OPPIMISEN ILOA, ELÄVÄÄ MUSIIKKIA
JA TANSSIA, YHDESSÄ JA YKSILÖLLISESTI

Kuopion konservatorio
on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista
musiikki- ja tanssioppilaitoksista.

Opinnot voi aloittaa varhaisiän opinnoista, eli muskarista ja lastentanssista,
jatkaa musiikin ja tanssin perusopetuksessa ja edetä musiikkialan
ammatilliseen koulutukseen saakka. Lisäksi tarjoamme omakustanteisia
opintoja avoimessa konservatoriossa. Toiminta-alueeseemme kuuluvat
Kuopio, Nilsiä, Siilinjärvi, Juankoski, Suonenjoki ja Lapinlahti.
www.kuopionkonservatorio.fi

MUSIIKIN PERUSOPETUS
Varhaisiän opinnot 0–10-vuotiaille
Varhaisiän opinnot tarjoavat oppimisen iloa
ja elämyksiä. Tavoitteena on herättää lapsissa rakkaus, kiinnostus ja uteliaisuus musiikkia kohtaan.
Musiikkileikkikouluopetus (0–6-vuotiaat):
• 6–10 oppilaan ryhmät syntymävuoden
mukaan
• pienimmillä muskarilaisilla toiminta
tapahtuu aluksi oman aikuisen kanssa
• osa ryhmistä voi olla painottuneita esim.
kanteleensoittoon
Musiikin valmentava opetus
(5–10-vuotiaat):
• valmentavaa eri soitinten soitonopetusta
2–3 oppilaan pienryhmässä
• musiikki- ja kantelepajaopetusta 6–10
oppilaan ryhmässä
• lapsikuoro laulamisesta innostuneille
Perusopinnot ja syventävät opinnot
Musiikin perusopinnot tarjoavat lapsille
ja nuorille musisoimisen iloa ja mahdollisuuden kehittää musiikillista osaamistaan
monipuolisesti ja yksilöllisesti. Musiikkiopinnot voi aloittaa alusta tai jatkaa

aiemmin aloitettua harrastusta. Opetus
tukee luovaa ajattelua ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä antaa valmiuksia
musiikin itsenäiseen harrastamiseen.
Oppilas valitsee itselleen sopivan soittimen
joko klassisen tai rytmimusiikin soittimista,
joiden valikoima vaihtelee opetuspaikkakunnan mukaan. Perusopinnot koostuvat
instrumenttiopetuksesta, musiikin perusteiden opinnoista sekä yhteismusisoinnista.
Musiikin syventävät opinnot laajentavat
perusopinnoissa opittuja taitoja ja tietoja.
Oppilaiden musisointi-, esiintymis- ja yhteistyötaidot kehittyvät ja heitä tuetaan
yksilöllisissä oppimistavoitteissa. Oppilas
voi valita opintojensa painotuksen oman
mielenkiintonsa ja päämääränsä mukaan.
Syventävien opintojen valinnaiset opintojaksot vaihtelevat opetuspaikkakunnan
mukaan. Opinnot antavat valmiuksia musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla.
www.kuopionkonservatorio.fi/
musiikki

Musiikki häivyttää ikärajat,
osaamis- ja taitorajat,
sukupuolet ja kielimuurit.
On vain sinä, minä ja ääni.
- Minna Muona

Musiikkipäiväkoti Priimi
on saanut alkunsa vuonna 2017
kuopiolaisten siskosten
haaveesta tarjota lapsille laadukasta
varhaiskasvatusta ja
musiikkipedagogiikkaa.
Musiikkipedagogi-yrittäjä Annamaria
Heikkinen on Kuopion konservatorion ja Savonia-ammattikorkeakoulun
kasvatti, ja päiväkodin johtaja-yrittäjä Minna Muona on työskennellyt
varhaiskasvatuksen opettajana ja esimiehenä kaiken kaikkiaan 28 vuotta.
Priimin ensimmäinen yksikkö avasi
ovensa tammikuussa 2018 Amerikanraitille ja suosio on kasvanut tasaisesti.
Priimillä on varhaiskasvatusyksiköt
Kuopiossa Amerikanraitilla sekä Kielonsaarenkadulla, ja uusi yksikkö
avautuu Jyväskylän Vaajakoskelle
vuonna 2022. Jyväskylän yksikössä
varhaisiän musiikkikasvatuksen rinnal-

