
Tartu II Muusikakooli uute õpilaste vastuvõtt 2017/18 
22. mai–2. juuni 2017

Õppimisvõimalused:
 klaver, akordion, viiul, tšello, klassikaline ja pop-jazz kitarr, laul,

kromaatiline kannel, erinevad puhkpillid (plokkflööt, flööt, klarnet, 
oboe, saksofon, trompet, eufoonium, tromboon, tuuba), löökpillid. 

 kooristuudio 6-9 aastastele lastele
 muusikaring 3-5 aastastele lastele
 ettevalmistusklass 5-7 aastastele lastele (muusikaline eelõpe)

Avaldust saab esitada elektrooniliselt kooli kodulehel või kooli kantseleis 
tööpäeviti kell 11.00-17.00.
Sisseastumiskatsed 2.-3. juunil vastavalt eelregistreeritud kellaaajale.

Muusikakooli astuda soovijatele korraldatakse katsed musikaalsuse 
kontrollimiseks. Katsetel kontrollitakse rütmitaju, muusikalist kuulmist ja 
mälu ning laulda tuleb lühike, ilma saateta  laul.

UUS! Vabaklassi õppes saavad sügisest õppida 
muusikatehnoloogia eriala muusika- ja digihuvilised loomingulised 
noored alates 12. eluaastast.  
Avaldust saab esitada 22. mai – 2. juuni 2017 elektrooniliselt kooli 
kodulehel või kooli kantseleis tööpäeviti kell 11.00-17.00.
Vastuvõtukatsed ja vestlus toimub esmaspäeval, 5. juunil kell 15.00–18.00 
vastavalt eelregistreeritud kellaajale.

Kooli aadress Kaunase pst. 23

Täpsem info telefonidel 746 1709, 748 6941 ja kooli kodulehel 
www.tmk2.tartu.ee

Õppimine muusikakoolis on tasuline. 

UURI JÄRELE JA TULE MEILE ÕPPIMA!
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