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Hei ja hyvää alkanutta vuotta!
Tästä tiedotteesta saat poimittua Ebelin kevätlukukauden tärkeitä päivämääriä.
Sivulta www.emo.fi/fi/ebeli/ajankohtaista löytyy aina myös viimeisimmät tiedot
tapahtumistamme.

JAMIT

perjantaina 8.2. klo 17 ->
Rentoa musisointia opettajien johdolla.
Mukaan voivat tulla myös ystävät ja perheenjäsenet!

Historiallinen yhteiskonsertti:
EBMO Jazz Orchestra kpm Sid Hille
Espoo Big Band kpm Marzi Nyman
Tapiola Big Band kpm Jukka Linkola
3 Big Bands - 3 Generations
Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa
la 16.3. klo 18.
Liput 10/5 € Lippupisteestä tai Ebelin toimistosta,
Ebelin oppilaat ilmaiseksi!
Oppilaslippu on myös noudettava Ebelin toimistosta etukäteen!

Matinea torstaina 28.2. klo 18.00
Matinea tiistaina 26.3. klo 18.00
Jamit ja matineat Ebelin ”Taivaassa” (C-rappu, 3. krs.)

EBELI IN CONCERT
April Jazz Festival
Su 28.4. April Jazz -teltassa klo 13.
Tulossa myös huippuklinikoita!
Festivaalista tarkempia tietoja lähempänä ajankohtaa.

KÄÄNNÄ 
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Kevään lukukausimaksut laskutetaan helmikuussa.
Laskuasioissa voitte olla yhteydessä Ebelin toimistoon tai suoraan EMO:on
osoitteeseen jaana.matilainen@emo.fi.
★
C-rapun alaoviin sekä 3. krs:n lasioviin on nyt asennettu myös Ebelin
kulunvalvonta. Ovien ollessa lukittuna vilauta lukijaa harmaaseen
lukulaitteeseen. Oppilailla on pääsy tiloihin vain arkisin opetusaikoina.
Muistattehan, että sähkölukkoavaimesta eli kulkuluvasta
on pidettävä hyvää huolta! Avain on henkilökohtainen ja kaikista vika- ja
katoamistapauksista on ilmoitettava heti toimistoon. Tiedon saadessamme
mitätöimme avaimen ja estämme ulkopuolisten väärinkäytön.
Hukkuneesta avaimesta/uuden avaimen luovutuksesta veloitamme 10 euroa.
★

Ebelin kuoro
harjoittelee kevätlukukaudella jälleen maanantaisin.
Ensimmäiset kuoroharjoitukset pidetään ma 4.2. klo 18-19.30 Ebelin
”Taivaassa” (C-rappu, 3. krs.).	
  
★
	
  

Bändipajat!
järjestetään kevätlukukaudella neljä kertaa lauantaisin klo 12.30-14 Ebelin Brapussa. Päivät ovat la 2.2., la 2.3., la 6.4. ja la 4.5.
Kaikki soittajat ja laulajat tervetuloa mukaan!

Hyvää kevätlukukautta!

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Terveisin
Sonja Mälkki
toimistosihteeri
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