Porvoonseudun musiikkiopistoBorgånejdens musikinstitut

Sisäänpääsyinfo
kevät 2018
Porvoo Mäntsälä Loviisa Sipoo

Tervetuloa musiikkiopistoon!
Tarjoamme opetusta ja harrastusmahdollisuuksia seuraavien kuntien asukkaille:
Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Mäntsälä,
Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo

Ilmoittautumisaika kevään 2018 sisäänpääsytestiin
19.3.2018–4.5.2018

Ohjeita sisäänpääsytestiin osallistuville
Opintokokonaisuus muodostuu henkilökohtaisen pääaineen opinnoista, musiikin
perusteiden opinnoista sekä yhteissoitosta. Voit valita klassisen tai Pop&Jazz -opetuksen.
Sisäänpääsytestiksi voit valita joko perinteisen tai soittamalla/laulamalla sisään -testin.
Testiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta
www.psmo.fi. Tarvittaessa ilmoittautumislomakkeen saa lähimmän toimipisteen kansliasta.
Varaa henkilökohtainen testiaikasi kansliasta puh. 019 520 2549, ma 7.5.2018
mennessä.

Sisäänpääsytestit
Sisäänpääsytestit järjestetään Porvoossa, Loviisassa, Mäntsälässä ja Sipoossa.
Pop&Jazz -opetuksen sisäänpääsytestit ovat Porvoossa.

Perinteinen testi
Testi on suunniteltu kolmelle ikäryhmälle:
● alle kouluikäiset ja 1–2. luokkalaiset
● 3–5. luokkalaiset
● 6. luokkalaiset ja sitä vanhemmat

Ennen varsinaista yksilötestiä pidetään kaikille lyhyt valmentautumishetki,
joka kahdella ensimmäisellä ikäryhmällä tehdään 4–6 lapsen ryhmässä.
Valmentautumishetkessä tehdään osittain samoja tehtäviä kuin testissä.
Testi koostuu rytmi-, intervalli- ja melodiantoistotehtävistä, pakollisesta
laulutehtävästä sekä vapaavalintaisesta soitto- tai laulutehtävästä.
Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja kansliasta.

Valmistaudu laulamaan yksi seuraavista lauluista (yksi säkeistö)
 Tuiki, tuiki tähtönen
 Jänis istui maassa
 Ihahaa
 Soittorasia
 Pienen pieni veturi
ja lisäksi valmistele
 soittonäyte
 tai yksi säkeistö jostain mielilaulustasi

Soittamalla tai Laulamalla sisään -testi
Jos olet opiskellut jotain soitinta tai laulua useamman vuoden voit valita
Soittamalla tai Laulamalla sisään -testin.

Hakija, jolla ei ole tasosuoritusta
 soittonäyte: kaksi tyyliltään erilaista kappaletta
 vapaavalintainen asteikko; laulajilla ja lyömäsoittajilla vapaavalintaisen
asteikon tilalla toistotehtävä
 rytmintoistotehtäviä
 hakulomakkeen liitteenä mahdollinen opettajan suositus
Hakija, jolla on tasosuoritus
 soittonäyte: kaksi tyyliltään erilaista kappaletta
 tasosuoritustodistus tulee toimittaa musiikkiopiston kansliaan
hakulomakkeen yhteydessä
 hakulomakkeen liitteenä mahdollinen opettajan suositus

Muista varata henkilökohtainen testiaikasi kansliasta puh. 019 520 2549
ma 7.5.2018 mennessä!

Sisäänpääsytestit keväällä 2018
29.5.2018 - 1.6.2018

Tulosten ilmoittaminen
Oppilaiksi otettujen nimet julkistetaan musiikkiopiston verkkosivuilla www.psmo.fi
(salasanasuojattu) viikolla 25. Tarkempia testituloksia voi kysyä kansliasta 9. - 10.8.2018
välisenä aikana numerosta 019 520 2549.
Muutoksenhaku: Päätökseen, joka koskee oppilaaksi ottamista, haetaan muutosta
aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaalle tai hänen
huoltajalleen tiedoksi. (Laki taiteen perusopetuksesta nro 633/1998)

Jänis istui maassa torkkuen, torkkuen,
mikä sull' on jänönen,
kun et enää hyppele,
hyppää pois, hyppää pois, hyppää pois.

Tuiki, tuiki tähtönen, iltaisin suo katselen.
Korkealla loistat vaan, katsot alas maailmaan.
Tuiki, tuiki tähtönen, iltaisin suo katselen.

Ihahaa, ihahaa, hepo hirnahtaa,
ihanaa, ihanaa onhan ratsastaa.
Juokse, hepo, hiljaa, kannat pikku Siljaa.
Kanna kotiin saakka kevyt, kallis taakka.

Pienen pieni veturi
aamulla kerran
hieroi hyvin savuisia silmiään.
Sitten se pihisi ja puhisi ja yski:
Tsuku tsuku tsuku tsuku, lähdetään!

Suljen ihanan soittorasian
kierrän lauluni kippuraan.