Päiväkodin johtaja-yrittäjä
Minna Muona
puh. 044 773 5050
minna.muona@priimi.fi

le tulee varhaisiän tanssinopetus, jolloin päiväkodissa työskentelee sekä
musiikki- että tanssipedagogi. Priimissä musiikkia lähestytään Orff-pedagogiikan keinoin, ja tämä vahvistaa musiikin ja liikkeen saumatonta yhteyttä.
Musiikkipäiväkoti Priimissä tuetaan
lapsen kokonaiskehitystä sekä oppimisedellytyksiä musiikillisessa oppimisympäristössä. Lapsi saa onnistumisen ja oppimisen kokemuksia sekä
elämyksiä päivittäin. Musiikki on

Musiikkipedagogi-yrittäjä
Annamaria Heikkinen
puh. 044 773 5051
annamaria.heikkinen@priimi.fi

lapselle leikin ja fantasian tila, jossa
lapsi saa välineitä erilaisille ajatteluprosesseille sekä tunnekokemuksille.
Priimissä lapsi herkistyy kuunteluun
sekä itseilmaisuun mm. laulamisen,
soittamisen, liikkumisen, tanssin ja
draaman kautta.
Musiikkipäiväkoti Priimissä lasten
kanssa työskentelee musiikkipedagogi yhdessä koulutetun varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Priimissä lapsi
saa laadukkaan varhaiskasvatuksen
lisäksi musiikkikasvatusta,
jolloin polku musiikin
perusopetukseen on
luonteva.

www.priimi.fi

TANSSIN PERUSOPETUS
Varhaisiän opinnot 2–8-vuotiaille
Varhaisiän opinnot tarjoavat tanssin ja
liikunnan iloa ja tukevat lapsen kasvua.
Samalla luodaan pohja tanssin perusopinnoille. Tanssillisia valmiuksia kartutetaan
tutustumalla tanssin elementteihin monipuolisesti ja kokemuksellisesti. Opetusta on
Kuopiossa, Juankoskella ja Nilsiässä.
Lastentanssi (2–5-vuotiaat):
• opetusta 10–12 oppilaan ryhmissä
• 2–3-vuotiailla oppilailla toiminta tapahtuu
oman aikuisen kanssa
• 4–5-vuotiaille tarjolla ryhmiä oman
aikuisen kanssa sekä ilman aikuista
Tanssin valmentava opetus (6–8-vuotiaat):
• opetusta maks. 14 oppilaan ryhmissä
• oppilaat pääsevät tutustumaan sekä
nykytanssiin että balettiin monipuolisen
perusliikkumisen ohella
Perusopinnot ja syventävät opinnot
Tanssin perusopinnot tarjoavat lapsille ja
nuorille tanssin iloa ja mahdollisuuden opiskella tanssia pitkäjänteisesti. Tavoitteena
on herättää oppilaissa rakkaus ja omakoh-

tainen suhde tanssiin sekä rohkaista heitä
ilmaisemaan itseään tanssin keinoin. Myös
yhteistyötaitojen edistäminen sekä esiintyminen ja sen harjoitteleminen ovat tärkeä
osa tanssinopiskelua.
Tanssin perusopinnot voi aloittaa 8–9-vuotiaana. Perusopinnoissa oppilas valitsee pääaineekseen baletin, nykytanssin tai molemmat, ja etenee tasolta toiselle yksilöllisesti.
Tanssin perusopintojen opetusta on Kuopiossa, Juankoskella ja Nilsiässä.
Tanssin syventävät opinnot vahvistavat
perusopinnoissa opittuja taitoja ja tietoja.
Oppilaat pääsevät syventämään suhdettaan
tanssiin ja tanssitaiteeseen. Tietämys hyvinvoinnista ja kehollisuudesta kasvaa ja opintojen päähuomio on itsenäisesti ajattelevan
vastuuntuntoisen oppijan kasvattamisessa.
Syventävät opinnot antavat valmiuksia myös
tanssin ammattiopintoja varten. Opetusta
on Kuopiossa.
www.kuopionkonservatorio.fi/tanssi

