
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskus
Eesti Saksofoniühing

Õpetajalt õpetajale III

Koolituskursus saksofoniõpetajatele, -üliõpilastele ja saksofonistidele

Lektorid Marju Raadik-Kantsik, Katariin Raska 

Aeg 5.-6. jaanuar 2019, algus mõlemal päeval kell 11.00

Koht Keila Muusikakool, Ehitajate tee 1, Keila

Maht 6 tundi

Maksumus 36 eurot

Registreerumine 1. detsembrini 2018 aadressil  http://sise.ema.edu.ee/tk/

Samuti  palume  oma  osavõtust  teatada  eestisaksofoniyhing@gmail.co  m
märkides ära, millise saksofonide perekonda  kuuluva instrumendiga soovite
osaleda. 

Juba kolmandat korda toimub Keila Muusikakoolis praktiline koolitus Õpetajalt
õpetajale,  mis  on  ühendatud  Eesti  Saksofoniühingu  poolt  korraldatavate
Ansamblipäevadega.  Kombineeritud  on  teoreetiline  osa  pillimänguga,
sisaldades Katariin Raska juhendamisel rahvamuusika õpet ja Marju Raadik-
Kantsiku  loengut  avalikust  esinemisest.  Kulminatsiooniks  on  lõppkontsert,
kus  esinevad  kursusest  osavõtjad  nii  suures  saksofoniorkestris  kui  ka
väiksemate ansamblite koosseisudes. 

Kursuse eesmärk

 täiendada teadmisi saksofonimängu õpetamise pedagoogikast ja 
metoodikast;

 anda ülevaade pärimusmuusikast, selle õppimisest ning õpetamisest; 
 anda praktilisi oskusi pärimusmuusika seadmiseks saksofoni-

ansamblile;
 täiendada õpetajate teadmisi õpilaste esinemishirmuga toimetuleku 

toetamise kohta.
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Ajakava

5. jaanuaril kell 13.30-15.00 Marju Raadik-Kantsiku loeng (2 akadeemilist 
tundi)
5. ja 6. jaanuaril Katariin Raska praktilised töötoad (4 akadeemilist tundi)

Täpsem ajakava selgub detsembris ning on ühendatud Ansamblipäevade 
proovigraafikuga.

Marju Raadik-Kantsiku loeng: Esinemiseks vajalikud oskused

• kogemused koolitajana; 
• esinemishirmuga toimetulek: ärevuse leevendamine, hingamistehnika. 

Õpiväljundid

Koolitusel osaleja:

• oskab õpilast enne esinemist valmistada ja häälestada parimaks 
tulemuseks;

• oskab suunata hingamist, kehakeelt, pilku;  
• teab, kuidas aidata õpilast esinemishirmu korral. 

Katariin  Raska  töötoad:  Pärimusmuusika  esitamine  saksofonil  ja
saksofoniansambliga

• pärimusmuusika ja selle õpetamise põhiprintsiibid; 
• peamised meetodid pärimusmuusika õppimisel; 
• lihtsad meetodid pärimusmuusika sugemetega lugude seadmiseks 

saksofoniansamblile. 

Õpiväljundid

Koolitusel osaleja: 

 on saanud ülevaate pärimusmuusikast, selle õppimisest ning 
õpetamisest;

 oskab saksofonistina suhestuda pärimusliku muusikalise materjaliga; 
 teab lihtsaid võtteid, kuidas seda õppetöös  kasutada.



Marju  Raadik-Kantsik on  õppinud  koolitajaks  rahvusvahelises  noorte-
organisatsioonis JCI (Junior Chamber International).  Ta on koolitanud lisaks
Eestile  veel  Lätis,  Leedus,  Soomes,  Rootsis,  Poolas,  Ungaris,  Taanis,
Saksamaal  ja  Norras,  rohkem  kui  3000  inimest. Peamisteks
koolitusvaldkondadeks on esinemisoskused, meeskonna ja koostöö oskused,
teenindus ja suhtelmisoskused, kuidas olla oma raha peremees.

Marju on lõpetanud Tallinna Majanduskooli, EBS-i rahvusvahelise ärijuhtimise
BA ja EBS´i finantsjuhtimise magistriprogrammi.

Marju  jagab  koolitajana  kogemust  erinevatelt  töökohtadelt,  erinevates
organisatsioonides  osalemisest  ja  toob  näiteid  elust  enesest.  Marju  on
läbinud  JCI  Treeninginstituudi  treeneritele  mõeldud  rahvusvahelise
täiskavanute  koolitamise  koolituse  PRIME  Istanbulis  2002  aastal.  Aastast
2004 omab täiskavanute  koolituse  CLT (Certified  Local  Trainer)  ja  aastast
2008 CNT (Certified National Trainer) sertifikaati.  Aastal 2011 teenis Marju
rahvusvahelise koolitaja tunnustuse JCI-s, International Graduate Trainer. (IG)
Lisaks  veel  liidritreeningud LEAD (Kopenhaagen 2003)  ja  Nordic  Academy
(Tallinn 2003). 

Eestis  on peamised kliendid väljaspool  JCI  Eestit  olnud:  Hansapank,  Paide
Linnavalitsus, BDA Consulting, Aiesec, Protobios, SA Tuuru, Profile Vehicles.
Ta on valitud JCI Eesti parimaks koolitajaks aastal 2009 ja 2012.

Katariin Raska on õppinud saksofoni Tallinna Muusikakoolis Ants Müüri ning
Valdur Neumanni käe all. Saksofoni mängupraktika tuli algusaastatel suures
osas TTÜ ning Tallinna Noorte puhkpilliorkestris mängides. 

2005. aastal TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiasse (TÜ VKA) astudes asus Katariin
õppima  saksofoni  kasutust  pärimusmuusika  kontekstis.  Üheks  eriala
õppejõuks  oli  Marko  Mägi.  Õpingute  jooksul  vahetusüliõpilasena  Norra
Muusikaakadeemiasse  sattudes  avanes  Katariinile  improvisatsioonilise
muusika maailm. Eriala õpetajaks oli Morten Halle, võttis tunde ka teistelt
saksofonistidelt, nende hulgas Trygve Seim ja Rolf-Erik Nystrøm.

Peale TÜ VKA bakalaureuse lõpetamist suundus Katariin tagasi Oslosse, kus
omandas  magistrikraadi  Norra  pärimusmuusikas.  Viimaste  aastate  töö  on
põhinenud peamiselt traditsioonilise muusika kasutusel kaasaegseid mängu-
tehnikaid ning vaba improvisataiooni käsitledes.

Katariin töötab EMTA pärimusmuusika eriala koordinaatorina. 


