OTA

YHTEYTTÄ:

R AJALAN KOULU:
Rajalan koulu on yksi Kuopion suurimmista 1.- 6. luokkia opettavista
peruskouluista.

5.-6. musiikkiluokkien kuoro 2007

Rajalan musiikkiluokkien ja tukiyhdistyksen toiminnasta voi kysyä
lisätietoja:
- Rajalan koulun kanslia,
p.184 356
- Tulevan musiikkiluokan opettaja
Taina Tammekann, p.184 352
taina.tammekann@kuopio.fi
- Rajalan
Puhaltajat
ry:n
Rajalan
Puhaltajat
ry:n
puheenjohtajaTuija
Jorma
Hevosmaa:
puheenjohtaja
Mikkola
jorma.hevosmaa@dnainternet.net
tuijamikkola@luukku.com
http://www.rajalanpuhaltajat.net
http://www.rajalanpuhaltajat.net
http://www.rajalankoulu.net
http://www.peda.net/veraja/kuopio/rajala

Musiikkiluokat
Rajalan koulussa

Koulussamme on lukuvuonna 20072008 oppilaita yhteensä 414, joista
97 musiikkiluokilla (3.-6.lk) ja 140
englanninkielisillä luokilla (1.-6.lk).
Koulumme toiminta-ajatuksena on
tarjota myönteinen kasvuympäristö
ja antaa oppilaille monipuolista perusopetusta. Tämän lisäksi järjestämme painotettua opetusta musiikissa ja englannissa. Kolmesta rinnakkaisluokasta yhdellä painotetaan englantia ja luokkatasoilla 3-6
yhdellä musiikkia.
Koulu toimii yhteistyössä vanhempien ja muiden sidosryhmien esim.
Rajalan Puhaltajat ry:n ja vanhempainyhdistys Ravakat ry:n kanssa.
Eräs koulumme vahvuuksia on sen
erinomainen sijainti Sammakkolammen ekosysteemin kupeessa ja
Puijon ulkoilualueen, Kuopio-hallin
ja uimahallin läheisyydessä.

Rajalan Puhaltajat ry
Rajalan koulu
Nuoriso-orkesteri Wienissä 2005

RAJALAN PUHALTAJAT

ORKESTERIT

KUOROT
Musiikkiluokilla toimii luokkakuorojen lisäksi
kaksi suurkuoroa: 3-4.lk:n ja 5-6.lk:n kuorot.
Kuoroja johtavat musiikkiluokkien opettajat.
Kuorotoiminnan tavoitteena on antaa oppilaille valmiuksia kuorossa laulamiseen ja
oikeaoppiseen äänenmuodostukseen.

Yhdistykseen kuuluvat kaikki
musiikkiluokkalaiset, nuorisoorkesterilaiset, sekä heidän vanhempansa.

LUOKKAORKESTEREISSA
jokainen oppilas pääsee
soittamaan yhdessä toisten
kanssa. Jokaisella luokalla
on oma orkesterinsa.
Puhallinsoittimen opiskelu
aloitetaan kolmannella luokalla. Soitinta soitetaan koulussa koko alakoulun ajan.

Yhdistys rahoittaa oppilaiden soiton alkeisopetuksen, lainaa soittimia, järjestää koulutuksia, konsertteja, tukee musiikkiluokkatoimintaa, myöntää stipendejä, yms.

5 . - 6 . –LUOKKIEN ORKESTERI
Orkesteri harjoittelee koulupäivän aikana 1-2
tuntia viikossa. Orkesteri tekee yhteistyötä
nuoriso-orkesterimme kanssa.

Joka vuosi Rajalan Puhaltajat järjestää
useita konsertteja, joissa eri ryhmät pääsevät esiintymään.

N UORISO- ORKESTERI
Nuoriso-orkesterimme koostuu pääsääntöisesti yläkoulu– ja lukioikäisistä soittajista,
entisistä musiikkiluokkiemme oppilaista.
Nuoriso-orkesteri esiintyy
säännöllisesti
Suomessa ja ulkomailla. Orkesteri harjoittelee kerran viikossa.

Rajalan Puhaltajat ry on
yli 35-vuotiaana vanhin
Kuopiolaisista nuorisomusiikkiyhdistyksistä.

M U S I I K K I L U O K AT
Musiikkiluokat
toimivat Rajalassa
3.-6. luokilla ja
niille pyritään toisen luokan keväällä. Musiikkiluokilla opiskellaan musiikin perusteita
sekä soitetaan ja lauletaan 4-6 tuntia viikossa.

Perinteinen Glögikonsertti

ESIINTYMISET
Erilaiset esiintymiset ja projektit ovat tärkeä
osa musiikkiluokkatyötä. Musiikkiluokkamme ovat esiintyneet mm Antti Sarpilan ja
Kuopion kaupunginorkesterin kanssa, valmistaneet omia musiikkinäytelmiä, sekä
toteuttaneet esiintymismatkoja ja konsertteja sekä koti- että ulkomaille.

Konsertti Diksmuidessa, Belgiassa 2007

BIG BAND
Rajalassa toimii myös Big Band, jossa soittaa
pääasiassa yläaste– ja lukioikäisiä soittajia.
Iisalmen kulttuurikeskus 5.1.2008

Tiernapoikia Tuomiokirkossa 2003

