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Espoon musiikkiopisto / tremolo
Opettaja: Tiisa Ruisniemi p. 050 3019583, tiisa.ruisniemi@emo.fi
Toimisto: p. 010 4061484 / Tremolo-asiat: Jaana Matilainen: p. 050 345 0881, jaana.matilainen@emo.fi

Tervetuloa trEMOloon!
Espoon musiikkiopiston lukuvuosi 2019–2020 on käynnistynyt ja Tremolo päräyttää rytmit käyntiin Espoon
Kulttuurikeskuksen Peilisalissa viikolla 34!

TREMOLON LOMAT JA VAPAAPÄIVÄT
Syysloma viikolla 42: 14. – 20.10.2019 (ei opetusta)
EMO:n joululoma: 22.12.2019 – 6.1.2020, opetus jatkuu 7.1.2020
Talviloma viikolla 8: 17. – 23.2.2020 (ei opetusta)

1/3

Pääsiäisloma: 10. – 13.4.2020 (ei opetusta)
Soitinpolku: 7.4.2020 (ei opetusta, osa ryhmistä esiintyy)
Vappu: 1.5.2020 (ei opetusta)

Kevätnäytöksistä tulee tietoa lukuvuoden kuluessa.
Viikolla 50 ei ole enää varsinaisia tunteja, vaan Tremolon pikkujoulut ja Rytmiikan joulurosolli*.
Tremolon yhteiset PIKKUJOULUT pidetään ma 9.12. klo: 17–19 Peilisalissa.

SYYSLUKUKAUDEN RYTMIIKKANÄYTÖS
Rytmiikan joulurosolli ke 11.12. klo: 18.00 Louhisalissa
Kaikki Tremolo-ryhmät esiintyvät näytöksessä, aikaa kannattaa varata klo: 16–19.30. Tarkempi näytösinfo
tulee syysloman jälkeen. Konserttiesiintyminen sisältyy vuosituntimäärään.

TUNNEILLE MUKAAN
Vaaleapohjaiset sisäliikuntakengät, joilla pystyy tekemään kehorytmitömistyksiä.
Korvatulpat, joiden kotelossa tai pussissa oma nimi. Isoissa ryhmissä rummuttaessa
äänenvoimakkuus kasvaa suureksi. Apteekista ja musiikkiliikkeistä saa "kuusitulppia" – nämä ovat
huomattavasti paremmat kun tavalliset kertakäyttöiset muovitulpat, jotka ovat usein liian suuria
oppilaiden korviin. Korvatulppien asettamista on hyvä harjoitella kotona.

EEPOS JA JULKAISULUVAT
Jos on kieltänyt Eepos-ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan nimen julkaisemisen, oppilaan nimeä ei tule
näkymään rytmiikkanäytösten käsiohjelmissa. Jos tämän asetuksen haluaa muuttaa, tulee se jokaisen
tehdä itse omilla tunnuksilla Eepoksessa.
Jos on kieltänyt valokuvien ja videoiden julkaisemisen, en voi lähettää ryhmälle tunneilla kuvattuja
harjoitusvideoita (Tremolo 3 ja 4) Eepoksessa. Jos tämän asetuksen haluaa muuttaa, tulee se jokaisen
tehdä itse omilla tunnuksilla Eepoksessa.

MUUTA TÄRKEÄÄ
Sairaana tai toipilaana ei saa tulla rytmiikkaan. Käsienpesu aina ennen tuntia.
Ilmoitattehan pitkistä poissaoloista opettajan sähköpostiin.
Ilmoitattehan osoitteen- ja puhelintietojen muutoksista EMOn toimistoon.
Rytmiikan tiedotteet ja aikataulut löytyvät nettisivuiltamme w w w .emo.fi .
Opettajan sairastuessa pyritään löytämään sijainen. Mikäli se ei onnistu, kultakin ryhmältä voi
peruuntua yksi opetuskerta lukukaudessa ilman että sitä korvataan. Mikäli opettajan
sairauspoissaoloja kertyy useampi, on musiikkiopisto velvollinen korvaamaan ne joko sijaisjärjestelyillä
tai erikseen sovittavilla opettajan korvaustunneilla. Peruuntuneista tunneista ilmoitetaan erikseen
tekstiviesteillä toimistoaikana, sekä tiedotteella rytmiikkaluokan ovessa.

HUOM! Odotustila Peilisalin edessä on syytä rauhoittaa ennen tunnin alkua ja loppua. Kulttuurikeskus on
yhteinen tila kaikille, joten annetaan rauha Kulttuurikeskuksen asiakkaille!

Riemukasta trEMOlo-syksyä kaikille!
Tiisa
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Espoon musiikkiopisto
w w w .em o.fi
toim isto@em o.fi
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