OPISKELU EBELISSÄ
ESPOON MUSIIKKIOPISTON POP/JAZZLINJA EBELI
EBELIN LUKUVUOSI
Ebelin lukuvuosi noudattaa koulujen työ- ja loma-aikoja. Syys- ja kevätlukukausi sisältävät
molemmat yksilötunteja 17 kpl. Lukuvuoden kesto on yhteensä 35 viikkoa, ja siihen sisältyy
yksilö- ja ryhmäopetuksen lisäksi erilaisia workshopeja ja tapahtumia.
EBELIN LUKUKAUSIMAKSUT
Lukukausimaksut:
- Soitin/yksinlauluoppilas 294 €
- Sivuaineoppilas 163 €
- Toinen pääainesoitin (EMO/Ebeli) 221 €
- valmennusopetus 189 €
- muu ryhmäaine (jos ei muutoin Ebelin/EMO:n oppilas) 140 €
Lukukausimaksu peritään kokonaisuudessaan, vaikka opiskelu keskeytyisi ja päättyisi kesken
lukukauden. Pitkäaikaisen esteen sattuessa lukukausimaksuun voi anoa alennusta Ebelin
linjanjohtajalta. Tällöin anomukseen on liitettävä lääkärintodistus tai vastaava virallinen selvitys
pitkäaikaisen poissaolon syystä.
TUNTIEN PERUMINEN
Ebelillä on viikottainen lukujärjestys, jossa jokaiselle oppilaalle on annettu vakioaika soitto- tai
laulutunnille. Mikäli oppilaalle tulee este osallistua tunnille, on siitä ilmoitettava välittömästi
opettajalle. Opettajalla ei ole velvollisuutta korvata oppilaan perumaa tuntia.
Mikäli oppilas on poissa oppitunneilta ilman perusteltua syytä (sairaus tms.) useammin kuin
kolme kertaa lukukauden aikana, neuvotellaan oppilaan ja perheen kanssa opintoihin
sitoutumisesta sekä jatkamisen edellytyksistä.
Pyydämme kaikkia oppilaita ja huoltajia huomioimaan, ettei sairaana tulla soittotunnille. Käsien
pesu ennen tuntia on hyvä käytäntö.
OPETTAJAN SAIRASTUESSA
Kultakin oppilaalta voi opettajan sairastumisen vuoksi peruuntua yksi opetuskerta lukukaudessa,
ilman että sitä korvataan. Toinen opetuskerta lukukaudessa on mahdollista korvata
ryhmätuntina / projektiopetuksena. Mikäli opettajan sairaspoissaoloja kertyy useampi, on
musiikkiopisto velvollinen korvaamaan ne oppilaalle joko sijaisjärjestelyillä tai erikseen
sovittavilla opettajan korvaustunneilla.
BÄNDITOIMINTA, LAULUYHTYEET
Ebeli järjestää oppilailleen monipuolisia mahdollisuuksia osallistua yhteismusisointiin, esim.
lauluyhtyeet, bändit, big band, kuoro. Edellytyksenä yhtyeissä soittamiseen ja laulamiseen on
riittävät taidot. Yhteismusisointiryhmiin ilmoittaudutaan lukukauden alussa.
MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET
Ebeli tarjoaa pop- ja jazzteorian sekä säveltapailun opetusta eri tasoryhmissä. Lisäksi on tarjolla
valinnaisia kursseja erilaisin syventävin aihein. Ebelin oppilailla on myös mahdollisuus osallistua
EMO:n teoriaryhmiin. MuHa-aineet ovat olennainen osa opintoja, ja niihin osallistuminen on
edellytys opintojen täysimääräiselle suorittamiselle.
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KONSERTIT JA KLINIKAT
Ebeli järjestää oppilailleen runsaasti erilaisia esiintymistilaisuuksia kuten matineoita, konsertteja
sekä vapaamuotoisempia jameja. Konserteissa, matineoissa ja jameissa esiintyminen on osa
Ebelin opetussuunnitelmaa.
Lukuvuoden aikana järjestetään myös erilaisia workshopeja ja kursseja
vaihtuvin teemoin ja vierailevin opettajin. Klinikat on tarkoitettu kaikille Ebelin oppilaille.
JATKAMISILMOITUKSET
Opintojen jatkamisilmoitus tehdään vuosittain keväällä täyttämällä sähköinen lomake Eepospalvelussa. Näin varmistat opintojesi jatkumisen seuraavanakin lukuvuotena. Ohjeet lähetetään
sähköpostitse ennen ilmoittautumisjaksoa.
OPINTOJEN LOPETTAMINEN
Ilmoitus opintojen lopettamisesta tulee tehdä Ebelin toimistoon kirjallisesti. Kevään lopussa
opintojen lopettamisesta ilmoitetaan Eepos-palvelussa.
Opintonsa kesken lukukauden lopettavan oppilaan tulee ilmoittaa lopettamisestaan
vapaamuotoisella ilmoituksella, josta tulee selvitä lopettamissyy. Lukukausimaksu peritään
kokonaisuudessaan, vaikka opinnot keskeytyisivät tai päättyisivät kesken lukukauden.
Myöhästynyt opintojen lopettamisilmoitus aiheuttaa perumismaksun 50 €.
Jatko-opintoihin pyrkivät voivat 31.7. mennessä luopua oppilaspaikastaan (sähköposti tai muu
kirjallinen ilmoitus) ilman perumismaksua.
VÄLIVUOSI
Oppilaalla on mahdollisuus pitää kokonaisuudessaan yksi lukuvuosi taukoa opinnoistaan.
Välivuotta anotaan hyvissä ajoin ennen seuraavan lukukauden alkua esim. kevään
jatkamisilmoituksen yhteydessä tai muutoin Ebelin toimistoon kirjallisesti. Anomuksesta tulee
selvitä välivuoden syy.
OSOITTEENMUUTOKSET
Oppilaan tulee välittömästi ilmoittaa kotiosoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron
muuttumisesta sekä opettajalleen että toimistoon.
OPINTOREKISTERIOTE
Ebelin oppilas voi pyytää toimistosta opintorekisteriotteen esim. kouluun tai opiskelemaan
pyrkiessään. Rekisteriotteessa näkyy opiskeluaika ja oppilaan tekemät suoritukset instrumenttija ryhmäopinnoissa.
EBELIN YHTEYSTIEDOT
Espoon musiikkiopiston pop/jazzlinja Ebeli
Opetustilat
Toimisto
Puhelin
Sähköposti
Internet-sivut
Linjanjohtaja
Toimistosihteeri

Ahertajantie 6 B, C ja F (Tapiolan Teollisuustalo)
Ahertajantie 6 B, 02100 Espoo
040 455 0025
info@ebeli.info
www.emo.fi/fi/ebeli
Mirja Mäkelä
Sonja Mälkki
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