AMMATILLINEN KOULUTUS

AVOIN KONSERVATORIO

Haaveissa musiikkialan ammatti?
Kuopion konservatoriossa voi opiskella
musiikkialan toisen asteen ammatillisessa
koulutuksessa joko muusikoksi (klassinen
musiikki tai rytmimusiikki) tai musiikkiteknologiksi.

Avoimen konservatorion opinnot
on tarkoitettu kaikille musiikin ja
tanssin opiskelusta kiinnostuneille. Tarjoamme instrumenttiopetusta, musiikin ja tanssin ryhmäopetusta sekä erilaisia musiikin
ja tanssin lyhytkursseja. Lisäksi
räätälöimme ja rakennamme eri
tarpeisiin soveltuvia täydennyskoulutuksia ja palveluita esimerkiksi musiikin ja tanssin ammattilaisille sekä muille ammatti- ja
erityisryhmille.

Koulutukseen voi hakeutua jatkuvassa
haussa tai kevään yhteishaun aikana.
Hakijalla tulee olla vähintään peruskoulun
oppimäärä suoritettuna. Koulutukseen voi
tulla myös lukion, toisen asteen tai korkeaasteen tutkinnon jälkeen.
Muusikoksi hakevilta edellytetään vahvaa
musiikillista harrastuspohjaa (soitto- tai
laulutaito ja musiikin luku- ja kirjoitustaito).
Musiikkiteknologian opintoihin hakeutuvalta vaaditaan harrastuneisuutta musiikkiteknologian parissa ja jonkun instrumentin
hallintaa.
Musiikkialan ammatillinen perustutkinto
antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden.
Katso video ja lue lisää:
www.kuopionkonservatorio.fi/
ammatillinen-koulutus/

KUOPIO
Vuorikatu 22
017 261 9800

www.kuopionkonservatorio.fi/avoin

Kuopion konservatorio
Kuopionlahdenkatu 23 C
70100 Kuopio
konservatorio@kuopionkonservatorio.fi
puh. 044 7279 200
www.kuopionkonservatorio.fi

Seuraa meitä somessa!

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA: www.kuopionkonservatorio.fi/hakeminen
OPINTOTIEDUSTELUT
Haku ja lukuvuosimaksut: opintosihteeri@kuopionkonservatorio.fi
Muskariopetus ja -haku: muskariopettajat@kuopionkonservatorio.fi
Tanssin varhaisiän opetus ja perusopetus: tanssi@kuopionkonservatorio.fi
Rehtori Esko Kauppinen, puh. 044 727 9213
esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi
Vastuualueet: Kokonaisvastuu oppilaitoksen toiminnasta, opetustyö, opettajat, oppilasasiat
Apulaisrehtori Elina Vetoniemi, puh. 045 139 3918
elina.vetoniemi@kuopionkonservatorio.fi
Vastuualueet: Musiikin ja tanssin varhaisiän opinnot, tanssin perusopetus sekä
avoin konservatorio

Tapahtumia läpi vuoden
Kuopion konservatorion lukuvuoteen kuuluu lukuisia konsertteja ja muita tapahtumia. Oppilaskonsertit, lastenkonsertit,
koululais- ja päiväkotikonsertit, opettajakonsertit, orkesterikonsertit, tanssinäytökset, bändi-illat ja erilaiset produktiot
ovat tärkeä osa Kuopion ja sen lähiseudun musiikkielämää.

• www.jssuomi.fi

Lue lisää: www.kuopionkonservatorio.fi/tapahtumat

Nauti elämästäsi enemmän, soita
Huangma-pianoa
Tutki lisää

Musiikkiliike

Form-X
Kaj Gisselberg | puh. 045 124 3421
tmi.formx@gmail.com | huangmapiano.fi

