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Esiintyjät:

  Tampereen Musiikkiakatemia - Taiteen perusopetusta, laaja oppimäärä
  Tanssiopisto -  Tanssitunteja 3-vuotiaasta alkaen
  Tanssiopistovastaava: Katriina Kantola katriina.kantola@tampereenkonservatorio.fi
  Musiikkiopisto - Musiikin opetusta vauvamuskarista musiikin ammattiopintojen kynnykselle. 
  Musiikkiopistovastaava: Johanna Järvi johanna.jarvi@tampereenkonservatorio.fi
  Toimisto: toimisto@tampereenkonservatorio.fi   p. 050 3119580, 050 3119581

  Pirkanmaan musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen musiikin  laajan oppimäärän 
  mukaista opetusta klassisella ja pop/jazz-linjalla.  Lisäksi opistolla on musiikkileikkikoulu ja 
  vapaa linja. Opistolla  toimii useita orkestereita ja yhtyeitä, mm. viisi puhallinorkesteria, viisi 
jousiorkesteria, kaksi big bandia sekä periodeittain toimiva  sinfoniaorkesteri. Oppilaita on yhteensä n. 900 ja 
opettajia 50.  Vuosittain järjestetään n. 160 konserttia eri puolilla toimialuetta.  Pirkanmaan musiikkiopisto on 
perustettu v. 1970.  Lisätietoja toiminnasta: www.pmo.fi 

  Tampereen ev.lut. seurakuntien musiikinopetus
  Seurakuntien musiikinopetus tarjoaa kouluikäisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden 
  kohtuuhintaiseen soitonopiskeluun pätevien opettajien opetuksessa, kristillisen kasvatuksen 
  pohjalta ja lähellä kotia, kotiseurakunnan tiloissa. Oppilaat otetaan sisään ilman pääsykokeita, 
opetusaineina on useita eri instrumentteja. Lisätiedot: www.tampereenseurakunnat.fi/soitonopetus
   
        Musiikkiosuuskunta Oktaavi
                   TAITEEN PERUSOPETUSTA ANTAVA YKSITYINEN MUSIIKIOPPILAITOS
                    Kuvataidetta 4-6-vuotiaiden muskariryhmissä, kuorossa musiikillista ilmaisua 
muskarivuosien jälkeen, rumpuryhmässä komppia elämään. Oppimista ja onnistumisen riemua huilun, 
viulun, sellon, rumpujen, harmonikan ja pianon tahdissa. Musiikkiterapiaa KELA:n korvaamana.
Vernissaraitti 6, 33270 Tampere,  045 122 4201   musiikkikoulu@elisanet.fi  www.musiikkikoulu.net

   Tampereen Suzukikoulu antaa tavoitteellista ja laadukasta musiikin TAITEEN 
   PERUSOPETUSTA lapsille ja nuorille. Jo vuodesta 1982 toiminut Tampereen 
   Suzukikoulu on yksityinen musiikkioppilaitos, joka tarjoaa pianon-, sellon-, viulun- ja 
   alttoviulunsoiton opetusta Suzuki-menetelmällä.  Suzuki-menetelmä mahdollistaa 
soitonopetuksen aloittamisen jo varhaisessa vaiheessa, 4-vuotiaasta alkaen. Valmentavaan pianomuskariin 
pääsee 3-vuotiaasta alkaen. Kouluun ei ole pääsykokeita.  Lisätietoja: www.tampereensuzukikoulu.fi

   Hennerin leikkitoimintakeskus 
   Hennerin leikkitoimintakeskus on osa Tampereen kaupungin avointa varhaiskasvatusta. 
   Hennerissä taiteillaan musiikkia, kuvataidetta ja nukketeatteria luovasti yhdistellen.
   Kuvien käsittely ja projisointi esityksessä: Mika Pettissalo

  * * *

 

 

 

 

    Konsertin tuottajat:

      	 Lasten Tampere ry  	 	 	   Tampere-talo
	 Anna-Liisa Tarvainen, taideterapeutti MA	 	   Mari Niskanen

mailto:katriina.kantola@tampereenkonservatorio.fi
mailto:katriina.kantola@tampereenkonservatorio.fi
mailto:rvijohanna.jarvi@tampereenkonservatorio.fi
mailto:rvijohanna.jarvi@tampereenkonservatorio.fi
mailto:toimisto@tampereenkonservatorio.fi
mailto:toimisto@tampereenkonservatorio.fi
http://www.pmo.fi
http://www.pmo.fi
http://www.tampereenseurakunnat.fi/soitonopetus
http://www.tampereenseurakunnat.fi/soitonopetus
mailto:musiikkikoulu@elisanet.fi
mailto:musiikkikoulu@elisanet.fi
http://www.musiikkikoulu.net
http://www.musiikkikoulu.net
http://www.tampereensuzukikoulu.fi
http://www.tampereensuzukikoulu.fi

