Ylivieskan
lukion
musiikkikurssit

Mu1 Musiikki ja minä
Tavoitteena, että oppilas löytää oman tapansa
musisoida. Kurssilla musisoidaan aktiivisesti,
lauletaan ja soitetaan, kuuntelumateriaalia on
paljon ja myös musiikkiliikuntaa mahdollisuuksien mukaan. Opetellaan soittamaan kitaraa,
basso ja rummut myös käytössä. Tutustutaan
musiikin peruselementteihin. Laulu- ja soittotehtävinä erityylistä musiikkia.

Mu2 Moniääninen Suomi
Opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Kurssilla tutustutaan erilaisiin Suomessa
oleviin musiikkikulttuureihin. Oppilas oppii ymmärtämään kulttuureiden taustoja, kehitystä ja
ominaispiirteitä. Kurssilla lauletaan ja kuunnellaan paljon. Musiikkiliikuntatehtäviä on mukana
opetuksessa. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota ilmaisuun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen.

Mu3 Ovet auki musiikille
Opiskelija oppii tuntemaan itselle vieraita musiikkikulttuureita ja musiikkilajeja sekä musiikin
kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan
eurooppalaiseen, amerikkalaiseen, afrikkalaiseen ja aasialaiseen musiikkiperinteeseen.
Kurssilla kuunnellaan paljon. Soitto- ja laulutehtäviä ja musiikkiliikuntaa aihepiirin mukaan.

Mu4 Musiikki viestii ja vaikuttaa
Opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Tutustutaan näyttämötaiteeseen, musiikin
käyttöön eri viestimissä ja tutkitaan musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Tunneilla
keskustellaan paljon, tehdään töitä ryhmissä ja
pareittain. Retket ovat osa kurssia.

Mu5 Musiikkiprojekti
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä tai
itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden. Kyseessä voi olla pieni konsertti, ohjelma koulun
juhliin, aamunavaus jne.

Mu6 Kitaransoiton alkeet
Kurssilla harjoitellaan soittamista kitarasointumerkeistä. Kurssilla harjoitellaan erityylisten
komppikaavojen käyttämistä, tabulatuurisoittamista ja jonkin verran myös nuoteista soittamista. Harjoitellaan myös bassosoittoa.

Mu8 Musiikin kuuntelukurssi
Kurssilla analysoidaan kuunneltua musiikkimateriaalia. Kurssilla kuunnellaan erityylisiä musiikkiesityksiä ja myös oppilaat voivat tuoda
omaa musiikkia toisten kuunneltavaksi. Puolet
kurssin oppitunneista on luokkaopetusta ja toinen puoli on musiikkimatka vuorovuosin joko
oopperaan, balettiin tai musikaaliesitykseen.
Oppilaat kirjoittavat matkasta ja konsertista raportin. Jos teatterimatkalle ei halua lähteä, käy
oppilas itsenäisesti neljässä eri konsertissa ja
kirjoittaa niistä raportit.

Mu9 Bändisoitto
Kurssille haluavalta edellytetään jo jonkin soittimen jonkinlaista soittotaitoa. Kurssilla harjoitellaan yhteissoittoa ja tavoitteena on saada ohjelmaa koulun tapahtumiin ja juhliin. Esiintyvä
kurssi. Kurssille voi tulla myös stemmalaulusta
kiinnostuneita.

Mu10 Juhlamusiikki
Kurssi koostuu kolmesta yksittäisestä koulun
tapahtumasta tai juhlasta, joissa oppilas on
esiintymässä laulajana tai soittajana ja ei ole
kurssilaisena kuoro- tai bändikurssilla. Suosituin
tapa saada merkinnät on osallistua ns. suurkuoroon, joka kootaan projektiluonteisesti koulun juhliin, itsenäisyyspäivään, lakkijuhliin jne.

Mu11 Kuorolaulukurssi
Kuorokurssi on esiintyvä kurssi. Kuoro harjoittelee kaksi tuntia viikossa stemmalaulamisen perusteita, jossa pyritään myös hyvään äänenmuodostukseen. Ohjelmisto pyritään pitämään
laajana: kansanlauluista popbiiseihin.

Mu12 Vapaan säestyksen kurssi
Kurssilla harjoitellaan soittamista sointumerkeistä kosketinsoittimella. Lisäksi käydään läpi
erilaisia komppaustapoja kappaleiden tyyli ja
luonne huomioiden. Tunnit ovat joko yksityistunteja tai ryhmätunteja. Oppilas suunnittelee
yhdessä opettajan kanssa, millaisia asioita tunneilla käsitellään.

Mu13 Musiikin lukiodiplomi
Lukiodiplomiin vaaditaan vähintään neljä muuta
lukion musiikkikurssia suoritetuksi. Diplomi sisältää kaksi osiota; kirjallinen osa ja esitysosa.
Esitys voi olla esim. pieni konsertti tai kurssitutkinto. Esitys tallennetaan. Kirjallisessa osiossa
kerrotaan, kuinka konsertti valmistui ja kuinka
se toteutettiin.
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