Ääntä kohti!
TAKUULLA-poplaulupaja Savon ammatti- ja aikuisopiston VALMA-koulutuksessa
TOTEUTUS:
TAKUULLA-laulupaja toteutetaan yhteistyönä Kuopion konservatorion musiikkipedagogin sekä Savon ammatti- ja
aikuisopiston (Sakky) VALMA-koulutuksen erityisopettajan kanssa työparimenetelmällä.
KOHDERYHMÄ:
Laulupajatoiminnan kohderyhmänä ovat VALMA-koulutuksessa opiskelevat nuoret, n. 4-8 opiskelijaa/paja.
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) opiskelevat peruskoulun suorittaneet nuoret
ja aikuiset sekä maahanmuuttajat, joilla ei ole toisen asteen koulutusta. Pajatoimintaan osallistuminen ei edellytä
aiempaa harrastuneisuutta tai osaamista - kiinnostus musiikkia ja laulamista kohtaan riittää.
AIKA ja PAIKKA:
Laulupaja kokoontuu 10 x 60 min lukukauden aikana Savon ammatti- ja aikuisopiston bändiluokassa ja muissa
opetustiloissa. Kokoontumisille sovitaan vakioaika koulun lukujärjestyksen puitteissa. Ennen pajatoiminnan alkua
pidetään yksilöhaastattelut, joiden avulla pajan sisältöä ja toteutusta voidaan muokata asiakaslähtöisesti.
TOTEUTUSKIELI:
Suomi
TAVOITE:
Ensisijaisena tavoitteena on tarjota nuorille tarpeeksi matala kynnys harrastustoiminnalle. Pajatoiminnan tavoitteena
on yhdessä tutustua poplaulun perusteisiin ja oman äänen mahdollisuuksiin sekä hahmottaa oma keho äänenkäytön
välineenä. Pyrkimyksenä on kehittää nuorten ryhmässä toimimisen taitoja ja rohkaista heitä hyödyntämään laulamista
ja musiikkia rentoutumisen, tunteiden käsittelyn ja itseilmaisun välineinä. Laulupajatoiminnalla tuetaan itsenäistyvän
nuoren identiteetin muotoutumista sekä opintojen edistymistä, saadaan onnistumisen kokemuksia uusia musiikillisia
taitoja oppien ja vähennetään mahdollista syrjäytymisriskiä. Erityisopettajalle yhteistyö musiikkipedagogin kanssa toimii
ammatillisena täydennyskoulutuksena ja antaa valmiudet hyödyntää musiikillisia menetelmiä nuorten parissa
toimiessa.
SISÄLTÖ:
Sakky:n TAKUULLA-poplaulupaja on elämyksellistä ja yhteisöllistä toimintaa. Pajatoiminta toteutetaan rennossa ja
turvallisessa ilmapiirissä, ja kaikille annetaan kannustavaa palautetta. Nuorta rohkaistaan oman äänen kehittämiseen ja
uusien musiikillisten taitojen oppimiseen ilman suorituspaineita. Laulupajassa lauletaan ja kuunnellaan popmusiikkia,
tarkastellaan laulutekstejä ja tehdään ilmaisullisia, äänellisiä ja kehollisia harjoituksia. Bändiluokassa nuoret laulavat
mikrofonien kanssa ja oppivat mikrofonitekniikan alkeita. Harjoiteltuja lauluja äänitetään tunnilla ja mahdollisesti myös
studiossa. Toimintaan sisältyy osallistujien halutessa myös esiintymistilanteita (esim. koulun joulu/kevätjuhla) ja niihin
valmistautumista.

HINTA

Takuulla yhdessä! -työpajojen kesto on 15 x 45 min. tai 30 x 45 min. + yhteissuunnittelua sopimuksen
mukaisesti. Tuntihinta on 65 €/45 min., joten 15 kerran paketti on 975 € + alv 24 % ja 30 kerran paketti 1950
€ + alv. 24 %. Kohderyhmän mukaan pajatunnit voivat olla myös 60, 75 tai 90 minuutin kestoisia.
Matkakuluista sovitaan erikseen. Asiakkaan toivomuksesta myös lyhyitä esim. viiden kerran tai päivän
koulutuksia.

