RIIHIMÄEN MUSIIKKIOPISTO

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän
mukainen opintojen rakenne ja pisteytys
Riihimäen musiikkiopistossa.

1.8.2018

PERUSOPINNOT (kaikille yhteiset)

1/3
instrumenttiopinnot

musiikin perusteet

yhteismusisointi

2 lukuvuotta

8 esiintymistä

70 op

40-120 op

yhteismusisoinnilla
voit kerryttää
35 op / lukuvuosi

esiintymällä voit
kerryttää
5-15 op / kerta

perustaso 1 ja 2
perustaso 1

4 lukuvuotta 140 op

35 op

perustaso 3
1 lukuvuosi 70 op

oppitunnit
35 op / lukuvuosi

perustaso 2
70 op

LOPPUTYÖ

esiintymiset

VAIHTOEHTOJA:
instrumentin D-kurssi
konserttikokonaisuus
järjestelyineen
laaja tutkielma
monitaiteellinen musiikkiprojekti
konsertti ja kirjallinen työ
mupen syventävät 1 ja 2 ja
esim. konsertti tai kirjallinen työ
210 op

musiikkitieto 1
1 lukuvuosi 35 op

pop/jazz-perusteet
1 lukuvuosi 70 op

perustaso 3
105 op

säveltapailu ja
musiikkianalyysi
1 lukuvuosi 70 op

harmoniaoppi
1 lukukausi 35 op

musiikkitieto 2
1 lukukausi 35 op

Tervetuloa musiikkiopistoon!
Opiskelemalla vihreät laatikot pääset hienosti
alkuun. Esiintyminen on jännää, mutta
palkitsevaa ja yhdessä soittaen ja laulaen saat
uusia kavereita. Lisäksi musiikin perusteet
auttavat sinua ymmärtämään jokaista nuottia
paljon paremmin.

PERUSOPINNOT (lisäopinnot)

2/3
instrumenttiopinnot

musiikin perusteet

yhteismusisointi

2 lukuvuotta

8 esiintymistä

70 op

40-120 op

yhteismusisoinnilla
voit kerryttää
35 op / lukuvuosi

esiintymällä voit
kerryttää
5-15 op / kerta

perustaso 1 ja 2
perustaso 1

4 lukuvuotta 140 op

35 op

perustaso 3
1 lukuvuosi 70 op

oppitunnit
35 op / lukuvuosi

perustaso 2
70 op

LOPPUTYÖ

esiintymiset

VAIHTOEHTOJA:
instrumentin D-kurssi
konserttikokonaisuus
järjestelyineen
laaja tutkielma
monitaiteellinen musiikkiprojekti
konsertti ja kirjallinen työ
mupen syventävät 1 ja 2 ja
esim. konsertti tai kirjallinen työ
210 op

musiikkitieto 1
1 lukuvuosi 35 op

pop/jazz-perusteet
1 lukuvuosi 70 op

perustaso 3
105 op

säveltapailu ja
musiikkianalyysi
1 lukuvuosi 70 op

Perusopintojen todistuksen saat
800:lla opintopisteellä. Kun olet kerännyt kaikille
yhteiset pisteet, voit kerryttää loput valitsemalla
oransseista lisäopinnoista mieleisesi.

harmoniaoppi
1 lukukausi 35 op

musiikkitieto 2
1 lukukausi 35 op

Joillekin tämä jo riittääkin, mutta olisiko juuri
sinusta seuraavalle tasolle?

SYVENTÄVÄT OPINNOT

3/3
instrumenttiopinnot

musiikin perusteet

yhteismusisointi

esiintymiset

2 lukuvuotta

8 esiintymistä

70 op

40-120 op

yhteismusisoinnilla
voit kerryttää
35 op / lukuvuosi

esiintymällä voit
kerryttää
5-15 op / kerta

perustaso 1 ja 2
perustaso 1

4 lukuvuotta 140 op

35 op

perustaso 3
1 lukuvuosi 70 op

oppitunnit
35 op / lukuvuosi

perustaso 2
70 op

LOPPUTYÖ

VAIHTOEHTOJA:
instrumentin D-kurssi
konserttikokonaisuus
järjestelyineen
laaja tutkielma
monitaiteellinen musiikkiprojekti
konsertti ja kirjallinen työ
mupen syventävät 1 ja 2 ja
esim. konsertti tai kirjallinen työ
210 op

musiikkitieto 1
1 lukuvuosi 35 op

pop/jazz-perusteet
1 lukuvuosi 70 op

perustaso 3
105 op

säveltapailu ja
musiikkianalyysi
1 lukuvuosi 70 op

harmoniaoppi

Musiikkiopiston päättötodistuksen voi saada
1300:lla opintopisteellä. Vihreällä näet
minimisuoritukset ja oranssilla valinnaiset
aineet. Oletko luonteeltasi solisti, teoreetikko vai
nautitko enemmän yhdessä soittamisesta?

1 lukukausi 35 op

musiikkitieto 2
1 lukukausi 35 op

Vakavasti ottaen: opiskelemalla nämä kaikki voit
jopa harkita ammattikorkeakoulua tai
Sibelius-Akatemiaa!

