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Äke Rosing

.o:1:"r::'Lfj:it^l$"1^T}.}}^|t Y.uTl" ala,-asteen, musiikkiluokkalaisilla ylimääräiseen koututuntien jätkeiseen toimin-taan. Oppitunneilla soittimena on vain nokkahuilu.

" lckiluokkien ohjetmassumusu/
Vaasan musiikkiluokkien Jos kotona pidetty ka-

tukiyhdistys on tänä syk- marikonsertti -osoittäutuu
synä järjestänyt perintei onnistuneeksi ideaksi, niitä
sen ohjelman lisäksi uut€- on luvassa myöhemminkin.

vanhemmat toimivat val-
vojila ja vapaa-ajan ohjel-
morJrna,

Vanhempien ja opetta-
iien mielestä yhteiset ta-
voitteet, leirit, esiintymiset
ja matkat, lähentävät sekä
lapsia että aikuisia. Rita-
mäen mukaan tiillainen yh-
dessä tekeminen on anloi
saa, vanhemmat pääsevät
helposti mukaan k-oulun ja
oppilaiden maailmaan mu-
kaan. Lähitulevaisuuden
yhteishanke on kevääksi
suunniteltu kuudesluokka-
laisten Unkarin-maCka.

Ala-asteen musiikkiluok-
kalaisia opettaa György
Kadar, jyriksi puhutäi-
tu. Hän pitää opin perusta-
na omaa suomalaista mu-
siikkikulttuuriamme. Sä-
velkielön vahvistajana on
sukukansojen musiikki. Ei
siis ihme, jos musiikkiluok-
kien perinnekerholaisille on
ollut helppoa jiirjestää yh-

teistä ohjelmaa Påirnun
koululaisten kanssa.

Kadar pitää tiukkaa lin-
jaa siinä, että musiikki on
taideaine. Jos laulu tai
kappale ei ole tasokas, sitä
ei oteta mukaan. Kaupalli-
sia joululauluja kaipaäviile
musiikkiluokkien kuorolta
ei löydy ohjelmaa. Jyri las-
kee niin rokin kuin elefant-
timarssitkin sellaiseksi ros-
kaksi, jota ei lasten mieliin
pidä tuputtaa.

Musiikkiluokilla viikko-
ohjelmassa on kaksinker-
tainen mäåirä, ioskus en-
emmänkin musiikkia mui-
hin vaasalaisiin koululuok-
kiin verrattuna. Opetuk-
seen kuuluu laulu ia nokka-
huilun soitto. Koulupiiivän
jiilkeen lähes kaikki ösallis-
tuvat vielä erilaisiin mu-
siikkikerhoihin ja harjoi-
tuksiin.

na soitannollisen illan, joka Joulukonsertti Musta-
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"#;;-tirk"ssa on perjan-' riLaloösa. rukivhdistyr.:? äfi;'i;'.i;: kto le. Sielläedustaja. Annå-L,i isa,Ri-, ;; i i ;yy' 'rri iä"r- ja kuudes_

" . t a m"a"k i.. kert"oi, ebia kon- i,iå?riåi"rriää kuoro. ohjel_serttiin kutsuttiin yleis,gä ;;äääskiaikaisia pi-
niin paljon kuin tilat salli äöä;,rräJave5a. Kuo-vat. Esiintyjinä o.n _musiik- ;;""-ffi;ili "konsertissa
kiluokkien .oppilaita ̂ ^ja l.ii"tv"äT'n*ilunsoittajat.Kuula-opisLolaisia sekä '":;-.:,:.. '*: ' :
muutam-ia aikuisia soitga- Musiikkiluokkalaiset
jia, jotka haluavat kannus- vastaavat- tuttuun tapaan
iaa nuoria musiikin parissa myös vanhusten palveluta-
uloittelevia. 

:rXlrujoulumusiikkitilaisuu-
Onkilahden ala-asteen Vanhempien muodosta-

rehtorin Veikko Vörlun- ma tukiyhdistys on koulun
din mielestä kotoinen il- ja oppiiaiden-apuna käy-
rnapiiri ja tuttu yleisö on tännön iäriestelvissä.
on hyvä yhdistelmä niille Anna-Liisa Ritämaiti t<br-
lapsille, jotka ovat en- toi toiminnan kattavan kai-
simmäistäkertaaesiintyji kenlaista rahankeruusta
nä. Myöhemmin on. help- yhteisiin kuoroasuihin. Or-
poa kavuta isoillekin esiiir- kesterilla ja kuoroilla on
Lvmislavoille. säännöllisesti leirejä, joilla


