2018-2019 õppeaasta II poolaasta tööplaan ja üritused
 17.01 – H.Elleri nim. Tartu muusikakooli õpilaste kontsert „Tiirud“ Jõhvi
kontserdimaja kammersaalis
 03.-08.02 – Nordplus projektinädal Kelme muusikakoolis
 08.02 – VI Virumaa kammermuusikapäev “Eesti meeleolud” Ahtme kunstide
koolis
 09.02-13.03

–

Vabariikliku

õpilaskonkursi

eelvoorud

klahv-

ning

puhkpillimängijatele
 12.02 – Virumaa I regiooni muusikakoolide Talvemuusikapäev Rakvere
muusikakoolis
 20.02 – Martti Raide klaveri meistriklass õpilastele ja õpetajatele
 25.02-03.03 – Koolivaheaeg
 28.02-02.03 - V Rahvusvaheline konkurss-festival „Trummaania 2019“
Sillamäe huvikeskuses
 01.-31.03

–

Vabariikliku

õpilaskonkursi

lõppvoorud

klahv-

ning

puhkpillimängijatele
 06.03 – Kitarriansambel La Volta (Šveits) kontsert Jõhvi kontserdimaja
kammersaalis
 07.03 – Õppenõukogu II trimestri kokkuvõtete tegemiseks
 11.03 – Tunnistused, III trimestri algus
 12.03 – Vabariikliku õpilaskonkursi klaveri eelvoor – korraldab Jõhvi
muusikakoolis
 21.03 – Õpetajate ja õpilaste teatri ühiskülastus – S.Prokofjevi ballett „Romeo ja
Julia“ teatris Vanemuine
 28.03 – Rahvusvaheline instrumentaalkvartettide festival J.Cimze nim. Valka
muusikakoolis
 10.04 – “Mudilaste muusikapäev 2019” Jõhvi kontserdimaja kammersaalis –
korraldab Jõhvi muusikakool

 12.04 – Virumaa Keelpillimuusikapäev Ahtme kunstide koolis
 13.04 – Vabariikliku õpilaskonkursi lõppkontsert ning autasustamine Tartu
Ülikooli aulas
 17.04 – Muusikalis-teoreetiline mäng Brain-Ring Ahtme kunstide koolis
 22.-28.04 – Koolivaheaeg
 27.04 – Jõhvi puhkpill 150 Jõhvi kontserdimajas – osaleb JMKK Big Band
 02.05 – Õppenõukogu VII ja IV klassi eksamitele lubamiseks
 14.05 – VII klassi solfedžo eksam (suuline ja kirjalik)
 15.05 – Mudilaste muusikahommik lasteaedadele (Sipsik, Kalevipoeg, Pillerkaar)
 16.05 – IV ja VII klassi pilliõpetuse eksam (üldkultuuriline osakond)
 20.05 – IV klassi solfedžo eksam (suuline)
 21.05 – IV klassi solfedžo eksam (kirjalik)
 21.05 – VII klassi eriala lõpueksam (pilliõpetusosakond)
 24.05 – VII klassi lõpuaktus
 28.05 – IV klassi eriala lõpueksam (pilliõpetusosakond)
 30.05 – Kevadkontsert, IV klassi lõpuaktus, tublimate tunnustamine
 04.06 – Õppenõukogu õppeaasta kokkuvõtete tegemiseks
 06.06 – Tunnistused, kiituskirjad
 10.-11.06 – Konsultatsioonid sisseastujatele
 12.-13.06 – Sisseastumiskatsed ettevalmistusklassi, I klassi ja vabaõppe osakonda
 juuni – Eesti Muusikakoolide Liidu täiskogu
 04.-07.07 – XXVII üldlaulupidu „Minu arm“
 juuli-august – Suvelaagrid, -koolitused
 29.08 – Õppenõukogu 2019/2020 õppeaasta alustamiseks

