OPISKELU EBELISSÄ - EBELIN SÄÄNNÖT
Espoon musiikkiopiston pop/jazzlinja Ebeli
EBELIN LUKUVUOSI
Ebelin lukuvuosi noudattaa koulujen työ - ja loma-aikoja. Syys- ja kevä tlukukausi sisä ltä vä t molemmat
yksilö tunteja 17 kpl. Lukuvuoden kesto on yhteensä 35 viikkoa, ja siihen sisä ltyy yksilö - ja
ryhmä opetuksen lisä ksi erilaisia workshopeja ja tapahtumia.
TUNTIEN SIIRTÄMINEN JA PERUMINEN
Ebelillä on viikottainen lukujä rjestys, jossa jokaiselle oppilaalle on annettu vakioaika soitto- tai
laulutunnille. Mikä li oppilaalle tulee este osallistua tunnille, on siitä ilmoitettava vä littö mä sti
opettajalle. Opettajalla ei ole velvollisuutta korvata oppilaan perumaa tuntia.
Mikä li 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 .
Pyydä mme kaikkia oppilaita ja huoltajia huomioimaan, ettei sairaana tulla soittotunnille. Kä sien pesu
ennen tuntia on hyvä kä ytä ntö .
OPETTAJAN SAIRASTUESSA
Kultakin oppilaalta voi opettajan sairastumisen vuoksi peruuntua yksi opetuskerta lukukaudessa,
ilman että sitä korvataan. Toinen opetuskerta lukukaudessa on mahdollista korvata ryhmä tuntina /
projektiopetuksena. Mikä li opettajan sairaspoissaoloja kertyy useampi, on musiikkiopisto velvollinen
korvaamaan ne oppilaalle joko sijaisjä rjestelyillä tai erikseen sovittavilla opettajan korvaustunneilla.
OSOITTEENMUUTOKSET
Oppilaan tulee vä littö mä sti ilmoittaa kotiosoitteen, sä hkö postiosoitteen tai puhelinnumeron
muuttumisesta sekä opettajalleen että toimistoon.
EBELIN LUKUKAUSIMAKSUT alkaen 2016
Soitin/yksinlauluoppilas 294 €
Sivuaineoppilas 163 €
Toinen pä äainesoitin (EMO/Ebeli) 221 €
Valmennusopetus 189 €
Kaikki ryhmäopetus sisältyy lukukausimaksuun.
Lukukausimaksu peritä än kokonaisuudessaan, vaikka opiskelu keskeytyisi ja pä ättyisi kesken
lukukauden. Pitkä aikaisen esteen sattuessa lukukausimaksuun voi anoa alennusta Ebelin
linjanjohtajalta. Tä llö in anomukseen on liitettä vä lä äkä rintodistus tai vastaava virallinen selvitys
pitkä aikaisen poissaolon syystä .
Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n johtokunta voi hakemuksesta myöntää
vapaaoppilaspaikkoja ja lukukausimaksuhuojennuksia pienituloisille perheille. Johtokunta käsittelee
vapaaoppilashakemukset kerran vuodessa syyskuun kokouksessaan. Vapaaoppilasasioissa olethan
yhteydessä EMOn talouspäällikköön.
BÄNDITOIMINTA, LAULUYHTYEET
Ebeli jä rjestä ä oppilailleen monipuolisia mahdollisuuksia osallistua yhteismusisointiin, esim.
lauluyhtyeet, bä ndit, big band, kuoro. Edellytyksenä yhtyeissä soittamiseen ja laulamiseen on riittä vä t
taidot. Yhteismusisointiryhmiin ilmoittaudutaan lukukauden alussa.

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET JA STUDIOTYÖ
Ebeli tarjoaa pop- ja jazzteorian sekä sä veltapailun opetusta eri tasoryhmissä . Lisä ksi musiikin
teoriasta ja teknologiasta on tarjolla valinnaisia kursseja erilaisin syventä vin aihein. MuHa-aineet ovat
olennainen osa opintoja, ja niihin osallistuminen on edellytys opintojen tä ysimä ärä iselle
suorittamiselle. Ebelin oppilailla on myö s mahdollisuus osallistua EMO:n teoriaryhmiin.
KONSERTIT JA KLINIKAT
Ebeli jä rjestä ä oppilailleen runsaasti erilaisia esiintymistilaisuuksia kuten matineoita, konsertteja sekä
vapaamuotoisempia jameja. Konserteissa, matineoissa ja jameissa esiintyminen on osa Ebelin
opetussuunnitelmaa. Lukuvuoden aikana jä rjestetä än myö s erilaisia workshopeja ja kursseja
vaihtuvin teemoin ja vierailevin opettajin. Klinikat on tarkoitettu kaikille Ebelin oppilaille.
OPINTOREKISTERIOTE
Ebelin oppilas voi pyytä ä toimistosta opintorekisteriotteen esim. kouluun tai opiskelemaan
pyrkiessä än. Rekisteriotteessa nä kyy opiskeluaika ja oppilaan tekemä t suoritukset instrumentti- ja
ryhmä opinnoissa.
JATKAMISILMOITUKSET
Opintojen jatkamisilmoitus tehdä än vuosittain kevä ällä tä yttä mä llä sä hkö inen lomake Eepospalvelussa. Nä in varmistat opintojesi jatkumisen seuraavanakin lukuvuotena. Ohjeet lä hetetä än
sä hkö postitse ennen ilmoittautumisjaksoa.
VÄLIVUOSI
Oppilaalla on mahdollisuus pitä ä kokonaisuudessaan yksi lukuvuosi taukoa opinnoistaan. Vä livuotta
anotaan hyvissä ajoin ennen seuraavan lukukauden alkua esim. kevä än jatkamisilmoituksen
yhteydessä tai muutoin Ebelin toimistoon kirjallisesti. Anomuksesta tulee selvitä vä livuoden syy.
OPINTOJEN LOPETTAMINEN
Opintojen lopettamisesta ilmoitetaan kirjallisesti Ebelin toimistoon. Kevä än lopussa lopettamisesta voi
ilmoittaa Eepos-palvelussa. Lukukausimaksu peritä än kokonaisuudessaan, vaikka opinnot pä ättyisivä t
kesken lukukauden.
Myö hä stynyt opintojen lopettamisilmoitus aiheuttaa perumismaksun 50 €.
Jatko-opintoihin pyrkivä t voivat 31.7. mennessä luopua oppilaspaikastaan (sä hkö posti tai muu
kirjallinen ilmoitus) ilman perumismaksua.
EBELIN YHTEYSTIEDOT
Espoon musiikkiopiston pop/jazzlinja Ebeli
Opetustilat: Ahertajantie 6 B, C ja F (Tapiolan Teollisuustalo)
Toimisto: Ahertajantie 6 B, 02100 Espoo, p. 040 455 0025
Mirja Mä kelä linjanjohtaja mirja.makela@ebeli.fi, Sonja Mä lkki toimistosihteeri info@ebeli.fi

