
Kammermuusika kursus 

Aeg: 23.-27. augustil  2017  
Toimumiskoht: Rakvere Muusikakool

Korraldaja: Eesti Kammermuusikaõpetajate Ühing "In Corpore" 
Koostöös EMTA Täienduskoolituskeskusega

Kursuse maht 40 tundi
(8 tundi päevas, 5 päeva, sisalduvad ka kursuse kammerorkestri proovid, lõppkontserdid ja nende
saaliproovid)

Õppejõud:
Nata-Ly Sakkos (EMTA, TMKK), kammeransambel
Jana Peäske (EMTA, TMKK), kammeransambel
Toivo Peäske (EMTA, Rakvere MK), kammeransambel
Katariina Maria Kits, viiul, (Klassikatäht 2015, Staatliche Hochschule für Musik Trossingen)
Marcel Johannes Kits, tšello, (Klassikatäht 2014, Staatliche Hochschule für Musik 
Trossingen)

Kursuse info: 
http://www.incorpore.edu.ee/Incorpore/ANSAMBLIMANGUKURSUS/Entries/2017/5/21_
KURSUS_2017.html

Kursuse kirjeldus: 
Kursusel osalejad saavad 5 päeval 5 ansamblitundi ning esinevad kahel kontserdil, mis toimuvad 
kursuse kahel viimasel päeval.
Õpilastel on võimalus lisaks saada individuaalseid konsultatsioone (viiul, tšello, klaver) 
kammerteoste partiide ettevalmistamiseks.

Õpetajatel on kursuse raames võimalus kuulata tunde, proove ja kontserte ning 
saada EMTA Täienduskoolituse tunnistus.

Kursuse eesmärgiks on anda õpilastele elementaarteadmised koosmängu praktilistest külgedest 
ja koosmängu põhitõdedest: 

 muusikalise materjali analüüsimine ning esitamine vastavalt teose stiilile, faktuuri 
hierarhiale ja teose dramaturgilisele arengule,

 kõlaline/dünaamiline (vertikaalne) balanss - partnerite kuulamine ning oma materjali 
kõlaline ja dünaamiline organiseerimine reaalajas vastavalt partnerite materjali 
dünaamikale, 

 auftakt, sünkroonsus, teose partiide tempoline ühtlustatus, 
 koos harjutamise tehnikad,
 teose  tervikkontseptsiooni kujundamine - muusikalise kujunduse ühtlustamine (näit  ühiste 

fraseerimispõhimõtete väljatöötamise kaudu), 
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 koosmängu sotsiaalsed aspektid - teistega arvestamine, tagasiside andmine ja vastuvõtmine, 
esinemiseelse stressiga toimetulek kollektiivis, distsipliini hoidmine, prooviprotsessi edukuse 
tehnilised nõuanded. 


Kursuse sisu 
Kursus keskendub koosmängu juhendamise pedagoogilistele põhimõtetele. 
Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 koosmängu algteadmisi omandava õpilase juhendamine
 koosmängu tööprotsessi juhendamine ja suunamine, koosharjutamise tehnikad,
 ettevalmistusprotsessi suunamine õpilasel, kes valmistub mängima kammeransamblis - 
 õpilase individuaalse ettevalmistustöö planeerimise juhendamine, 
 proovieelne partituuri analüüsimine, eeloleva proovisituatsiooni visualiseerimine, et 

ennetada ettetulevaid raskusi, 
 edasijõudnud õpilaste kammeransambli tööprotsessi juhendamine, 
 muusikalise kontseptsiooni väljakujundamise ja üksikute partiide ühtlustamise 

juhendamine 
Kursusel on teemaks ka koosmängu sotsiaalsed aspektid - prooviprotsessis konstruktiivse 
tööõhkkonna loomine ja säilitamine, partnerite eripäradega arvestamine, tagasiside andmine ja 
vastuvõtmine, esinemiseelse stressiga toimetulek ühtse kollektiivina, artistlikkus esinemisel.

Õpiväljundid 
Kursuse läbinu:

 juhendab algajate ja edasijõudnud õpilaste kammermuusikakoosseise, 
 suunab nende individuaalset ettevalmistust, tööprotsessi ning muusikalise terviku 

kujunemist.
 juhendab õpilast individuaalselt valmistuma kammeransambli prooviks
 suunab proovisituatsioonis tööprotsessi
 annab nõu koosharjutamise tehnikate osas, 
 juhendab õpilasi tulemuslikult andma auftakti planeeritavas tempos, signaliseerima 

selgelt ja arusaadavalt muusikaliste materjalide lõppe või algusi
 juhendab õpilasi esitama selgelt kujundatud muusikalist materjali, 
 juhendab õpilasi ühtlustama oma partiisid teiste partiidega muusikalise terviku 

kontekstis, 
 juhendab õpilast hoidma esituse ajal eelnevalt väljatöötatud kõlalist tasakaalu
 nõuab õpilastelt eelnevalt kokkulepitud muusikalise kujunduse selget ja reljeefset 

esitamist.
 nõustab kollektiivi igakülgselt nii muusikalisest kui sotsiaalsest aspektist lähtuvalt.


