UKULELEA SOITTAMAAN!
Rohkeasti senioriksi -kurssilla kehotettiin opiskelemaan jokin uusi taito.
Voisiko se kohdallasi olla ukulelen soitto?
Etuja:
- aktivoi aivotoimintaa ja ehkäisee muistisairauksia
- yhteissoitto/laulu sosiaalisena toimintana on virkistävää
- ukulele on pienikokoinen ja näppärä säestyssoitin napata mukaan melkein
minne vaan
- soiton alkeet oppii nopeasti pienryhmässä (4-8)
Soittimen hankinta
- ukulele on edullinen soitin, jo alle satasella saa kelvon soittimen, esim.
Keskusmusiikin Kala konserttiukulele on nyt 75 e ja erittäin hyvä
Ortega konserttiukule topatun kuljetuspussin kanssa 119 e –
kuljetuskustannukset ovat nousseet, joten seuraava soitinerä on
todennäköisesti kalliimpi
- suosittelen musiikkikaupassa käyntiä, siellä saat asiantuntijapalvelun ja
voit valita omiin käsiin sopivimman soittimen, asiantuntijaliikkeessä
soitinten kielet ovat valmiiksi venytetyt, joten vire pysyy hyvin –
nettikaupan ostoksissa soitinta saa viritellä päivittäin muutaman viikon
- aikuiselle useimmiten hyvä koko on konserttiukulele, mutta pienempi
sopraanoukulele saattaa sopia – kokeilemalla se selviää
- osta myös ukuleleviritin, älykännyköihin saat ladattua viritysapin, mutta
se ottaa helposti ääntä myös ympäristöstä, joten se on vaikeampi käyttää
- joissakin ukuleleissa on sisään rakennettu viritin ja johdon paikka
kaiuttimelle, mutta sellaisen ukulelen hinnalla saa todella laadukkaan
akustisen soittimen
- osta myös koottava nuottiteline (n. 25 e), plektra (hyvä lisä on capo,
jolla voi vaihtaa korkeutta ja soittimelle lattiateline, jonka pidät sohvan
lähellä, jotta soitin tulee otettua käsiin päivittäin – niitä on puisia ja
metallisia)
- kysele perhe- ja tuttavapiiristä, jos saisit soittimen lainaksi tai ostettua
edullisesti
- seuraa FB:n Marketplace- ja tori.fi –sivustoja, saatat saada hyvän soittimen
edullisesti kesälomamatkan varrelta

Syyskaudella 2022 pidän 3 viiden kerran (70 min = 1,5 normisoittotuntia)
ukulelekurssia pienryhmälle (4- 8 opiskelijaa) torstaisin klo 9.30-10.40.
1. Ukulelen alkeet, viikot 34-38, 75 e (sis. ALV 24%)
Opettelemme perussointuja ja 2 peruskomppia, joilla säestämme helppoja
lauluja
2. Lauluja lapsille -kurssi, viikot 39-42 ja 44, 75 e (sis. ALV 24%)
Laulan lapsenlapselleni ja hänen kanssaan lastenlauluja ja unilauluja.
Opettelemme lisää sointuja ja komppeja.
3. Joululaulukurssi, viikot 45-49, 75 e (sis. ALV 24%)
Opettelemme säestämään iloisia ja tunnelmallisia joululauluja.
Tavoitteena yhteisesiintyminen Seuralan joululounaalla ti 13.12. ☺
Koko syyslukukausi yht. 225 e, jos maksat kaikki 3 kurssia kerralla
elokuussa,
ALE-hinta 199 e (sis. ALV 24%)
Paikka:
Musiikkikoulu Juhlahetki, Salpatie 5 H (Tiilikankaantien poikkikatu juuri
ennen Tiilikankaan koulua)
- katutaso, talon pääty Soramäen leikkipuiston vieressä, entinen seurakunnan
päiväkerhotila, ei portaita
- tila on nk. sukka/tossutila, viileät lattiat
- kävelymatka kuntakeskuksesta Hollolanraittia pitkin
- talon pihassa on 6 vierasparkkiruutua, 3 heti piha-alueelle saapuessa ja 3 pihan
perällä, pienen kävelymatkan päässä on Tiilikankaantie 6 piha, Tiilikankaan
koulun parkki ja Soramäen ostoskeskuksen parkki,
- opetustilan ovi aukeaa 10 min ennen tunnin alkua
Aika: torstaisin klo 9.30-10.40 alkaen 25.8.2022,
Syyslomaviikolla 43 to 27.10. ei opetusta

Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään ma 22.8.:
Elina Risku-Pellinen, MuM
Gsm 040 5414649
elina.risku@phnet.fi
www.juhlahetki.fi

