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TANSSIJAN
PERUSTUTKINTO

Kevään 2019 yhteishaku
19.2.-12.3.2019
www.opintopolku.fi
ja lisälomake
www.tampereenkonservatorio.fi

1. TAMPEREEN KONSERVATORIO
1.1

Konservatoriosta
Tampereen konservatorio on tanssin ja taidemusiikin oppilaitos, joka elää
intensiivisesti tässä ajassa. Tampereen konservatorion ja Tampereen
ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman yhteistyöfoorumina on
Tampereen Musiikkiakatemia, jossa eri koulutusasteet toimivat tiiviissä
yhteistyössä toisiaan hyödyttäen.

1.2

Koulutuksen luonteesta
Opiskelu musiikki- ja tanssialan ammatillisessa koulutuksessa on päätoimista
ja edellyttää opiskelijalta omaa aktiivisuutta sekä aitoa motivaatiota
musiikin ja tanssin alalle. Tampereen konservatorio tarjoaa opiskelijalle
erittäin vireän oppimisympäristön ja korkeatasoisen opetuksen.

1.3

Opintososiaaliset edut
Opetus ammatillisessa peruskoulutuksessa on opiskelijalle maksutonta.
Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus yhteen maksuttomaan
ateriaan.
Opiskelija voi saada opintotukena valtion takaamaa opintolainaa sekä
opintorahaa ja yleistä asumistukea.
Ammatillisia opintoja harjoittaville korvataan koulumatkatukena päivit
täisten koulumatkojen kustannukset, kun yhdensuuntaisen koulumatkan
pituus opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä.
Koulumatkatukeen ei vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema.
Tukea voi saada niin kauan kuin opiskelija harjoittaa tuen piiriin kuuluvia
opintoja.
Lisätietoja osoitteessa www.kela.fi.
Opiskelija-asuntoja voi tiedustella TOAS:ltä, puh. 0800 95560, www.toas.fi.

1.4

Opettajat
Tampereen konservatoriossa opettavat sekä konservatorion vakansseilla
olevat opettajat että osa Tampereen ammattikorkeakoulun opettajista.
Opettajalista löytyy osoitteesta www.tampereenkonservatorio.fi kohdasta
opettajat.

2. KOULUTUS, OPINTOJEN KESTO JA EDELTÄVÄT OPINNOT
Tanssijan koulutukseen edellytetään peruskoulun oppimäärän lisäksi
soveltuvuus alalle ja monivuotinen tanssiharrastus.
Perustutkintoon sisältyvät yhteiset tutkinnon osat (lukio-opinnot)
suoritetaan Tampereen Yhteiskoulun lukiossa (www.tyk.info)

2.1

Tanssialan perustutkinto
Tanssialan perustutkinnon suorittaneet tanssijat sijoittuvat alansa
moninaisiin työtehtäviin. Ammatillisen perusosaamisen lisäksi tanssijan
tutkinnon suorittanut omaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden ja voi
siten pyrkiä jatkamaan alan opintoja mm. ammattikorkeakoulussa tai
Teatterikorkeakoulussa.
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3. HAKEMINEN JA VALINTAKOKEET
Peruskoulu- ja lukiopohjaiset hakijat hakevat koulutukseen
valtakunnallisen yhteishaun kautta.

Täytä kaksi (2) lomaketta:
1. Yhteishakulomake - www.opintopolku.fi
2. Tampereen konservatorion lisälomake https://konservatorio.inschool.fi/browsecourses
Kaikki molemmat lomakkeet täyttäneet kutsutaan valintakokeeseen.
Lisälomakkeen tietojen perusteella hakijat jaetaan eri päiville valintakoeaikana. 		
Lisälomakkeessa kysytään aiemmista opinnoista ja tanssin harrastuneisuudesta.
Lisätietoja hausta: valintakoe2019@tampereenkonservatorio.fi
Lisätietoja tanssin osaamisalasta Miika Riekkinen puh. 044 2824787,
miika.riekkinen@tampereenkonservatorio.fi

Ammatillisen tutkinnon jo suorittaneet hakijat
Haku tapahtuu suoraan Tampereen konservatorioon täyttämällä
sähköinen lisälomake yhteishaun aikana 19.2.-12.3.2019 Tampereen
konservatorion kotisivuilla, www.tampereenkonservatorio.fi

3.1

Hakuaika
Ammatillisen peruskoulutuksen valtakunnallinen yhteishaku
19.2.-12.3.2018

3.2

Valintakokeiden ajankohta
Opiskelijaksi Tampereen konservatorion ammatilliseen peruskoulutukseen
valitaan vain pääsykokeiden perusteella. Valintakokeet järjestetään
Tampereen konservatoriossa 20. - 22.5.2019.
Tarkemmat valintakoeajat ja –paikat ilmoitetaan sähköpostilla valintakoekutsussa. Valintakokeeseen pitää varata useampi päivä, koska
valintakokeessa edetään vaiheittain.
Jos äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, opetuksen järjestäjä arvioi tutkintokohtaisesti hakijan kielelliset edellytykset tutkinnon suorittamiseen.
Tanssin osaamisalan valintakoepäivät ma–ke 20.-22.5.2019

				

3.3

Valintakokeiden tulokset
Koulutuksen järjestäjät saavat julkaista valintojen tulokset hakijoille
aikaisintaan 13.6.2019. Koulutukseen hyväksytyille lähetetään hyväksymiskirje
sähköpostilla. Koulutukseen hyväksyttyjen nimet ovat nähtävissä osoitteessa
www.tampereenkonservatorio.fi.

