Musiikin hahmotusopinnot ja valinnaiset opinnot Alajärven musiikkiopistossa 2019-2020

Hahmotusopinnot (Muha-ryhmät)
Hahmotusopinnot ovat kaikkien opintoihin kuuluvia, pakollisia ryhmäopintoja. Perusopintoihin kuuluvat
hahmotusopinnot 1-4 ja syventäviin opintoihin hahmotusopinnot 5. Hahmotusopintoihin sisältyy musiikin
teoriaa, rytmiikkaa, säveltapailua, säveltämistä ja musiikin tuntemusta. Yksi opintojakso kestää yhden
lukuvuoden.
Hahmotusopinnot 1 (Muha 1)
-

toinen ryhmä jousisoittajille ja toinen ryhmä avoin kaikille

-

7-9-vuotiaille oppilaille (1-3. lk)

-

nuotinluvun, säveltapailun ja rytmiikan alkeet

-

sävellyksen alkeita ryhmässä

-

toiminnallinen ryhmäopetus

Hahmotusopinnot 2 (Muha 2)
-

vastaa tasoltaan entistä Musiikin perusteet 1 -opintojaksoa

-

yli 10-vuotiaille aloittajille tai Muha 1 –opintojen jälkeen 9-10 vuoden iässä

-

sävellajit kahteen etumerkkiin asti, intervalleja, duuri- ja mollisoinnut

-

nuotinlukua, säveltapailua ja rytmiikkaa laajemmin, sävellystä ja musiikin tuntemusta

Hahmotusopinnot 3 (Muha 3)
-

vastaa tasoltaan entistä Musiikin perusteet 2 –opintojaksoa

-

sävellajit neljään etumerkkiin asti, enemmän intervalleja, duuri-, molli-, vähennetyt ja ylinousevat
soinnut

-

nuotinlukua, säveltapailua ja rytmiikkaa laajemmin, sävellystä ja musiikin tuntemusta

Hahmotusopinnot 4 (Muha 4)
-

vastaa tasoltaan entistä Musiikin perusteet 3 –opintojaksoa

-

sävellajit kuuteen etumerkkiin asti, kaikki intervallit, kolmisointujen käännökset

-

entistä laajemmin nuotinlukua, säveltapailua, rytmiikkaa, sävellystä ja musiikin tuntemusta

Hahmotusopinnot 5 (Muha 5)
-

korvaa entiset musiikkiopistotason teoriaopinnot

-

syksyllä teoriaosuus, jossa opetellaan nelisoinnut käännöksineen ja muutama uusi sointumuoto,
kirkkosävellajit eli moodit ja sointuanalyysia

-

keväällä säveltapailuosuus, jossa kehitetään melodian ja rytmin kirjoittamista, kuunnellaan
sointujaksoja, lauletaan erityyppisiä melodioita ja opetellaan ääniraudan käyttöä
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Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot ovat vapaasti valittavia opintojaksoja, joiden kesto ja laajuus on vaihteleva. Opiskelijan
täytyy suorittaa valinnaisia opintoja saadakseen suoritettua perusopinnot tai syventävät opinnot. Myös
projektiviikoilla järjestetään valinnaisia opintoja lyhyempinä kokonaisuuksina.
Musiikkitieto
-

suositus opintojakson suorittamiseen: Muha 3:n tai Muha 4:n jälkeen

-

vanhan ops:n mukaan perustason opintoja suorittaville pakollinen opintojakso

-

länsimaisen taidemusiikin eli ns. klassisen musiikin historiaa ja soitinoppia

Rytmimusiikkitieto
Aineessa tutustutaan kevyen musiikin historiaan. Jakso alkaa 1800-1900-lukujen taitteesta Amerikasta
ja siellä syntyneestä blues-musiikista.
Milloin ja miten syntyi rock`n roll? Entä kuka on maailman eniten levyjä myynyt artisti? Kuka keksi
teknon ja mitä konemusiikki oikein on?
Näihin kaikkiin kysymyksiin saat vastauksen kurssilla! Kurssi etenee siis 1900-luvun alusta tähän päivään
käyden tärkeimpiä kevyen musiikin tyylejä läpi.
Sävellys 1
-

sopii kaikille vähintään 8-vuotiaille soittotaidoista ja hahmotusopinnoista riippumatta

-

säveltämisen maailmaan tutustumista erilaisten harjoitusten kautta

-

omien laulujen ja pienten sävellysten tekemistä, abstraktiin sävelkieleen tutustumista ja helppoja
sovituksia

-

8 kertaa syksyllä, 8 kertaa keväällä ja lopuksi omien sävellysten konsertti

Vapaa säestys
-

tarkoitettu etenkin muille kuin pianisteille

-

sointumerkeistä soittamista pianolla

-

erilaisia säestystyylejä

-

ryhmäopetus, x henkilön ryhmissä, x ryhmää/lukuvuosi????

Lisäksi myöhemmin tulee syventävien opintojen valinnaisia opintoja.

