
 
 

28. Haapaveden Wanhan musiikin tapahtuma 25.-27.1. 2019 

 
 

                    Vanhan musiikin kurssi Haapaveden Opistolla 
 

Opettajat: KAIKKI MUUTOKSET 
MAHDOLLISIA !! 

Lauri Pulakka orkesterinjohto, barokkisello 
Charles Barbier laulu, yhtyeet,yks.tunnit, orkesteri 
Marita Kaakinen kuorot 
Veikko Kiiver laulu, lauluyhtyeet 
Matias Häkkinen cembalo, continuo-soitto, yhtyeet 
Sini Vahervuo traverso, nokkahuilut, huilu, yhtyeet 
Uli Kontu-Korhonen laulu, kuorot, yhtyeet (la-su) 
Anneliina Koskinen keskiajan laulut, yhtyeet, kuorot (la-su) 
  
Olli Hyyrynen                  luuttu, kitara, yhtyeet, continuosoitto ja improvisaatio  

 
Petri Hakala  kielisoittimet, kitara, mandoliini 
Samuli Karjalainen  paimensoitto improvisaatio Teppo 
Revon hengessä, huilut, tinapilli, kielisoittimet 
Jarmo Julkunen ukulele, yks.tunnit ja yhtyeet 

 
 
 

Ryhmät voivat valita opettajakseen myös jonkun opettajan listan ulkopuolelta!  Toimi pian! 
 
Jokaisella kurssilla tarvitaan vähintään seitsemän (7) oppilasta. Jos esim. kuoro ilmoittautuu 
kurssille, kurssin hinta rakentuu kuorolaisten määrän mukaan. 
Opetus on yksilö- ja ryhmäopetusta. Laulajat laulavat ryhmässä ja käyvät välillä yksityistunnilla. 
Opetusmateriaali ja lukujärjestys lähetetään etukäteen kurssilaisille. Lauluryhmäläisistä voidaan 
tehdä yhtye tai kuoro, joka valmistaa jonkun teoksen lauantain tai sunnuntain konserttiin. 
Nuotit lähetetään etukäteen. 
 
Kurssilla muodostetaan kielisoitinyhtye ja ohjelmistossa on ainakin renessanssitansseja. Kaikki 
kielisoittimet käyvät, kuten kitara, mandoliini, buzuki, luuttu. Tarjolla on myös continuo –soittoa 
kitaristeille. Opettaja on yhteydessä oppilaidensa kanssa etukäteen ja lähettää kurssimateriaalin 

 

Kurssilaiset voivat olla yhteydessä opettajiinsa ja sopia kurssin sisällöstä. 
Orkesteri on kamariorkesteri tarvittaessa puhaltimilla vahvistettuna. Ohjelmiston taso vaatii 
suunnilleen 3/3 peruskurssin- tai I-kurssin tason osaamista. Runkona on Haapaveden 
kamariorkesteri. Ohjelmassa on mukana helpompaakin materiaalia! Stemmat lähetetään 
etukäteen. Orkesteri harjoittelee 12-13.1.-19 
 
Lisätietoja opetuksesta ja konserteista 
Timo Hannula, timo.hannula@haapavesi.fi,  puh. 044 7591 298 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
Kurssien aikataulu: 
 
pe 25.1. klo 15.00 - 19.30 
la 26.1. klo 09.00 - 17.00  
su 27.1. klo 09.00 - 16.00  
 
Opetusta 12–18 tuntia/ryhmä, ilmoita Timolle perjantain tuloaikasi. 
 
Kurssien hinta: 
Opetus: aikuiset 70 € / lapset 35 € 
Opetus ja ruokailu: aikuiset 90 € / lapset 55 € 
Opetus ja täysihoito: 170 € 
(ruokailu sis. pe: kahvi, la: lounas + kahvi, su: lounas + kahvi) 
Kurssilaisilla vapaa pääsy konsertteihin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Majoitusmahdollisuus:  
40 €/vrk/hlö (sis. liinavaatteet ja aamupalan)  
Soluasunnoissa 1-2 hengen huoneissa 
Sitovat majoitusilmoittautumiset 18.1. 2019 mennessä. 

              Lisätiedot/majoitus ja ruokailut: Ingrid Dits , puh. 040 868 2290 

ingrid.dits@haapop.fi 
 
Koulutuksen lisäksi ohjelmassa viikonloppuna: 
Konsertit Haapaveden kirkossa 
pe  25.1. klo 20.00  Uli Kontu-Korhonen, Anneliina Koskinen 

  la   26.1. klo 19.00 Opettajat ja kurssilaiset, Kozlovsky, Cappella pro Vocale 
la    26.1.klo 21.00 Lönninkartanon (opistolla) illallinen 25e (ilm. Timolle)  
su  27.1. klo 16.00 Tapahtuman päätöskonsertti: Haapaveden kamariorkesteri joht. 

Lauri Pulakka,Neeme Punder ja Janne Jääskelä, Kiril 
Kozlovsky,Jousiorkesteri,Minarit ja Pikkupelimannit,Vieska 
Sinfonietta,Bach, Mozart: pianokonsertto nro 23 

 
Liput 15/10 €, kaikki konsertit 23 €, perhelippu 30 € 

Illallinen la 26.1.  

paikka : Opiston vanhan päärakennuksen ruokala klo 20.30 lauantain konsertin jälkeen. 

Ilmoittautuminen Timolle hetimiten! 

 

 

 
 
Ilmoittautumiset  18.1.-19 mennessä vain tästä linkistä: 
https://haapop.starsoft.fi/browsecourses?school-id=3 
 
Lisätietoja www.haapavesifolk.com tai www.haapop.fi 

 

 

http://www.haapavesifolk.com/

