TAIDEROIHU!
MIKÄ?
Taideroihu on neljän taiteenlajin yhteishanke,
minkä tarkoituksena on tuoda Kokkolan
koulujen iltapäiviin taidepajatoimintaa.
Mukana hankkeessa ovat Keski-Pohjanmaan
konservatorion musiikki ja tanssi,
Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu,
sekä Taito Keski-Pohjanmaa ry.
Hankkeelle on saatu erityisavustus kulttuuri- ja
opetusministeriöstä kolmen lukukauden ajaksi
2016-2017.

MISTÄ LISÄTIETOA?
Keski-Pohjanmaan konservatorio, hankekoordinaattori
Veera Luomala (veera.luomala@kpkonsa.fi)
Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Aija Isosaari (aija.isosaari@kokkola.fi)
Taito Keski-Pohjanmaa ry.
Tuija Isopahkala (tuija.isopahkala@taitokeskipohjanmaa.fi)

MILLOIN ja MISSÄ?
ISOKYLÄ:

HOLLIHAKA:

MUSIIKKI to: klo 14-15
TANSSI ma: klo 15-16
KUVATAIDE to: klo 14-15.30
KÄSITYÖ 2.-3. lk. pe: klo 13-14.30
KÄSITYÖ 3.-6. lk. pe: klo 14.30-16

KUVATAIDE to: klo 14-15.30
KÄSITYÖ to: klo 14.30-16
TANSSI ma: klo 13-14
MUSIIKKI pe: klo 13-14

PAJOJA MYÖS MM.
TORKINMÄELLÄ,
RUOTSALOSSA JA
HALKOKARILLA!

MITÄ?
Kuvataide:
Kuvataidepajassa keskitytään
kuvataiteen erilaisiin ilmaisumuotoihin. Sisällöissä huomioidaan koulu- ja oppilaskohtaiset
toiveet. Pajassa tutustutaan
värien ja muotojen maailmaan
piirtäen, maalaten, valokuvaten,
muovaillen ja rakennellen.
Pajassa tuetaan lapsen omaa
ilmaisua ja kannustetaan luoviin
ratkaisuihin. Eri sisältöjä painotetaan oppilaiden toiveet huomioiden.

Käsityö:
Värkkäri-käsityöpaja on suunnattu 3-6 –luokkalaisille lapsille.
Paja kokoontuu kerran viikossa
heti koulupäivän jälkeen 2 kokonaista tuntia kerrallaan. Pajassa opitaan käsityön vaiheet
suunnittelusta toteuttamiseen.
Pajassa tutustutaan monipuolisesti käsityömateriaaleihin,
tehdään tuotteita puusta, metallilangasta, kierrätysmateriaaleista ja kankaita kuviomalla.
Tekeminen ja puuhaaminen
ovat pääasiassa. Tärkeintä on
päästä nauttimaan itsetekemisestä ja oppia uusia oivalluksia.

Musiikki:
Musiikkipajoissa tutustutaan
erilaisiin musiikkityyleihin ja
äänimaisemiin soittaen, laulaen, liikkuen ja kuunnellen. Hyödynnämme monipuolisesti
musiikin eri osa-alueita kuten
rytmiä, melodiaa, harmoniaa tai
sointivärejä. Oppilaat saavat
olla mukana suunnittelemassa
pajan toimintaa ja yhdessä
katsomme mitä ideoistamme
syntyy! Ehkäpä valmistamme
oman sävellyksen koulun johonkin juhlaan, innostumme
sovittamaan näkemäämme
kuvataidetta tai rummuttamaan
rytmejä tanssijoille!

Tanssi:
Tunnit sopivat ehdottomasti
kaikille, jotka ovat kiinnostuneet
omasta liikkeestä ja tanssista aikaisempi kokemus tanssista
ei ole välttämätön. Tanssin
luovan tekemisen lähtökohtana
on oppilaan oma liike, eli sinä
kokonaisuudessasi! Tunnit
muotoutuvat osallistujien ehdolla ryhmän hengen mukaisesti,
ottaen huomioon erilaiset kiinnostuksen kohteet. Tunneilla
teemme yhteistyötä kaikkien
osallistujien kanssa, sekä parityöskentelyn, että ryhmätyöskentelyn muodossa.

MITEN?
Ilmoittautuminen:
Musiikki ja Tanssi: www.kpkonsa.fi
Käsityö: taideroihu@taitokeskipohjanmaa.fi
Kuvataide: Isokylä https://www.webropolsurveys.com/S/BAAC0051CBBF86F0.par
Hollihaka https://www.webropolsurveys.com/S/96B671207B42092E.par
Ilmaiset ja avoimet tutustumispajat pidetään viikolla 36 (ma 4.9.17 alkaen) ja siitä eteenpäin pajat kokoontuvat ilmoittautuneiden
kesken kerran viikossa. Pajoja pidetään yhteensä 12 kertaa syksyn aikana.
Osallistumismaksu on 40€/musiikki ja tanssi, sekä 50€/kuvataide ja käsityö

