EBELIN RYHMÄOPETUSTARJONTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET
Ilmoittaudu ma 17.8. mennessä!

YHTEISMUSISOINTI
ilmoittaudu: info@ebeli.fi
1. BÄNDISOITTO
Ebeli Big Band
Harjoitukset keskiviikkoisin klo 18.15-20.15 Ebelin Taivaassa (C-rappu, 3. krs). Kapellimestarina on
Rasmus Soini. Big band aloittaa ke 19.8.
Vakiobändit
Viikottaiset harjoitukset n. 12 kertaa lukukaudessa. Opettajina mm. Rami Eskelinen, Vesa
Ojaniemi, Markus Niittynen, Henri Mäntylä.
Pyrimme muodostamaan kaikille halukkaille sopivat ryhmät, mutta aina vakiobändipaikkaa ei
valitettavasti pystytä takaamaan. Tällöin hyvä vaihtoehto on myös bändiperiodi.
Bändiperiodit
Opetusta n. 5-6 kertaa peräkkäisinä viikkoina ja loppukonsertti. Periodin teema ja ajankohta
valikoituu oppilasryhmän mukaan.
2. LAULUYHTYEET
Vakiolauluyhtyeet
Viikoittaiset harjoitukset n. 12 kertaa lukukaudessa. Opettajana Anna Wiksten.
Ebelin kuoro
Harjoitukset maanantaisin klo 18-19.30 Ebelin Taivaassa (C-rappu, 3. krs). Kuoronjohtajana on
Mirja Mäkelä. Kuoro aloittaa ma 24.8.
HUOM. Jos ilmoittaudut uutena yhteismusisointiin, kerro ilmoittautumisen yhteydessä aiemmasta
bändikokemuksestasi (esim. ei kokemusta/ vähän kokemusta/ paljon kokemusta). Tämä auttaa
meitä muodostamaan tasavahvat ryhmät. Kiitos!
Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan vaihtoehtoon!
Opettajat ovat yhteydessä suoraan oppilaisiin kun ryhmät on saatu muodostettua.

STUDIO-OPETUS
Ebelissä on tarjolla monipuolisesti eri studiokursseja: mm. studiotyön perusteet 1 ja 2,
yksilöllinen studio-ohjaus sekä demoäänitys yhtyeille. Opettajana Markus Kärki. Studio-opetuksesta,
päivämääristä ja ilmoittautumisesta lähetetään erillinen tiedote syyskuussa.
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MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET
ilmoittaudu: matti.lehtonen@ebeli.fi
Opettajana Matti Lehtonen. Kaikki muha-tunnit pidetään Ebelin Taivaassa (Ahertajantie 6 C, 3.
krs). Muha-kurssit kestävät koko lukuvuoden ajan.
Afroamerikkalaisen musiikin historia
Keskiviikkoisin klo 16.30-18. Aloitus ke 19.8.
Pop- ja jazzteoriat ja säveltapailuryhmät torstaisin:
Pop- ja jazzteoria 1 klo 16.30-17.30
Pop- ja jazzteoria 2 klo 17.30-19
Transkriptio ja säveltapailu klo 19-20
Musiikin teoria ja sävellys klo 20-21
Pop- ja jazzteoria 1 ja 2 -ryhmät muodostetaan valmiustason mukaan, jonka vuoksi uudet oppilaat
tekevät ennen ryhmään sijoittumista ennakkotehtävän. Tehtävän tekemiseen menee n. 30 min.
Ilmoittaudu opettaja Matti Lehtoselle: matti.lehtonen@ebeli.fi, niin saat meilitse ennakkotehtävän,
joka palautetaan ma 17.8. mennessä.
Saat Matilta tiedon viimeistään ke 19.8. kumpaan ryhmään sinut on laitettu.
Vanhojen teoriaoppilaiden ei tarvitse tehdä ennakkotehtävää. Ryhmiin ilmoittautumiset suoraan
Matille.
Teoriaopetus alkaa to 20.8.
Koko ryhmäopetustarjontamme on kuvattu tarkemmin täällä.

UUSILLE OPPILAILLE YLEISTÄ INFOA
Ebelissä on opetustiloja Ahertajantie 6 B-, C- ja F-rapussa.
Oppilas saa ensimmäisellä tunnilla opettajaltaan oman kulkuavaimen, jolla pääsee Ebelin
opetustiloihin sisälle henkilökunnan ollessa paikalla.
Ebelin toimisto sijaitsee B-rapussa, kadun puolella. Autamme mielellään Ebelin oppilaita kaikissa
opintoasioissa ja -kysymyksissä. Paikalla olemme normaalisti arkisin klo 9-16.30.

TURVALLISUUS
Noudatamme kaikessa toiminnassamme terveysviranomaisten turvallisuusohjeita ja päivitämme
käytäntöjä tilanteen mukaan tarvittaessa nopeallakin reagoinnilla. Ehdottoman tärkeää on, että
kaikki saapuvat tunneille vain terveinä, ja noudattavat mahdollisia karanteenisuosituksia.
Tarkempi turvallisuusohje löytyy täältä.

Ebeli@Amfi la 15.8. klo 13-15
Ulkoilmakonsertti Espoon kulttuurikeskuksen Amfilla.
Tervetuloa kuulemaan Ebelin etäkevään satoa livenä! Mukana lauluyhtyeitä, bändejä, solisteja ja
Ebeli Big Band. VAPAA PÄÄSY. Lue yleisön turvaohjeistus täältä.
Hyvää lukuvuotta 2020-21!
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