Musiikkia bändissä!
TAKUULLA-bändipaja Amalian ja Pihlan asiakkaille
TOTEUTUS:
TAKUULLA-bändipajat toteutetaan yhteistyönä Kuopion konservatorion ja Kuopion Ensikoti ry:n ylläpitämien Amalian ja
Pihlan ensikotien kanssa. Toiminta perustuu työparimenetelmään, jossa työparina työskentelevät konservatorion
musiikkipedagogi ja Pihlan ja/tai Amalian työntekijä. Musapaja toteutetaan Kuopion konservatorion rytmimusiikkilinjan
tiloissa Kotkankalliolla.
KOHDERYHMÄ:
Bändipajatoiminnan kohderyhmänä ovat ensikotien asiakkaat, jotka hyötyvät musiikin ja/tai yhdessä soittamisen ja
laulamisen vaikutuksista. Ryhmään osallistuu 3-6 asiakasta kerrallaan. Ryhmään osallistutaan viikoittain, kuitenkin
joustavasti asiakkaan jaksaminen ja aikataulut huomioiden.
AIKA ja PAIKKA:
Bändipajaryhmä kokoontuu kerran viikossa Kuopion konservatorion rytmimusiikkilinjan tiloissa Kotkankalliolla.
Kokoontumisia on 16 x 90 min lukuvuoden aikana. Lisäksi bändipajakokonaisuus sisältää musiikkipedagogin ja klubitalon
työntekijän/työntekijöiden yhteistä suunnitteluaikaa 15 min/vko.
TOTEUTUSKIELI:
Suomi
TAVOITE:
Osallistujien kannalta ensisijainen tavoite on viettää matalan kynnyksen toiminnallinen hetki, jossa keskiössä on
bändityöskentely. Bändipajassa musiikki ja yhdessä soittaminen/laulaminen toimii välineenä yhteistoimintataitoihin,
itsetunnon vahvistumiseen, tunteiden käsittelyyn sekä kuntoutumisen ja vanhemmuuden tukemiseen. Musiikillisten
valmiuksien ja tietotaidon lisääntyminen vahvistaa sosiaalista verkostoa ja antaa pienen lapsen vanhemmalle
mahdollisuuden oman harrastuksen toteutumiselle. Pihlan ja Amalian työpareille yhteistyö antaa valmiuksia
musiikkihetkien itsenäiseen toteuttamiseen ja vahvistaa aiempaa musiikillista osaamista. Yhteistyö auttaa
musiikkipedagogia ymmärtämään päihdekuntoutujien ja pienten lasten vanhempien arkea sekä antaa valmiuksia toimia
vaativissa musiikkipedagogisissa työympäristöissä ja -tehtävissä.
SISÄLTÖ:
TAKUULLA-bändipaja on kokemuksellista matalan osallistumiskynnyksen ryhmätoimintaa, jossa pääpaino on bändissä
soittamisella. Sisältösuunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon osallistujien omat toiveet
esimerkiksi opeteltavan aineiston tai instrumenttitaitojen kehittämisen suhteen. Pääasiassa keskitytään kuitenkin
rytmimusiikkiin ja sen parissa käytettäviin soittimiin. Toimintaa kehitetään jatkuvasti sekä työntekijöiden ja asiakkaiden
kokemusten että asiakkailta saadun palautteen pohjalta.
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.

