ESTRADAN MATKA
Pohjois-Espoon musiikkiyhdistys 1982
Pohjois-Espoon musiikkikoulu 2004
Estrada 2012

POHJOIS-ESPOON
MUSIIKKIYHDISTYS RY
perustetaan syksyllä
20 piano-oppilasta
Kalajärvellä

1982

1985
Aktiivista
konserttitoimintaa
Muskari- ja tanssinopetus alkaa
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Kesäleirejä
Luukissa

Yhdistys saa
flyygelin

1987

1988
Basso- ja
huilutunnit alkavat

1999

MARMELANDIA oli musiikki
koulun ensimmäinen musiikkia
ja tanssia yhdistävä musiikki
näytelmä.
Käsikirjoituksen teki silloinen
musiikkiteatteriryhmä, joka myös
esitti näytelmän yhdessä jazztanssiryhmäläisten kanssa.

Kaupunki
myöntää luvan
antaa taiteen
perusopetusta

2000

Musiikin sävelsivät produk
tioon osallistuneet opettajat ja
oppilaat.
Lavasteet valmistivat Juvan
puiston koulun oppilaat opet
tajansa johdolla.

Yhdistys päättää
perustaa musiikkikoulun

1.1.2004 alkaen
POHJOIS-ESPOON
MUSIIKKIKOULU

Oppilaita 194,
opettajia 16

Kotisivut
avataan

2001

2003

2004

Espoon
kaupungin
sopimuskumppani
Marmelandia
-musiikkinäytelmä

2005

Naiskuoro
Soivat Sifongit
perustetaan
DONNA ESTRADA on perus
tettu musiikkiyhdistyksen toi
mesta jo syksyllä 2001, alun
perin nimellä Soivat Sifongit
johtajanaan Satu Klemi. Poh
jois-Espoon musiikkikoulun perustamisen jälkeen kuoro jat

koi nimellä Pohjois-Espoon
Laulu ja muutti lopulta nimen
sä Estra
dan mukaan Donna
Estradaksi.

Johtajina ovat toimineet Satu
Klemin jälkeen v. 2006–2008
Mari Kätkä, v. 2008–2014 Tiina
Timperi ja tästä syksystä alkaen
Tuulikki Blom.
Jäsenmäärä oli aluksi alle kym
menen, jonka jälkeen se on
vaihdellut eri vuosina ja vähitel
len lisääntynyt. Tämän syksyn
jäsenmäärä on jo 26!
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POHJOIS-ESPOON FANTASIA -MUSIIKKINÄYTELMÄ
Pohjois-Espoon musiikkiyhdis
tys ry:n 25-vuotisjuhlan kun
niaksi tehdyn musiikkinäytelmän
teema pohjasi Pohjois-Espoon
nimistöön ja historiaan. Muka
na olivatkin mm. Örkit, Vede
tär, Metsätär, Viljatar, Suotar ja
Aurora Karamzin. Musiikkinäy
telmään saivat osallistua kaikki
koulun oppilaat, ja he olivat mu
kana myös juonen valmistelussa.

Pohjois-Espoon
musiikkiyhdistys 25 v.

Esiint yjiä oli yli 150. Lavastuk
sen ja mainokset tekivät Juvan
puiston koulun oppilaat opet
tajansa johdolla.

Kulttuuriketju-yhteistyö alkaa

Toimisto ja opetustiloja
Viherlaaksoon

650 oppilasta,
28 opettajaa

Kädentaidot
opetusaineeksi

2007
Pohjois-Espoon
Fantasia
-musiikkinäytelmä
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Musiikin sävelsivät musiikkikoulun opettajat ja oppilaat.
Musiikin vaikeustaso sovitettiin
räätälöidysti joko ihan aloitteli
joille tai jo pidempään harras
taneille oppilaille.

2008
Kulpsyhteistyö alkaa

2009

2010
MaxVolyhteistyö
alkaa

Läkkitorin
toimipiste
avataan

Estrada-show
Taiteen
perusopetus
päiväkodeissa
alkaa

2012

2013

950 oppilasta,
26 opettajaa

2014

2016

Uusi nimi:
ESTRADA

10-VUOTISJUHLA!

Satu Klemi valittiin
Suomen musiikkioppilaitosten liiton alaisen
MOS-työryhmän
puheenjohtajaksi

840 oppilasta, 22 opettajaa

Skolesta stagelle -musikaali
Toimisto ja opetustiloja
Leppävaaraan
SKOLESTA STAGELLE -MUSIKAALIN
SYNTY
Opettajainkokouksessa päätettiin valmistaa 10-vuotisjuhlaesitys kokonaan
itse. Opettajat ideoivat, sävelsivät,
sanoittivat ja sovittivat kappaleet toukokuussa. Nuotit, koreografiat, käsikirjoitus ja harjoitusnauhat viimeisteltiin elokuussa, jonka jälkeen oppilaat
pääsivät harjoittelemaan kappaleita.

