
Colourstrings® metodin on luonut Itä-Helsingin 
musiikkiopiston emeritusrehtori, viulupedagogi ja professori 
Géza Szilvay yhdessä sellisti-veljensä Csaba Szilvayn kanssa. 

Szilvayt alkoivat kehittää jousisoiton 
opetusmetodiaan 1970-luvulla 

Itä-Helsingin musiikkiopistossa.

Lapsikeskeinen Colourstrings® metodi rakentaa pohjan 
täydelle muusikkoudelle ensimmäisestä soittotunnista lähtien. 

Värikkäät ja innostavat kuvat ja symbolit tutustuttavat 
lapsen musiikin maailmaan. Henkilökohtaisen ohjauksen 

ohella yhteissoitto kaikissa muodoissaan vahvistaa 
lapsen kokemusta musiikista. Turvallisen ja kannustavan 

oppimisympäristön luovat opettaja, vanhemmat ja 
soittokaverit yhdessä. 

Colourstrings® metodi pohjautuu unkarilaisen Zoltán 
Kodályn pedagogiikkaan ja fi losofi aan. Kodály-metodin 

tapaan Colourstrings® perustuu relatiiviseen solmisaatioon 
ja tähtää lapsen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen; lasten 

musikaalisuus (kuulo ja äly), soittotekniikka ja tunnemaailma 
kehittyvät sopusoinnussa keskenään.

Kolmivaiheisen sertifi ointikoulutuksen avulla 
jousisoitinopettajan on mahdollista saavuttaa 

Colourstrings® metodin kokonaisvaltainen hallinta.

Colourstrings ry on perustettu Helsingissä vuonna 2009. 
Yhdistyksen tavoitteena on kehittää ja edistää Itä-

Helsingissä syntynyttä, Géza ja Csaba Szilvayn luomaa 
jousisoitonopetusmenetelmää, Colourstrings® metodia.

Colourstrings ry:n päätehtävä on 
Colourstrings® opettajakoulutuksen ja 

koulutustapahtumien järjestäminen ympäri maailmaa 
yhteistyössä kumppanijärjestöjen kanssa.

KURSSIPAIKKA

Itä-Helsingin musiikkiopisto

Untuvaisentie 10

00820 Helsinki

Jousiopettajille kurssi toimii kolmivaiheisen 
Colourstrings® sertifi ointikoulutuksen ykkösvaiheena

Kurssin järjestäjä: Colourstrings ry yhteistyössä 
Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa

VIULU | ALTTOVIULU | SELLO | HUILU | PIANO | MUSIIKKILEIKKI 

27. KANSAINVÄLINEN 
COLOURSTRINGS – KURSSI 

instrumenttiopettajille ja varhaisiän 
musiikinopettajille

pe 5.8.2016 – ke 10.8.2016
Itä-Helsingin musiikkiopistossa

www.colourstrings.fi www.ihmo.fi 

Inspiroidu ainutlaatuisesta 
lähestymistavasta 
soitinopetukseen!

Lisätietoa sertifi oinnista

www.colourstrings.fi 



KURSSI
Kurssi sisältää luentoja, opetusdemonstraatioita, työpajoja ja 

konsertteja. Kurssin laajuus on noin 40 tuntia.
Jokaiselle soittimelle on oma ohjelmansa viikon aikana. 

Tarkemmat aikataulut julkaistaan lähempänä tapahtumaa 
järjestäjien nettisivuilla. Kurssi sisältää päivittäisen solfatunnin, 

ja kurssikieli on englanti.

Kurssille ovat tervetulleita kaikki soitinpedagogiikasta 
kiinnostuneet, aiempaa tuntemusta Colourstringsistä ei 

edellytetä.

