
Hyvät opettajat!

Tervetuloa Tapiola Sinfoniettan Lumikuningatar-konserttiin viikolla 41!

Lumikuningatar-lomake - oppilaan kotiin, palautus konserttiin
Tässä mukana tulevat lomakkeet jaetaan konserttiin tulossa oleville oppilaille kotiin. Jos opettaja on ilmoittanut 
konserttiin monta luokkaa, kaikki lomakekuoret tulevat tilauksen tehneen opettajan nimellä. Oppilaan vanhemmat 
täyttävät lomakkeen ja oppilas palauttaa sen opettajalle kouluun. Opettaja palauttaa kaikki lomakkeet konsertin 
yhteydessä Tapiola Sinfoniettalle. Niitä vastaan jaetaan oppilaille muistoksi Lumikuningatar-heijastimet. 

Kun tulette konserttiin
Lumikuningatar-konsertit järjestetään Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa (Kulttuuriaukio 2, Tapiola). Tul-
lessanne konserttiin saatte ala-aulassa salikartan, johon ryhmänne paikat on merkitty. Samalla saatte palautettuja 
lomakkeita vastaan Lumikuningatar-heijastimet. Ne on hyvä jakaa oppilaille vasta konsertin jälkeen. Ulkovaatteet 
voitte omatoimisesti jättää ala-aulan maksuttomaan vaatesäilytykseen. Wc:t sijaitsevat myös ala-aulassa. Toivom-
me, että saavutte paikan päälle hyvissä ajoin; kesken esityksen saliin ei enää pääse sisään. 

Lumikuningatar + KULPS + Espoon kakkosluokat
Lumikuningatar-konsertit ovat KULPS!in myötä kaikille Espoon kakkosluokille osa maksutonta perusopetusta. 
Muiden luokka-asteiden oppilaille konsertti on maksullinen, 4 €/oppilas. Opettajat osallistuvat Lumikuningatta-
reen ilmaiseksi. Ryhmille, jotka osallistuvat Lumikuningattareen maksullisesti, lähetetään konsertin jälkeen lasku.

Työpajat kouluissa
Lumikuningattareen liittyen järjestetään kouluissa viikoilla 40 ja 41 työpajoja Espoon kakkosluokkalaisille. Aika-
taulu on lähetetty pajan tilanneille opettajille. Pajat olivat suosittuja ja tulivat nopeasti täyteen. 

Opettajien pedagoginen iltapäivä 1.10. 
Espoon kulttuurikeskuksessa järjestetään 1.10. klo 15-18 opettajien pedagoginen iltapäivä, joka rakentuu Lumi-
kuningattaren teemojen pohjalle. Iltapäivä toteutetaan yhteistyössä ammattikorkeakoulu Metropolian ja Kulps!in 
kanssa. Kouluttajana on Metropolian musiikkikasvatuksen lehtori Laura Huhtinen-Hildén. Pedagoginen iltapäivä 
oli suosittu ja se varattiin nopeasti täyteen. Iltapäivä alkaa klo 15 kokoontumisella kulttuurikeskuksen aulassa, josta 
siirrytään yhdessä alakertaan, Joukola-nimiseen harjoitushuoneeseen.

Konsertin jälkeen
Musiikkikasvatus on Tapiola Sinfoniettalle erityisen tärkeä osa orkesterin toimintaa. Ohjelmistomme sisältää sään-
nöllisesti lastenkonsertteja ja koko perheelle suunnattuja produktioita. Päiväsaikaan ohjelmistossamme on iltapäi-
väkonsertteja, jotka kestävät noin tunnin ja sopivat mainiosti koulupäivän ohjelmaan. 

Tervetuloa Tapiola Sinfoniettan arkeen ja Lumikuningatar-konserttiin!

Ystävällisin terveisin,
  
Heidi Kvist, tuottaja
puh. 09-8168 2404, 046-877 2299, 
heidi.kvist@espoo.fi, www.tapiolasinfonietta.fi
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