika ja opettaja)
SOITINVALMENNUSRYHMÄ
___________________________________________________
(piano/viulu/kannel/rummut/kitara/sähköbasso/nokkahuilu)
alkeisryhmä

jatkoryhmä

YKSITYISOPETUS
____________________________________________________
(instrumentti ja mahd. opettajatoive)
Oppitunnin pituus:
15min/vko
MUSABÄNDI

20min/vko

BÄNDI

30min/vko

40min/vko

KUORO

EN JATKA OPINTOJANI MUSKATISSA 2018–2019

_______________________________________________________________
Muskatissa opiskelevat sisarukset ja heidän syntymävuotensa
Kotkan Yksityinen Musiikkikoulu Ky, Muskatti haluaa hyödyntää tunneilla, juhlissa, konserteissa tai muissa
tapahtumissa tallennettua materiaalia omilla nettisivuillaan, sosiaalisen median kanavissa, esitteissä,
mainoksissa tai mahdollisissa muissa julkaisuissa. Ilmoitathan kuvauskiellosta erikseen kirjallisesti
osoitteeseen muskatti@muskatti.fi, kiitos.

Olen tutustunut tiedotteen sisältöön

_______________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja päivämäärä

Ilmoittautuminen on sitova lukuvuodeksi 2018 - 2019.
Lisätiedot: Maija Widemark, p. 050 522 4212

