
XXII Loomingu ja Improvisatsiooni Päevad 

13.-15. juuni 2019, Saue Muusikakoolis, Saue linnas 

Tule teistega koos musitseerima ja improviseerima. Lisaks individuaal- ja 

ansamblitundidele saab laulda improkooris, mängida pilli improorkestris, tutvuda 

elektroakustilise muusikaga ja õppida äppi GarageBand. Toimuvad, liikumise, sõnavara 

kasutamise ja rütmimuusika meistriklassid ning kunsti ühendamine loodusega. 

Parimatel võimalus osaleda Eesti Kontserdi korraldataval laste- ja noorte 

muusikafestivalil Big Bang Tallinn Kultuurikatlas novembris 2019. 
Tunnid ja õpetajad : 

• Vabaimprovisatsioon instrumendil – Farištamo Eller, Sirje Medell, Eve Neumann 

• Rütmimuusika kõigile – Martin Eero Kõressaar, Liis Lutsoja 

• Hääleimprovisatsioon, improkoor - Sirje Medell 

• Improorkester - Farištamo Eller 

• Improteater, sõnavara kasutus, liikumine -  Aita Vaher 

• Elektroakustiline muusika - Kaisa Jõhvik 

• Äpp  Garageband, muusika tegemine iPadidega -  Pavel Tseretsukin 

Toimuvad üllatuskontserdid, õpetajate ja õpilaste Jam Sessionid  

Lisaks: sportimisvõimalus, väljasõidud ja palju muud põnevat. 

Algus: 13. juunil kell 10:00 

Lõppkontsert: 15. juunil kell 17:00 

Osalema oodatakse kõikide erialade õpilasi ja õpetajaid. Vanusepiiranguid ei ole! 

Kursuse osavõtumaks on 80 EUR, millele lisandub registreerimistasu 25EUR. 

Osavõtumaksu saab maksta ülekandega kuni 10. juunini 2019 või tasuda kohapeal. Ülekandega tasumisel 

palume võtta kaasa maksekorralduse koopia. Osavõtumaks sisaldab osavõttu kõikidest tundidest, 

toitlustamist, ööbimist koolimajas, väljasõite ning pääset Festivali Visioon kontsertidele 6.-9.juuni 2019 

[www.noortejazz.ee]. 

Igale registreerunule koostatakse individuaalne tunniplaan. Kaasa võtta pill, magamiskott, padi, lina, 

soojad riided, treeningriided, sportlikud jalanõud, rasvakriidid, noodivihik ja hea tuju :). 

Osalejal on vaja hiljemalt 31. maiks 2019: 

1) täita registreerimisleht kodulehel https://www.noortejazz.ee/et/improvisatsioonipaevad 

2) tasuda registreerimistasu 25 EUR MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester  

a/a EE362200221016068132. Selgitusse märkida osaleja ees- ja perekonnanimi ning märgusõna 

"improvisatsioon". Üritusest loobumise korral registreerimistasu ei  tagastata 

NB! Osalejate arv on piiratud. Juhul kui soovijaid on rohkem, eelistame varem registreerunuid. 

Registreerimise kinnitamiseks võetakse teiega ühendust.  

Naudi ka kontserte ning iga päeva üllatuslikke momente.  

Varasem kogemus pole vajalik. 

Saue Muusikakooli aadress: Nurmesalu 9, Saue linn, Saue vald (Saue Gümnaasiumi maja) 

Info ja kontaktid: 

Saue Muusikakool korraldus ja üldküsimused: t.51923037, 5163128, info@sauemuusikakool.ee   

Õpitubade korraldus Farištamo Eller: t. 53496347, faristamo@gmail.com 

 

Kodulehekülg https://www.noortejazz.ee/et/improvisatsioonipaevad 

Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=OYfmaWRnIgc&t=2s 

 

 

KÕIK SÜNNIB KOHAPEAL! 
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