
Monenlaista kuunneltavaa

Kuuntele romanttisen aikakauden teos.

Kuuntele 2000-luvulla sävelletty teos.

Kuuntele suomalainen teos.

Kuuntele teos, jossa fagotti on soolosoitin.

Kuuntele teos sellaiselta aikakaudelta, jolloin olisit halunnut elää.

Käy konsertissa, jossa soitetaan barokkimusiikkia.

Teokset, tekijät ja tulkitsijat

Käy konsertissa, jonka ohjelmassa on uuden teoksen kantaesitys.

Käy konsertissa, jossa on laulusolisti.

Kuuntele teos säveltäjältä, jonka tuotantoa et ole kuullut aikaisemmin.

Kuuntele sama konsertto kahden eri orkesterin tai solistin tulkitsemana.

Kuuntele teos, jonka on säveltänyt nuorin löytämäsi säveltäjä.

Kuuntele teos säveltäjältä, joka on syntynyt syntymävuotenasi.

Erilaisia konserttikokemuksia 

Osallistu konserttiin, jonka teoksia et tunne.

Käy kamarimusiikkikonsertissa.

Käy konsertissa, joka pidetään ulkona.

Mene konserttiin, jota uskot inhoavasi.

Kuuntele valitsemasi pianokonsertto ja käy kuuntelemassa se konsertissa. Vertaa sen jälkeen kokemuksia.

Käy konsertissa, jonka ohjelmassa on jazzia.

Mitä kuulit, mitä koit?

Haastekohtien viereisille viivoille voit lisätä muistiinpanoja. 
Voit koittaa täyttää yhdellä konserttikäynnillä tai 
kuuntelukerralla useamman kohdan. 



Suorititko haasteen?

Hae itsellesi Kuunteluhaaste-diplomi ja jaa se haluamissasi kanavissa. 

Tarkista myös orkesterisi tarjoamat edut haasteen suorittaneille.   

 sinfoniaorkesterit.fi/fi/kuunteluhaaste  
#Kuunteluhaaste

Elämyksiä ja ystäviä

Tee konserttimatka toiselle paikkakunnalle.

Osallistu taiteilijatapaamiseen/-esittelyyn tai tutustu musiikin tekijöihin.

Pyydä kaverilta kuunteluvinkki ja kuuntele teos.

Keskustele konsertin väliajalla.

Haasta läheisesi/tuttavasi mukaan konserttiin.

Kuuntele jokin teos pimeässä.

Musiikista on moneksi

Katso ja kuuntele konsertti verkossa.

Kuuntele teos, jonka nimi on kiehtova.

Kuuntele ensimmäinen sävellys, jonka muistat koskaan kuulleesi. 

Kerro konsertista tai anna siitä palautetta sosiaalisessa mediassa.

Käy konsertissa kuuntelemassa musiikkikilpailua tai katso kilpailua televisiosta/striiminä. 

Kuuntele sävellys, joka soi lempielokuvassasi.

https://sinfoniaorkesterit.fi/fi/kuunteluhaaste/
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