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Lähiopetustunnit 
Lähiopetustunneilla käydään läpi Tampere Filharmonian soittajien eli Koutsien ohjauksessa 
orkesterikirjallisuuden keskeisiä koesoittopätkiä ja koesoittojen perusohjelmistoa. Opiskelija saa 
valmiuksia äänenjohtajana toimimiseen sekä sektiosoitoon. 

 
Repertuaaritunnit 
Repertuaaritunneilla käydään läpi eri aikakausien keskeistä orkesterikirjallisuutta. Ohjelmisto koostuu 
osaksi Pyynikki Sinfonian kauden ohjelmistosta. Keskeistä on oppia orkesterisoittoa, 
orkesterietikettiä, liidaamista ja ylipäätään orkesterissa toimimista. Syksyllä soitetaan klassista 
ohjelmistoa, keväällä ohjelmistossa on oopperaa. Ooppera valikoituu kunakin vuonna Tampereen 
Oopperan ohjelmiston mukaisesti. Tulevana kautena kuullaan kevään tunnilla oopperan helmiä 
useista eri oopperoista. Kevään Repertuaaritunneilla on mukana myös laulunopiskelijoita. Osana 
repertuaaritunteja järjestetään syys- ja kevätkaudella esiintyminen Tampere-talon Aulaklubilla. 

 
Luennot / Workshopit 
(Luennot ovat avoimia TAMK Musiikin, Tampereen konservatorion ja Pirkanmaan musiikkiopiston 
opettajille, Tampere Filharmonian soittajille sekä Suomen Musiikkilääketieteen yhdistyksen jäsenille) 
 
Syksy 2020:  
Luento: Muusikon työssäjaksaminen (Hanna Fontana, Suomen kansallisoopperan ja -baletin 
henilöstopäällikkö) 
Luento: Kuulonhuollon ja unen merkitys muusikolle (Miikka Peltomaa, erikoislääkäri) 

Kevät 2021:  
Luento: Viisas harjoittelu (Erja Joukamo-Ampuja, Sibelius Akatemia Musiikin lisensiaatti, lehtori) 
Workshop: Minnan metodit (Minna Tervamäki, tähtitanssija) 

 

Sinfoniaorkesterin harjoitusten sekä Tampereen Oopperan seuraaminen  
Orkesteriakatemian opiskelijat saavat seurata Tampere Filharmonian orkesteriharjoituksia Tampere-
talolla (1x syyskaudella) sekä ovat tervetulleita seuraamaan Tampereen Oopperan 
koululaiskenraaliharjoitusta. Kevään 2021 ooppera on Wagnerin Lentävä hollantilainen. 

 

 

 



Mock Audition -harjoituskoesoitto 
Mock Audition -harjoituskoesoitot järjestetään syys- ja kevätkaudella. Koesoitot pitävät sisällään 
orkesterikirjallisuuden keskeisiä ohjelmistoa sekä koesoitoissa soitettavia orkesteripaikkoja eli 
excerptejä. Lautakunnassa toimivat Tampere Filharmonian soittajat eli Koutsit. 

Harjoituskoesoitto koostuu syksyllä orkesteripaikoista/ orkesteri- excerpteistä. Koesoitto toteutetaan 
järjestämällä arvonta soittojärjestyksestä sekä soittamalla koesoitto sermin takaa. 

Kevään koesoiton ohjelmisto koostuu Tampere Filharmonian koesoittojen ensimmäisen kierroksen 
soitinkohtaisesta ohjelmistosta. Koesoitto soitetaan pianistin kanssa. Opiskelijalla on mahdollisuus 
tulla valituksi kevään koesoitosta Tampere Filharmonian ja Orkesteriakatemian 
yhteistyökonserttiviikolle, joka on huhtikuussa 2021 (vko 15). Kevään Mockin lautakuntaan ovat 
Tampere Filharmonian muutkin soittajat kuin Koutsit tervetulleita kuuntelemaan.  

 

Lautakuntatyöskentely 
Opiskelija tutustuu syksyn Mock Audition -harjoituskoesoiton yhteydessä lautakuntatyöskentelyyn 
Koutsien opastuksella. Lautakuntatyöskentely järjestetään jokatoinen vuosi.  

Kapuorkesteri 
Opiskelija osallistuu kevätkauden aikana Kapuorkesteriin, joka on myös osa orkesterijohdon kurssia. 
Tunnit sisältävät perusohjelmistoa ja opetusta prima vista- soitosta. Kapuorkesterin ja 
orkesterinjohdon kurssin opettajana toimii Markus Yli-Jokipii. Opiskelijalla on halutessaan myös 
mahdollisuus osallistua kapuorkesterin toimintaan enemmän kuin Orkesteriakatemiaan sisältyvät 
kerrat. Tällöin opinnot ovat osa muuta yhteismusisointia.   
 
Kisällitoiminta 
Tampere Filharmonia, TAMK Musiikki ja Tampereen konservatorio aloittavat syksyllä 2020 
Kisällitoiminnan, jossa opiskelijat pääsevät työskentelemään lukuvuoden aikana neljälle erillisille 
Tampere Filharmonian valitsemalle orkesteriviikolle (viikot: 43,44,51,8,15). Opiskelijat valitaan 
Kisällitoimintaan koesoittojen perusteella ja he pääsevät osallistumaan orkesterin toimintaan 
ammattimuusikoiden ohjauksessa. Opiskelijat toimivat näillä niin kutsutuilla "side by side"  viikoilla 
sektioissa extrasoittajina ja saavat orkesteriviikoistaan opintopisteitä. Huom! Ensimmäisen vuoden 
opiskelijat eivät voi osallistua kisällitoimintaan. 
 
Tampere Filharmonian ja Tampereen Orkesteriakatemian yhteistyökonsertti viikko (13.-
16.4.2021) 
Kevään Mock Audition -harjoituskoesoitosta voidaan valita soittajia kyseiselle Tampere Filharmonian 
konserttiviikolle. 

 
 
 


