LAHDEN 35. KANTELELEIRI
c/o Eija Heiskanen
Inkerintie 32, 01420 VANTAA
p. 0400 468 891, sähköposti: eija.heiskanen@helsinki.fi

Teemana rytmiikka

AIKA

7.-12.6.2009

PAIKKA

Siikaniemen kurssikeskus Vesijärven rannalla, 15 km Lahdesta

MAJOITUS

Majoitus 2-4 hengen huoneissa. Ruokasali, sauna ja uima-allas ovat samassa talossa.

OPETUS

Oppilas saa opetusta yksityis- ja ryhmätunneilla suurkanteleen (koti- tai konserttikanteleen)
soitossa. Leiriläiset, joilla on oma pienkantele (viisi- tai kymmenkielinen), voivat lisäksi
opiskella pienkanteleen/kanteleiden soittoa ryhmätunnilla. Opetus noudattaa
musiikkioppilaitosten tavoitteita alkeista ammattitasolle asti.

OPETTAJAT

Taiteellinen johtaja Mirva Minkkinen, muut opettajat Anu Itäpelto, Tuuli Lukkarinen, UllaStina Uusitalo-Ikonen, Heidi Äijälä ja Kaija Karvinen (leiripäällikkö).

MUISTETTAVAA

Mukaan: suurkantele, pienkanteleet (jatkoryhmäläiset mahdollisuuksien mukaan kaksi
viisikielistä), kantelepöytä ja tuoli (jos on), viritysavain, varakielet, nuottiteline,
nuottikansio, rahaa nuotteja varten, lakanat, tyynyliina, pyyhkeet ja uimapuku sekä omat
peseytymisvälineet. Varusta soittimet ja tarvikkeet omalla nimelläsi.

ILMOITTAUTUMINEN Ennakkoilmoittautuminen tapahtuu oheisella kaavakkeella sekä maksamalla leirin tilille
30 € ilmoittautumismaksu 29.3.2009 mennessä. Vahvistus valituille lähetetään
huhtikuussa. Mikäli joku ei mahdu mukaan, myös hänelle ilmoitetaan asiasta ja
ilmoittautumismaksu palautetaan. Ilmoittautumismaksua ei palauteta, jos leiriläinen itse
peruu osallistumisensa.

LEIRIMAKSU

Yksityis- ja ryhmäopetus sekä majoitus ja täysihoito sisältyvät leirimaksuun, joka on 30
euron ilmoittautumismaksun lisäksi alle 12-vuotiailta 200 € ja yli 12-vuotiailta 240 €.
Sisaralennus on 30 € toisesta ja useammasta lapsesta. Leirimaksu maksetaan 15.5.2009
mennessä leirin tilille. Huomaa, että erillistä laskua ei näistä maksuista lähetetä.
Mikäli leiriläinen peruu osallistumisensa leirille 15.5. jälkeen, leirimaksu palautetaan vain
lääkärintodistuksen perusteella.

LEIRIN TILI

NORDEA 151930-6105692

KÄYTÄ SEKÄ ILMOITTAUTUMIS- ETTÄ LEIRIMAKSUA
MAKSAESSASI VIITETTÄ: 20080
Molemmat maksut on maksettava sen henkilön tililtä, jonka ilmoitat
ilmoittautumislomakkeella maksajaksi.

SÄILYTÄ TÄMÄ PAPERI ITSELLÄSI!
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Teemana rytmiikka

ILMOITTAUTUMISLOMAKE LAHDEN 35. KANTELELEIRILLE
YHTEYSTIEDOT
Suku- ja etunimi

______________________________________________________ Ikä (7.6.09) ___ vuotta

Lähiosoite

_________________________________________________________________________

Postinumero

__________________________

Postitoimipaikka ______________________________

Puhelin

Kotiin ____________________

Töihin ______________________________________

Matkapuhelin

__________________________

Fax ________________________________________

Sähköposti

______________________________@ __________________________________ . _____

Maksajan nimi (kenen tililtä ilmoittautumis- ja leirimaksu maksetaan) _______________________________________

RUOKAILU JA MAJOITUS (Rastita)
Tarvitsen majoituksen ___

Osallistun ruokailuun ___

En tarvitse majoitusta ___

En osallistu ruokailuun ___

Toivon huonekaverikseni __________________________

Tarvitsen erityisruokavalion __
Minkä? ________________________________________

AIKAISEMMAT KANTELEOPINNOT
SUURKANTELEET

PIENKANTELEET

Olen soittanut suurkannelta ___ vuotta / aloitan alkeista__

Olen soittanut 5-kielistä ____ vuotta / aloitan alkeista ____

Viimeksi suorittamani kurssitutkinto _________________

Olen soittanut 10-kielistä ___ vuotta / aloitan alkeista ____

Nykyinen opettajani/oppilaitos ______________________ Nykyinen opettajani/oppilaitos _____________________
_______________________________________________

_______________________________________________

Osallistun suurkanteleen yksityistuntien ja yhteissoiton lisäksi myös
____ 5-kielisen ryhmäopetukseen

___ 10-kielisen ryhmäopetukseen

____Tuon mukanani kantelepöydän

___ Tuon mukanani pianotuolin tms. soittotuolin

Ohjelmisto, jota olen viimeksi soittanut ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Erityistoiveita (esim. leirillä soitettava ohjelmisto) _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Päiväys ____ / ____ 2009

____________________________________________
Oma tai alle 18-vuotiaalla huoltajan allekirjoitus ja
nimen selvennys

Palauta lomake 29.3.2009 mennessä osoitteella: Eija Heiskanen, Inkerintie 32, 01420 VANTAA

