Alustava leiriohjelma
SU 21.7 – ALOITUSPÄIVÄ
12.00-13.00 ilmoittautuminen ja lounas Lauhansarvessa
13.00-15.00 aloitusinfo ja yhteisharjoitus Lauhantahdissa
15.00-16.00 soitinkohtaiset pienryhmät
16.00-17.00 yhteisharjoitus
17.30päivällinen
vapaata iltaohjelmaa ja tutustumista
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21.-24.7.2013 Isojoella

MA 22.7 – LUONTOPÄIVÄ
08.30-09.30 aamupala
10.00-12.00 pienryhmät
12.00-13.00 lounas
13.00-14.00 pienryhmät
14.00-15.00 pienryhmät
15.00-15.30 välipala/kahvitauko
15.30-17.00 yhteisharjoitus
17.30päivällinen
18.30iltaohjelma – luontoretki Lauhan kansallispuistoon

KE 24.7 – KONSERTTIPÄIVÄ
08.30-09.30 aamupala
10.00-12.00 pienryhmät
12.00-13.30 lounas
13.30-15.30 kenraaliharjoitus
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Leiritoimikunta pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

TI 23.7 – KENRAALIPÄIVÄ
08.30-09.30 aamupala
10.00-12.00 pienryhmät
12.00-13.00 lounas
13.00-15.00 pienryhmät
15.00-15.30 välipala/kahvitauko
15.30-17.00 konsertin ensimmäinen kenraaliharjoitus
17.30päivällinen
18.30iltaohjelma – uinti ja saunaretki Kangasjärvelle

Lauhan Spelit
kansanmusiikkileiri

JUHLA

www.lauha.fi
www.facebook.com
/LauhanSpelit

valmistautumista Lauhan Speleihin
- päivällinen
- LAUHAN SPELIT 2013 – ja
leiriläisten esiintyminen omassa
konsertissaan Lauhantahdissa

T

ule musisoimaan leirille Lauhaan,
ammattilaisopettajien ohjauksessa. Leiri on
suunnattu kaikenikäisille soiton- ja
laulunharrastajille, ja kaikille löytyy omantasoista
soitettavaa!
Leirillä soitetaan ja lauletaan Näppäriohjelmistoa,
paikallisia kansanmusiikkikappaleita ja sovitamme
niistä kurssilaisten näköisiä versioita.

Opetusta
kaikenikäisille
Tuuli Talvitie

Paikka
Leiri järjestetään Lauhan Spelien tapahtumapaikalla, Lauhansarvessa.
Lauhansarvi on luontomatkailukeskus Isojoella, Lauhanvuoren alarinteellä ja
aivan Lauhanvuoren kansallispuiston kupeessa.

Tule musisoimaan Lauhaan,
kansallispuiston kupeeseen
Yhteismusisointia ammattilaisopettajien
ohjauksessa. Leiri on suunnattu kaikenikäisille
soiton- ja laulunharrastajille, ja kaikille löytyy
omantasoista soitettavaa!

Anne-Mari Kivimäki

Osallistujiksi
leirille voivat osallistua aikuiset,
nuoret sekä lapset joilla on soittoja laulu harrastuksena. Soitamme
ja laulamme Näppäriohjelmistoa,
paikallisia kansanmusiikkikappaleita ja sovitamme niistä
kurssilaisten näköisiä versioita.

Ruokailuihin sisältyy viisi ateria ja välipalaa päivittäin, Lauhansarven
ravintolassa. Majoitus toteutuu hyvätasoisissa, saunallisissa lomahuviloissa 2-4
h huoneissa. Lauhansarvessa on päivisin auki myös kahvila-ravintola, jossa
on myytävänä kesän herkkuja.
Osallistumismaksu, ruokailu ja majoitus
Leiripaketti 1 sisältää opetuksen, ohjelman, ruokailut ja majoituksen.
paketin HINTA on 225 e/henkilö.
Leiripaketti 2 ei sisällä majoitusta mutta kaiken muun: opetuksen, ohjelman
ja ruokailut. HINTA on 180 e/henkilö
Viihtyisä leirimajoitus

Opettajina
ovat musiikinalan ammattilaiset:
Esko Järvelä – viulu, alttoviulu,
kitara, basso
Pilvi Järvelä – harmooni, piano,
koskettimet, laulu
Anne-Mari Kivimäki –
harmonikat, laulu

Pilvi Järvelä

Lisäksi leirille tulee vierailemaan
”näppäripedagogiikan isä” ja
kunniatohtori Mauno Järvelä.

Kaikki leiriläiset ovat vakuutettu tapaturmien varalta.Varausmaksu 100 e
laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen ja loppumaksu laskutetaan kesäkuussa..
Ilmoittautumiset: Lauhan Spelit –leirille 17.5.2013 mennessä
sähköpostitse sini.makinen@isojoki.fi tai puhelimitse (06) 263 1074 tai 046
851 0970. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuessasi mainitse osallistujan nimi, laskutusosoite ja
sähköpostiosoite, syntymäaika, soitin sekä se valitsetko leiripaketin 1 vai 2.
Ilmoittautuneet saavat kesäkuussa leirikirjeen jossa kerrotaan leirin
yksityiskohdat sekä tarvittavat leirivarusteet.
Lisätietoja opetuksesta:
Leirinjohtajana toimii FT, musiikintutkija-pedagogi Tuuli Talvitie.
Sähköposti: tuuli.talvitie@kolumbus.fi tai puh. 044 505 8753.
Lisätietoja ruokailusta ja majoituksesta:
www.lauha.fi ,lauhansarvi@lauha.fi, puh. 040 825 8751

10-v

Lauha n

JUHLA

S p elit

Leirin järjestää: Isojoen Kunta yhteisyössä Lauhansarvi

24.7.2013

