
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskus

Eesti Saksofoniühing

Saksofonimängu õpetamise pedagoogilis-metoodiline kursus 

Õpetajalt õpetajale IV

Aeg 11.01.2020  kell 13.30–15.00 

               12.01.2020 kell 13.30–15.00

Koht Keila Muusikakool, Ehitajate tee 1, Keila

Maht   4 tundi  

Maksumus 24.- eurot

Registreerimine kuni 06.01.2020 aadressil https://sise.ema.edu.ee/tk/index.  x  

Eesti  Muusika-  ja  Teatriakadeemia  üliõpilastele,  Georg  Otsa  nimelise  Tallinna
Muusikakooli ning Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli  õpilastele on kursusel
osalemine tasuta. Palume kindlasti registreeruda! 

Kursuse eesmärk:

• täiendada õpetajate teadmisi saksofonimängu õpetamise pedagoogikast ja     
metoodikast;

• tutvustada ühese algõpetuse printsiipe ja rääkida nende vajadusest;
• tutvustada Alexanderi tehnika aluseid;
• anda kaasa iseseisvaks praktiseerimiseks töövahendeid. 

Kursuse sisu

11.01.2020 kell 13.30–15.00

Alexanderi tehnika töötuba – Maret Mursa Tormis (näitleja ja teatripedagoog, 

EMTA Kõrgem Lavakunstikool, esimene Alexanderi tehnika õpetaja Eestis)

Sündides on meile kõigile kaasa antud rühimehhanism, mis toimides gravitatsiooni-
väljas  hoiab  kergelt  ja  pingutuseta  meid  püstiasendis.  Enamikel  meist  on  see
mehhanism juba lapseeas nõrgenenud ja halveneb kiirenevas tempos vanuse, stressi,
kiirustamise, liigse ”üritamise” ja pinge tõttu. 
 
Alexanderi tehnika:

• on sada aastat vana ja rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud meetod, mille abil me 
võime teadlikult taastada oma loomuliku koordinatsiooni;

• on Inglismaal ja paljudes teistes Euroopa riikides muusikute ja näitlejate 
kõrgkoolituse lahutamatuks osaks;

• aitab saavutada lihaste paremat tasakaalu, mille tulemusel tegutseme mistahes 
olukorras produktiivsemalt ja vähem pingutades;
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• õpetab meid teadvustama ja muutma oma sissejuurdunud reaktsioonimudeleid 
ning saavutama häid tulemusi mistahes eluvaldkonnas. 

Alexanderi tehnika* lühikursus tutvustab F. M. Alexanderi printsiipi ja töövahendeid
mida saab praktiseerida ka iseseisvalt. Lisaks on neljal osalejal võimalus soovi korral
saada  peale  grupisessiooni  lisatasu  eest  individuaalset  konsultatsiooni  (a  30  min).
Individuaalse konsultatsiooni info ja registreerimine tel  5112302 Eve Neumann.

*Palume osalejatel võimalusel kaasa võtta oma  lamamismatt.

12.01.2020 kell 13.30–15.00

Saksofoni algõppe töötuba – prof emeritus Olavi Kasemaa (saksofoni, 

puhkpillimängu õpetamise  metoodika ja puhkpillimuusika ajaloo õppejõud, EMTA, 

TMKK)

• Universaalne algõpe versus kindale stiilile toetuv pilliõpetus.
• Käsitletakse  saksofoni  algõpet  ;  suudim,  hingmine,  pillimängu  asend,  käte

asend  pillil.  Kuidas  asuda  lahendama  erinevaid  olukordi;  õpilaste  erinev
hambumus,  pehmed  ja  liiga  painduvad  liigesed,  suutmatus  saada  aru
keeletehnikast, hingamise õpetamine lastele (kas ja kui suures mahus?).

• Praktilised näited kursantidega, õpilastega.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 tunneb Alexanderi tehnika printsiipi;

 tunneb töövahendeid, et alustada individuaalset praktiseerimist;

 omab teadmisi saksofoni algõppe printsiipidest ja suudab neid metoodiliselt 

rakendada algõpetuses;

 märkab ja suudab ära hoida valede reflekside tekkimist lihastöös.

NB! 

Kursus toimub koostöös Eesti Saksofoniühingu ansamblimängu koolitusega 

“Ansamblipäev 2020”, mis on praktiline pillimängu kursus. Palume ansambli-

päevale registreeruda eraldi aadressil: eestisaksofoniyhing@gmail.co  m  
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