OPETTAJATIIMI
Viulu: Géza Szilvay, Yvonne Frye, Heidi Viksten

Alttoviulu: Pirkko Simojoki
Sello: Taru Aarnio, Csaba Szilvay, Csilla Szilvay

Huilu: Jaana Laasonen
Piano: Arja Suorsa-Rannanmäki, Aija-Riikka Rannanmäki

Solfa: Markku Klami
Säestys: Maija Väisänen

Musiikkileikkikoulu: Karen Mackenzie (vierailija)
Englantilainen musiikkileikkikoulu-guru, joka on kouluttanut

Colourstrings® varhaisiän musiikinopettajia jo vuosikymmeniä.
Karen opettaa nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

COLOURSTRINGS-SOVELLUKSET MUILLE 
SOITTIMILLE

Huilu
Colour Flute on lapsilähtöinen huilunsoiton opetusmenetelmä, 

joka perustuu Géza Szilvayn Colourstrings® metodiin ja on 
kehitetty edelleen huilunsoittoa silmällä pitäen. 

Huilukoulun ovat luoneet 
Jaana Laasonen ja Riikka Rahivaara-Tarkka. Colour Flute 
pyrkii antamaan pohjan paitsi elämänikäiseen musiikin 
harrastamiseen, myös laaja-alaiseen muusikkouteen ja 

virtuoosiseen huilunsoittoon.

Piano
Kuten Géza Szilvayn Colourstrings® menetelmässä, samoin 

Arja Suorsa-Rannanmäen Colour Keys -oppimateriaalissa 
lapsen musiikillista mielenkiintoa pyritään herättelemään 
monipuolisesti. Colour Keys -menetelmä poikkeaa muista 

pianonsoiton opetusmateriaaleista siinä, että yhteissoitto 
kuuluu opetuksen keskeiseen runkoon sävelmiin liitettävien 

ostinatojen myötä. 

Yhteissoittoa varten on laadittu myös Colour Keys Flexible 
Ensemble -ohjelmisto, joka on tulostettavissa osoitteesta 

www2.siba.fi /colourkeys/

ILMOITTAUTUMINEN
Täytä ilmoittautumislomake nettisivuillamme

www.colourstrings.fi 

Kurssimaksu: 500e (sis. lounaat ja päivälliset viitenä päivänä)
Kurssi järjestetään, mikäli osallistujia tulee riittävästi

Ilmoittautumiset 15.6.2016 mennessä sähköisesti
Ilmoittauduttuasi lähetämme sinulle laskun

Early Bird-Tarjous
Jos ilmoittaudut 30.4.2016 mennessä, saat 50 euron 

alennuksen!

Sen lisäksi saat kaupan päälle Colourstrings ry:n jäsenyyden 
vuodelle 2016 (normaalihinta: 25€) ilmaiseksi!

Colourstrings® yhdistyksen jäsenenä olet mukana tukemassa 
toimintaa ja oikeutettu ainutlaatuisiin jäsenetuihin, mm.

- Alennus Colourstrings® nuoteista tilatessasi 
Fennica Gehrmanin verkkokaupasta

www.fennicagehrman.fi 

- Kokeneiden Colourstrings® opettajien 

sähköpostikonsultointi liittyen Colourstrings® opetukseen   

- Alennus ostaessasi International Minifi ddlers 
etäopetus-videopaketin

http://www.sarestoacademy.org/minifi ddlers/

MAJOITUS
Osallistujat vastaavat itse majoituksestaan 

omakustanteisesti. 
Majoitusvinkkejä ja -tarjouksia: Seuraa järjestäjien 

nettisivuja!

LISÄTIETOJA
Heidi Viksten

☏  040-451 6919 

✉  heidi.viksten@ihmo.fi 

Minna Launonen

☏  040-451 7497

✉ minna.launonen@ihmo.fi 

www.fennicagehrman.fi  
www.colourstringsbooks.com

Kirjat saatavana verkkokaupastamme osoitteesta

www.fennicagehrman.fi 

Colourstrings | Colour Flute | Colour Keys


