
ÜLERIIGILISED MUUSIKAÕPETAJATE SÜGISPÄEVAD SAAREMAAL 
„Rööm muusikast ehk pilli-eri” 02.-03.11.2017

REGISTREERIMINE sügispäevadele algab reedel, 15. septembril ja kestab kuu lõpuni või kuni piirarv 
(150 osalejat) täis saab. Osavõtumaks 35 € liidu liikmetele ja 45 € mitteliikmetele.
Ankeet asub siin: https://goo.gl/Kwwyos
Osavõtumaksu palume tasuda hiljemalt esmaspäevaks, 30.10.17, arveldusinfo leiate ankeedist! 

AJAKAVA:
Neljapäev, 2. november
11:00-12:00 kogunemine, registreerimine Kuressaare Kultuurikeskuses.
12:00-12:30 sügispäevade pidulik avamine Kuressaare Kultuurikeskuses.
12:30-13:00 Karin Muldma räägib jutuvestmisest, tutvustab autoriplaati 2015 ilmunud lauliku juurde.
13:00-14:00 lõuna Kuressaare Kultuurikeskuses.
14:00-17:30 lahtised ringitunnid huvikoolides, ekskursioonid, töötoad.
Alates 16:00 majutus SPA Rüütli hotellis. Soovi korral SPA-külastus ja veeprotseduurid.
17:30-18:30 õhtusöök Saaremaa Ühisgümnaasiumis.
19:00-21:00 kabaree-etendus Saaremaa Ühisgümnaasiumis.
21:30-24:00 peoõhtu SPA Rüütli restoranis Ritter.
Reede, 3. november
8:05-12:00 lahtised tunnid Kuressaare ja Saare maakonna koolides ning lasteaedades.
12:00-13:00 lõuna koolides ja lasteaedades.
13:30-14:00 väljasõit Kuressaarest Kärla rahvamajja (tellitud bussid).
14:00-16:30 bändikooli töötoad ja projekti tutvustus Kärla rahvamajas.
17:00-18:00 sügispäevade pidulik lõpetamine Kärla rahvamajas.
18:00- ... kojusõit.

MAJUTUS:
Kõigile osalejatele on broneeritud SPA Rüütli`s 02. -03.11.17 kahekohalised toad 37 € öö (s.o. 
18.50+18.50 või üksinda samas toas 30 €). Hinna sees on majutus koos rikkaliku buffee 
hommikusöögiga, piiramatu sauna, basseini ja veekeskuse kasutus, jõusaal, mängutuba, lauamängud, 
Xbox, tasuta parkimine ja WiFi. 
NB! Palume igal osalejal ise oma majutuse broneering kinnitada ning rahaarveldused teha 
oktoobrikuu jooksul! Märksõna „muusikaõpetajate sügispäevad”. Kontakt: SPA Hotell Rüütli (Pargi 12, 
Kuressaare, kontakttelefon +372 45 48 100, info@saaremaaspahotels.eu)

LAHTISTE TUNDIDE, TÖÖTUBADE, EKSKURSIOONIDE VALIKUD:
Neljapäeval, 2. novembril

 KG huvikool INSPIRA: solistiõppe ja vokaalansamblitunnid (õp Pilvi Karu) - 10-15 osalejat;  
4-aastaste laste muusikaring (õp Helle Rand) - 10-15 osalejat.

 Kuressaare Muusikakool: ringkäik ja eelkooli muusikatund (õp Maire Teras) - 10-15 osalejat.

 Orissaare Muusikakool: väikekandle õpituba (juh Õie Pärtel) - 14 osalejat; klaveritunnid (õp 
Kairit Levit) - 5-7 osalejat;  klaveri- või klarnetitunnid (õp Tiina Sünter) - 5-7 osalejat.

 Angla Tuulikumägi: rahvapilliõpilaste kontsert (õp Irja Aardam ja õp Tiina Oks), 
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majaekskursioon ja kolm erinevat töötuba (dolomiidikoda, puukoda ning vildikoda – valida saab 
ühe!) - 70 osalejat.

 Anseküla Seltsimaja: Sõrve folkloori töötuba (juh Mari Lepik), tutvumine Salme PK ja LA-ga 
(õp Karin Pulk) - 20 osalejat.

 Keskaja elamuskeskus Kuressaares: (relvad, turvised, mündi vermimine, mängud, piinakamber,
küünla valmistamine, puutööala, sepikoda jpm) – 60 osalejat.

Reedel, 3. novembril

 Kuressaare Gümnaasium: pillimängu võimalusi III ja IV kooliastme muusikatundides (õp Laine
Lehto) - 10+10 osalejat; liikumine ja pillimäng I ja II kooliastme muusikatundides (õp Mai Rand)
- 10+10 osalejat.

 Saaremaa Ühisgümnaasium: tervituskontsert (õp Mari Ausmees ja õp Riina Laanes), 
muusikateraapia töötoad 7. klassile ja 4. klassile (õp Kerli Remmelgas) - 15+15 osalejat.

 Kuressaare Ida-Niidu LA: 5-7-aastaste muusikategevus ja majaga tutvumine (õp Piret Tomson) 
– 8-10 osalejat.

 Kahtla LA-PK: muusikatund lasteaias ja I-II kooliastmes (õp Inga Rand) ja Valjala PK: 
tervituskontsert (õp Helen Aasmaa),  15-20 osalejat.

 Keskaja elamuskeskus Kuressaares: (relvad, turvised, mündi vermimine, mängud, piinakamber,
küünla valmistamine, puutööala, sepikoda jpm) – 30 osalejat.

 Kärla rahvamaja: bändikooli tutvustus ja töötoad (vali üks!) kõigile osalejatele.

NB! 
 Korraldajad võivad ajakavas ja programmis teha muudatusi. 
 Muusikaõpetajad, kes soovivad müüa või tutvustada oma loomingut (noot/plaat), palun 

kontakteeruge aegsasti!

Küsimuste korral võib julgesti pöörduda lehtola@oesel.edu.ee või +372 53 43 91 83, Laine Lehto.

KOHTUMISENI SAAREMAAL!
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