
IMPROVISAATION PEDAGOGIIKKAA / 
KELLUNTAMUSIIKKIA / TEEMU KIDE 

Sunnuntaina 27.10.2019  klo 10–15.30 
Sibelius-Akatemia Seinäjoki / Etelä-Pohjanmaan 
musiikkiopisto 
Koulutus 
Vapaa pääsy / ilmoittautuminen 

Tervetuloa viettämään inspiroiva improvisaation 
täyteinen sunnuntai Seinäjoelle! Koulutus on 
suunnattu musiikkipedagogeille. Sen tarkoituksena on 
tarjota valmiuksia, joilla kaikentasoisia oppilaita voi ohjata 
improvisaation pariin. Ohjelmassa on erilaisia 
improvisointiharjoituksia, joita hyödyntämällä voi 
inspiroida oppilaita myös jamipohjaiseen säveltämiseen. 

Ilmoittaudu mukaan:  
https://www.lyyti.in/osaakko_2a 

Teemu Kide on improvisaatiosta lopullisesti innostunut 
muusikko. Improvisaatio helpottuu selvästi, jos suostuu 
olemaan tietämättä musiikista. Tiedon voi syrjäyttää 
luomalla ympäristön, jossa improvisaatio voi tapahtua. 
Voiko musiikillisesti olla turvassa? Voiko omaa kehollista 
ilmaisua oppia katsomaan ulkopuolisin silmin? Kun 
improvisoit tunnin, mistä improvisaatio tulee – tuleeko se 
sinusta?  

Kide on kehittänyt Kelluntamusiikki-menetelmän ja 
opettaa kymmenettä vuotta improvisaatiota 
Taideyliopistossa. Hänestä improvisaatio on edelleen 
melko käsittämätöntä. 

Kurssi on ilmainen, mutta kurssilta poisjäämisestä ilman 
osallistumisen peruuttamista veloitamme 50 euroa. 
Ilmoitathan siis, jos joudut jäämään pois kurssilta: 
siba.seinajoki@uniarts.fi 

Lisätietoja: eeva-lotta.paavola@uniarts.fi tai 
piia.kleemola-valimaki@uniarts.fi 0407104382 

IMPROVISAATION PEDAGOGIIKKAA / 
IMPROVISOI! / ELISA SEPPÄNEN JA TERO 
PAJUNEN 

Lauantaina 9.11.2019  klo 9.30–16.30 
Sibelius-Akatemia Seinäjoki / Etelä-Pohjanmaan 
musiikkiopisto 
Koulutus 
Vapaa pääsy / ilmoittautuminen 

ImproviSoi! on muusikkoutta sekä pedagogisia 
malleja ravitseva luova työpaja, joka sopii kaikille 
musiikkia työssään käyttäville. Kurssilla kasvatetaan 
yhdessä laulun voimaa ja tutkitaan äänenkäytön ja 
rytmiikan mahdollisuuksia musiikinopetuksessa. Mukaan 
tarvitset rennot vaatteet ja mielen.  

Ilmoittaudu mukaan:  
https://www.lyyti.in/osaakko_2b 

Elisa Seppänen on laaja-alainen musiikkipedagogian 
taitaja, jonka musiikillisia ilmiöitä vuorovaikutteisesti 
tutkiva ote hämmästyttää ja inspiroi sekä lapsia että 
aikuisia.  
Tero Pajunen on monipuolinen musiikkikasvattaja, 
lauluntekijä ja vokaali-improvisaation konkari, joka uskoo 
jatkuvan laulamisen ihmeitä tekevään vaikutukseen. 
Seppänen ja Pajunen ovat tehneet pitkään yhteistyötä 
niin esittävän säveltaiteen kuin musiikkipedagogian 
parissa. Heidän ryhmäopetuksessaan ominaista on 
yhteisen innostuksen löytyminen musiikillisen 
vuorovaikutuksen myötä. Tällä hetkellä Elisa ja Tero 
toimivat opettajina Sibelius-Akatemian 
musiikkikasvatuksen aineryhmässä. 

Kurssi on ilmainen, mutta kurssilta poisjäämisestä ilman 
osallistumisen peruuttamista veloitamme 50 euroa. 
Ilmoitathan siis, jos joudut jäämään pois kurssilta: 
siba.seinajoki@uniarts.fi 

Lisätietoja: eeva-lotta.paavola@uniarts.fi tai 
piia.kleemola-valimaki@uniarts.fi 0407104382 

KANSANMUSIIKKIA PEDAGOGIIKKAAN / 
VILMA TIMONEN 

Lauantai 16.11.2019 klo 9.30–17 ja 
Sunnuntaina 17.11.2019 klo 9.30–16.15 
Sibelius-Akatemia Seinäjoki / Etelä-Pohjanmaan 
musiikkiopisto 
Koulutus 
Vapaa pääsy / ilmoittautuminen 

Tällä kurssilla laajennamme osaamistamme 
kansanmusiikin parissa. Tutkimme, miten polskista, 
sottiiseista, reki- ja runolauluista voi ammentaa 
inspiraatiota opetukseen. Tutustumme kansantanssin ja 
-musiikin mahdollisuuksiin sekä näiden soveltamiseen 
koulujen musiikinopetuksessa. Vietämme viikonlopun 
improvisaation, säveltämisen, sovittamisen sekä 
kuulonvaraisen musiikin hahmottamisen parissa. 

Ilmoittaudu mukaan:  
https://www.lyyti.in/osaakko_3 

Kurssilla opastetaan valmiiden aineistojen käytössä ja 
tutustutaan myös eteläpohjalaiseen kansanmusiikkiin. 
Tavoitteena on saada valmiuksia kansanmusiikin 
monipuoliseen käyttöön omassa opetuksessa. Kurssin 
kouluttaja ja ohjaaja on Taideyliopiston kansanmusiikin 
lehtori, MuM Vilma Timonen. Hän vastaa Taideyliopiston 
musiikkikasvatuksen koulutusohjelman kansanmusiikin 
opetuksesta sekä kansanmusiikin koulutusohjelman 
pedagogiikan opinnoista. 

Kurssi on suunnattu koulujen musiikinopettajille ja 
musiikkipedagogeille. Kurssi on ilmainen, mutta kurssilta 
poisjäämisestä ilman osallistumisen peruuttamista 
veloitamme 50 euroa. Ilmoitathan siis, jos joudut 
jäämään pois kurssilta: siba.seinajoki@uniarts.fi 

Lisätietoja: eeva-lotta.paavola@uniarts.fi tai 
piia.kleemola-valimaki@uniarts.fi 0407104382 


