Huuliharppu-pieni suuri soitin
Kurssi on matalan aloituskynnyksen johdatus
huuliharppumusiikin ihmemaailmaan, kuitenkin tasosta
tinkimättä. Pienestä koostaan ja vaatimattomasta
olemuksestaan huolimatta huuliharppu on merkittävä ja
monipuolinen instrumentti, jolla on jo takanaan yli 200vuotinen historia. Koska sillä ei ole rasitteenaan arvovaltaista
asemaa soitinmaailmassa, on jokaisella vapaus kehittää siitä
oman itseilmaisunsa väline.
Kurssilla käsitellään huuliharpun erilaisia soittotekniikoita,
erilaisia virityksiä ja musiikkityylejä, sekä huuliharpun oikeaa
hoitoa ja huoltoa. Ja tietysti myös soitetaan. Luodaan myös
silmäys musiikin teoriaan erityisesti huuliharpun
näkökulmasta. Mitä musiikki on ja miksi. Osoittautuu, että
huuliharppu on mainio avain myös teorian valottamiseen.
Mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria.
Työskentelyn välineenä käytetään C-duurivireistä ns.
bluesharppua.
Nuotinlukutaito ei ole välttämätön. Riittää
avoimuus uuden asian omaksumiseen. Voit halutessasi tuoda
mukanasi nuotin kappaleesta, jonka haluaisit oppia
soittamaan huuliharpulla.
Opettajana Pentti Pohjalainen

Huuliharppu-pieni suuri soitin
15.-18.2.2018

Torstai 15.2.2018
15.00-16.00 Päivällinen
16.00-16.15 Kurssin avaus
16.15-19.00 Työskentelyn aloitus, huuliharpun rakenne ja soittotavat
19.00Suuri ehtoonjälkeinen palvelus
19.30-20.30 Iltapala
Perjantai 16.2.2018
07.30-09.00 Aamiainen
09.00-12.00 Työskentelyä
12.00-13.00 Lounas
13.00-15.00 Työskentelyä
15.00-15.30 Päiväkahvi
15.30-18.30 Työskentelyä
18.00-19.30 IX paastohetki, liturgia
19.30-20.30 Iltapala

Tervetuloa kurssille!
Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen
ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti
kahvila-ravintola Trapesassa ja Tuohus-kaupassa asioidessaan.
Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-ravintola
Trapesan noutopöydässä. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita
mahdolliset ruokaainerajoitukset.
Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin
jumalanpalveluksiin.
Kurssin hinta majoitusvaihtoehdon mukaan/hlö (sis. opetuksen ja majoituksen
aamiaisineen):
• 199 € (1 hh opiston majoitusrakennus)
• 173 €/ hlö (2 hh opiston majoitusrakennus)

Lauantai 17.2. 2018
07.30-09.00 Aamiainen
09.00-12.00 Työskentelyä
12.00-13.00 Lounas/Moleben
13.00-15.00 Työskentelyä
15.00-15.30 Päiväkahvi
15.30-18.30 Työskentelyä
18.00-20.00 Vigilia, Pääkirkko
19.30-20.30 Iltapala

Lisäksi kurssilaiset voivat ostaa kahvila-ravintola Trapesasta normaalihintoja
edullisemman ruokapaketin (68€), johon kuuluvat ohjelmaan merkityt ateriat.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.2.2018 mennessä netissä
www.valamo.fi/opisto,
puhelimitse (017) 5701 401

Sunnuntai 18.5. 2018
07.30-09.00 Aamiainen
09.00-11.15 Kurssin päättäminen
12.00 Päätöslounas
Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä.
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.

sähköpostilla: kurssit @valamo.fi.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

