Taidekoulu Estradi
Teollisuuskatu 9
53600 LAPPEENRANTA
www.taidekouluestradi.fi
facebook.com/taidekouluestradi

LUKUKAUSIMAKSUT 2019-2020
SIRKUSLINJA
Harjoituskerrat
Vauva- ja taaperosirkus (lapsi + aikuinen)
Perhesirkus 1. lapsi (lapsi + aikuinen)
Perhesirkus 2. lapsi (lapsi + aikuinen)

Kurssimaksu
2018-2019
100 €
125 €
85 €

1,33
2
2
4
6
8 (tai ->)

Varhaisiän opinnot = temppusirkus
Perusopinnot Vehkataipale
Perus-/Syventävät opinnot
Perus-/Syventävät opinnot
Perus-/Syventävät opinnot
Syventävät opinnot

Lukukausimaksu
2018-2019
175 €
175 €
205 €
250 €
290 €
330 €

2

Aikuisten sirkusryhmä

210 €

60 min
2
3
4
5
6

Valmentavat
Perusopinnot
Perusopinnot
Perusopinnot
Perus / syventävät
Syventävät

Lukukausimaksu
2018-2019
175 €
205 €
225 €
250 €
270 €
290 €

2

Aikuiset

210 €

45 min. x 8
45 min. x 14
45 min. x 14
Oppit./vko

1 oppitunti = 45 min

TEATTERILINJA
Oppit./vko

Perus- ja syventävien opinnot 1 oppitunti = 45 min

Taidekoulu Estradi
Teollisuuskatu 9
53600 LAPPEENRANTA
www.taidekouluestradi.fi
facebook.com/taidekouluestradi

BÄNDILINJA
Oppit./vko
1 * 45 min
2,33 * 45 min
1 * 45 min
1 * 60 min
1 * 45 min
1 * 30 min

-

Laulu tai soitin, perus/syventävät (pienryhmä)
Laulu tai soitin, perus/syventävät (pienryhmä)
sekä bändi, laulu- tai soitinryhmä
Bändiaapiset
265,00 €
Laulu- tai soitinryhmä
(Poppislaulu, rumpuryhmä, puhallinryhmä, bändi)
Lisäsoitin
Yksilöopetuksen laulu-/soittotunnit

Lukukausimaksu
2018-2019
365,00 €
365,00 €
265,00 €
120 €
36,00 €/kerta

Bändilinjan syys- ja kevätlukukausimaksut voi maksaa kahdessa erässä.
Bändilinjan opetusryhmät ovat muita linjoja huomattavasti pienemmät (1-6 oppilasta), joten maksut
ovat tästä johtuen myös muita linjoja suuremmat.
Bändinlinjan lisäsoittimen lukukausimaksua korotetaan tulevina vuosina porrastetusti: lukukausimaksu
tulee olemaan lukuvuonna 2019-2020 120 € ja lukuvuonna 2020-2021 182,50 €

____________________________________________________________________________
Ilmoittautuessaan oppilas sitoutuu maksamaan lukuvuoden koko lukukausimaksun. Lukukausimaksun
maksaminen eräpäivään mennessä vahvistaa oppilaspaikan Taidekoulu Estradilla ja oikeuttaa oppitunneille
osallistumiseen.
Uusilta oppilailta peritään kirjautumismaksuna 50 €, mikäli hän jää pois kahden harjoituskerran jälkeen.
Peruuttamattomasta uudesta oppilaspaikasta laskutetaan 50 €.
Ulkopaikkakuntalaisten lisä
Lappeenrannan kaupunki tukee lappeenrantalaisten oppilaiden opiskelua. Siksi ulkopaikkakuntalaisten taiteen
perusopetuksen lukukausimaksuihin lisätään 40 €/ lukukausi. Ne ulkopaikkakuntalaiset oppilaat, joiden
kotikunnat ovat tehneet päätöksen maksaa tämän kuntaosuuden, maksavat normaalin lukukausimaksun.
Maksuhuojennukset
Sisar- ja perhealennus on 20 €/ lukukausi ja se annetaan saman perheen toiselta, kolmannelta, neljänneltä
jne. perheenjäseneltä.
Taiteen perusopetuksen monitaiteilija-alennus on -50 % edullisemmasta lukukausimaksusta useammalla
linjalla opiskelevalle. Hinnan puolitus ei koske lyhytkursseja eikä aikuisopiskelijoita.
Yhdellä oppilaalla otetaan huomioon mahdollisista useammista alennuksista vain suurin.
Maksujärjestelyt
Lukukausimaksu on mahdollista maksaa useammassa erässä erikseen sovitun maksuohjelman mukaisesti.
Maksujärjestelyn sopimiseksi ota yhteyttä Taidekoulu Estradin toimistoon puhelimitse p. 044 761 5502 tai
sähköpostilla taidekouluestradi@taidekouluestradi.fi.

