
REDOME-BÄNDIWORKSHOP  
@MUSIIKKITALO
Löydä työyhteisösi yhteinen rytmi.



ReDoMe on uusi ohjelmallinen tuote, joka sopii erityisen hyvin pienille 
yritys- ja tiimiporukoille juhliin, pikkujouluihin tai kick off -päiviin.

Kyseessä on iloinen ja energinen workshop, jossa ryhmä ihmisiä 
muodostaa bändin – ilman vaatimuksia soittotaidoista tai 

musiikillisesta taustasta. Osallistujat pääsevät ylittämään itsensä  
ja rikkomaan rajojaan hauskalla ja ikimuistoisella tavalla.

BÄNDIWORKSHOP – LUOVA  
METODI MUUTOKSEEN



Workshopin vetäjät antavat vaihtoehtoja soitettavista kappaleista, 
jotka on yksinkertaistettu workshopiin sopiviksi. Soittimissa on  
myös selkeät ohjeet.

Workshopin päätteeksi ryhmä esittää valitun kappaleen bändinä.

Kesto 1 h, joka sisältää:

Sopiva ryhmäkoko 5–10 henkilöä, kuitenkin enintään 15 henkilöä.

• 10 min laiteopastuksen  
 ja selkeät ohjeet
• 45 min aikaa viilata  
 kappale esityskuntoon

• Tarvittavan tekniikan
• Viihtyisän tilan
• Soittimet
• Videotaltioinnin



ReDoMe® on New Beat Oy:n kehittämä valmennuskonsepti, joka tarjoaa työyhteisöille 
ponnahduslaudan uusien ideoiden ja toimintamallien kehittämiseen. ReDoMe®-konsepti 

on kehitetty Työsuojelurahaston tuella, moniammatillisessa yhteistyössä työelämän 
asiantuntijoiden, tutkijoiden ja taiteilijoiden kanssa.

ReDoMe® on yhdistelmä musiikillista aktivismia, digitaalista strategiatyöskentelyä sekä 
ratkaisukeskeistä valmennusta. ReDoMe®-koulutukset ja valmennukset on kehitetty 

erityisesti sote-, koulutus- ja kulttuurialan muutosprosessien tueksi.

MIKÄ REDOME®? -VIDEO

MIKÄ REDOME?

https://www.youtube.com/watch?v=AfZy7rzhHHg


• Hierarkisuudesta  
itseohjautuviin tiimeihin

• Kohti verkostojen kehittämistä  
ja johtamista

• Passiivisesta aktiiviseen työntekijärooliin
• Kasvava kilpailu asiakkaista

• Sosiaalisen, kulttuurisen ja  
taloudellisen arvon tuottaminen

• Elämystalous
• Innostaminen, oppiminen ja osallisuus
• Tuottavuuden lisääminen luovaa 

potentiaalia hyödyntämällä

Asiakasyritysten kulttuuri muuttuu

TUKEMASSA UUTTA  
YRITYSKULTTUURIA



• ReDoMe®-metodin avulla varmistamme 
että kehittämistyö toteutuu luovassa 
mielentilassa. Musiikillisten harjoitus ten 
avulla voidaan vaikuttaa mm. vireystilaan, 
aktiivisuuteen, keskit tymis kykyyn,  
tunteisiin ja vuorovaikutukseen

• Luova metodi muutokseen, soveltuu 
arvolähtöisen tiimityön ja muutos - 
johtamisen kehittämiseen.

• Selkeä ja varioitava konsepti, joka  
voi toteutua omana toimintonaan  
tai osana muita tapahtumia.

ELÄMYKSELLISYYS

KOKEMUKSELLISUUS
 

PAREMPI PALVELUKOKEMUS

ASIAKAS TEKIJÄNÄ
TOIMINNALLINEN TILA ASIAKKAILLE  
JA HEIDÄN ASIAKKAILLEEN
HUIPPUHETKET

→

→ 

→

EDUT



ReDoMe-Room  
2800 € (+ alv. 24 %) / ryhmä
• Musiikillinen “Escape Room”  
  Terassilämpiössä/klubilla
• 4 eri teemaa
• Kokousasiakkaat, tiimit
• Sopiva ryhmäkoko  
    5–10 henkilöä, (max 15)

Kesto 1 h, sisältää:
• Tilavaraus + ennakkohaastattelu
  (Verkkolomake)
• 10 min laiteopastus
• 45 min aikaa ratkaista haaste
• 3 kysymystä oppaalta
• Ratkaisun esittäminen

Kick Off – tapahtumassa  
Alkaen 2800 € (+ alv. 24 %) 
riippuen riippuen ryhmän koosta.

• Musiikillinen fasilitointi /  
 virittäytyminen / kiteytys  
 päivän teemaan
• Seminaariasiakkaat
• Tukee oppimista, positiivista  
 fiilistä, verkostoitumista
• Kesto 1h (sovittavissa  
 päivän ohjelman mukaan)

Kysy tarjousta.

Aila Asu
Olisiko jotenkin innostavampi tyyliin;  
            -Kysy tarjousta!



Ennen kesän 2018 MM-karsintoja 
Susijengi tuotiin Musiikkitaloon 
bändileirille. Mukaan kutsuttiin myös 
Ilkka Alanko, jonka kappale pop-
laulajan vapaapäivä valittiin päivän 
tunnariksi. Katso lopputuotos:

KATSO VIDEO

CASE: SUSIJENGIN VAPAAPÄIVÄ

https://www.youtube.com/watch?v=PdKEk0bN6A4


YHTEYSTIEDOT

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan  
yhdessä ainutlaatuinen bändikokemus.

OTA YHTEYTTÄ: 

020 707 0450 (ark. klo 9–15) tai 
myynti(at)musiikkitalo.fi

KIINNOSTUITKO?

mailto:myynti@musiikkitalo.fi



