Keski-Pohjanmaan

Saapunut ____ / ____ ____

KONSERVATORIO

Palautusosoite:
Keski-Pohjanmaan Konservatorio
Pitkänsillankatu 16, 67100 Kokkola
tai: anne.riutta@kpkonsa.fi

puh (06) 824 1300, fax (06) 824 1350, www.kpkonsa.fi

Musiikkialan perustutkinto, Musiikin osaamisala/muusikko

HAKEMUKSEN LISÄLOMAKE
Lomake lähetettävä hakuaikana 20.2. - 13.3.2018 klo 15.00. HUOM! Varsinainen yhteishakulomake
peruskoulu- ja lukiopohjaisille hakijoille täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi
PÄÄINSTRUMENTTI
Keski-Pohjanmaan konservatorio on yhteishakuvalinnassa sijalla

1.

2.

3.

4.

5.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Valitaan vaihtoehdoista enintään kaksi, joista toiseen voi tulla valituksi pääsykokeen perusteella.
Merkitse ensisijainen valintasi (1) ja mahdollinen toissijainen (2).

HENKILÖTIEDOT

Musiikin esittäminen: klassinen musiikki
Musiikin tekeminen: musiikintekijä

, kansanmusiikki

, pop/jazzmusiikki

Sukunimi (myös entinen)
Etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna)
Syntymäaika

Äidinkieli

Puhelin

Kotikunta

Sähköpostiosoite

PÄÄSYKOKEET

Postiosoite
Valintakokeessa esitettävät sävellykset

Vapaaehtoinen näyte jonkun muun soittimen soitossa tai laulussa (soitin, säveltäjä, teos)

Lisätietoja:

KOULUOPINNOT

Minulla on valintakokeessa oma säestäjä
Käytän konservatorion säestäjää (kopio nuoteista lähetettävä tämän lisälomakkeen liitteenä!)
Olen suorittanut/suoritan kevään aikana
peruskoulun oppimäärä
ylioppilastutkinto
ammatillinen tutkinto, mikä:
Opiskelen tällä hetkellä: (oppilaitos)
Vain peruskoulupohjaiset täyttävät

Haluan suorittaa yhdistelmätutkintona myös yo-tutkinnon/lukion oppimäärän
Valitse suoritustapa:
Ammattilukio
Iltalukio
Päivälukio, mikä:

Keski-Pohjanmaan

KONSERVATORIO

puh (06) 824 1300, fax (06) 824 1350, www.kpkonsa.fi

MUSIIKKIOPINNOT

SUORITETUT MUSIIKKIOPINNOT
musiikin perusasteen (musiikkikoulun) päättötodistus
oppilaitos:
musiikin perusasteen (musiikkikoulun) oppimäärä valmistumassa kevään aikana
muut suoritetut musiikkialan opinnot sekä oppilaitokset ja opettajat

viimeisin suoritettu
kurssitutkinto
Pääaine
Sivuaine
Teoria
Säveltapailu
Musiikin tuntemus

kurssi

Soitin

pvm

arvosana

KERRO MUSIIKILLISESTA HARRASTUSTOIMINNASTASI JA OPINNOISTASI (voit tarvittaessa jatkaa erilliselle paperille)

Peruskoulu- tai lukiopohjainen hakija:
Muistithan tehdä varsinaisen hakemuksen osoitteessa www.opintopolku.fi
•
•
•
•

•

Valintakokeeseen sisältyy myös teoria/säveltapailukoe sekä henkilökohtainen
soveltuvuushaastattelu.
Jos haet useampaan kuin yhteen suuntautumisvaihtoehtoon, täytä kuhunkin oma lisälomakkeensa.
Mikäli opiskelijaksi pyrkivä hakee opiskeluoikeutta samalla opintolinjalla eri pääaineille, on kullekin
pääaineelle laadittava oma erillinen lisälomakkeensa.
Opinto-oikeuden voi saada ainoastaan tulemalla hyväksytyksi valintakokeessa.

HUOM! Toimita koulu- ja musiikkiopintoja koskevat todistusjäljennökset
tämän lisälomakkeen liitteenä, tai tuo ne viimeistään pääsykokeeseen
tullessasi!

Sain tiedon Keski-Pohjanmaan konservatorion musiikkialan ammatillisesta peruskoulutuksesta:
Esitteestä
Lehti-ilmoituksesta, mikä lehti:___________
www.kpkonsa.fi sivuilta
Facebook/sosiaalinen media
muualta netistä, mistä:________________

Musiikkioppilaitokseni opettajalta
Kouluni opettajalta/opolta
Kaverilta
Muualta, mistä?_________________________