PYHÄJÄRVEN MAISEMA TANSSISALIEN LÄHISTÖLLÄ

4. VALINTAKOKEIDEN SISÄLTÖ
Tanssialan perustutkinto/Tanssijan koulutusohjelma
Tanssijan tutkintoon johtavaan koulutukseen hakevien valintakoe
koostuu seuraavista osioista:
Haku

osoitteessa www.opintopolku.fi

Lisälomake
		

pitää täyttää osoitteessa www.tampereenkonservatorio.fi
valtakunnallisen yhteishaun aikana.

Valokuva
Hakija tuo valintakokeeseen valokuvan, josta hänet tunnistaa.
		
Valokuva jää valintakoelautakunnan käyttöön hakutietoihin
		liitettäväksi.

VALINTAKOE
VALOKUVA

Hakija tuo valintakokeeseen valokuvan, josta hänet tunnistaa.
Valokuva jää valintakoelautakunnan käyttöön hakutietoihin liitettäväksi.

1. vaihe

Tanssitunti
Testataan hakijoiden tanssillisia ja liikunnallisia valmiuksia.
Huomiota kiinnitetään myös musikaalisuuteen, esiintymistaitoon ja kykyyn tuottaa omaa liikettä.

Soolo
Hakija esittää vapaavalintaisen soolon, jonka kesto on korkeintaan 2 minuuttia.
Ensimmäisen vaiheen jälkeen suoritetaan karsintaa.

2. vaihe

Soveltuvuustehtävä
Hakijat suorittavat ohjattuja tehtäviä. Tehtävissä arvioidaan
hakijan suoriutumista tanssillisesta tehtävästä sekä improvisoinnin ja luovan ajattelun käyttämisen taitoa. Arvioidaan
hakijan taiteellista ja tanssillista soveltuvuutta alalle.

Fysioterapeutin tarkastus
Fysioterapeutti tekee hakijalle tarkastuksen, joka kartoittaa
hakijan soveltuvuutta tanssialalle.

Kirjallinen tehtävä
Hakija saa kirjallisen tehtävän, jota käytetään yhtenä osana
haastattelussa. Tehtävällä kartoitetaan hakijan tuntemusta
tanssialasta ja siihen liittyviä urasuunnitelmia.

Haastattelu
Valintakoelautakunta haastattelee hakijat ja arvioi heidän
soveltuvuuttaan tanssialalle.

VALINTAKOKEEN
ARVIOINTIKOHTEET

painotus pisteet

1. vaihe
Tanssitunti

20%

2

Soolo

20%

2

Soveltuvuustehtävä

20 %

2

Fysioterapeutin tarkastus

10 %

1

Kirjallinen tehtävä

10 %

1

Haastattelu

20 %

2

2. vaihe

Valintakokeesta voi saada maksimissaan yhteensä 10 pistettä.
Valintakoepisteiden pohjalta valintakoelautakunta laatii sisäänottojärjestyksen opiskelijoiksi otettavista hakijoista.
Lisätietoja hakemisesta
Tanssijan koulutuksen avoimet ovet 30.11.2018 ja 4.2.2019.
Lisätietoa kotisivuilta tampereenkonservatorio.fi
Tanssin osaamisalan valintakoepäivät
ma–ke 20.-22.5.2019

Esityskalenteri 2018-2019
Marraskuu
15.-17.11. 2018 Pyynikkisali 		
		Tanssi valtaa - Syksyn taityö-esitykset
		
30.11. 2018 Pyynikkisali
		Open Stage
Joulukuu
20.12. 2018 klo 19 Tampere-talo
		Joulun ihmemaa - joulushow
Tammikuu

		

9.-26.1.2019 Teatterimonttu

Hair - Musikaali rauhan ja rakkauden puolesta

		

		11.-12.1.2019
		Folklandia-risteily
Helmikuu
7.-9.2. 2019 Liikelaituri
		Soolot
		
Ensi-ilta 21.2. 2019 - esityksiä helmikuusta huhtikuuhun
		Uutuusteos Spiraali
Huhtikuu
18.-24.4. 2019 Tanssiteatteri MD
		Vieraileva koroegrafi: Joona Halonen
		
		
11.-12.4. 2019 Pyynikksali
		XeR
		
27.4. 2019 Pyynikkisali
		Kansainvälisen tanssin päivän juhlagaala

