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.

MUSIIKKI JA TANSSI: Keski-Pohjanmaan konservatorio Minna Porthen (minna.porthen@kpkonsa.fi)
KUVATAIDE JA ANIMAATIO: Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Aija Isosaari (aija.isosaari@kokkola.fi)
KÄSITYÖ: Taito Keski-Pohjanmaa ry Tuula Puoskari (tuula.puoskari@taitokeskipohjanmaa.fi)
MILLOIN ja MISSÄ?
ISOKYLÄ:

HOLLIHAKA:

JOKILAAKSO

KUVATAIDEKOULU

MUSIIKKI ma klo 15.15-16.15
TANSSI to klo 15.30-16.30
KUVATAIDE ke klo 14-15.30
KÄSITYÖ pe klo 13-14.30

KUVATAIDE to klo 14-15.30
KÄSITYÖ to klo 15.00-16.30
TANSSI to klo 14.00-15.00
MUSIIKKI ma 14.00-15-00

KUVATAIDE to klo 14-15.30

KUVATAIDE ma klo 14-15.30
ANIMAATIO to klo 15.15-17.45

HALKOKARI
KÄSITYÖ ke 14.15-15.45

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:
Taideroihu-käsityöpajassa kokeillaan monenlaisia materiaaleja ja erilaisia käsityötekniikoita, lasten toiveet
huomioiden. Oma tekeminen ja puuhaaminen ovat pääosassa. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa yksi ja puoli tuntia
kerrallaan.
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 kerhojen vapaille paikoille alkaa ma 17.12.2018 ja loppuu 8.1.2019 aamulla:
Musiikki ja Tanssi: www.kpkonsa.fi
Käsityö: sähköpostitse osoitteeseen: taideroihu@taitokeskipohjanmaa.fi
Kuvataide: www.kokkola.fi/kso-kni
Kerhoja pidetään yhteensä 12 kertaa kevään aikana. Kuvataidekerhot alkavat viikolla 2. ja muut kerhot viikolla 3.
Ensimmäisellä kerhoviikolla voi vielä peruuttaa ilmoittautumisensa, jos paja ei tunnu kokeilukerran jälkeen omalta
jutulta. Kerhoihin mahtuu 12 oppilasta ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jatkavien taideroihulaisten ei
tarvitse ilmoittautua uudestaan kevätlukukaudelle.
Osallistumismaksu on 40€/musiikki ja tanssi, sekä 50€/kuvataide ja käsityö.

