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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 200-

vuotinen 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.

Opettajana Pentti Pohjalainen 



                                                      Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen
ja nimikortin.

Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti kahvila-ravintola
Trapesassa asioidessaan. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita

mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
jumalanpalveluksiin.

Kurssihintaan sisältyy opetus 27h, majoitus, aamiaiset ja yksi lämmin ateria/pvä.

Tarvikkeet:

Kurssilla tarvittava soitin on C-duurivireinen 10 aukkoinen diatoninen
harppu, ns. blues tai Richter-harppu. Suositeltavia malleja

ovat Hohnerin Special 20 tai Seydelin Blues Session. 

Voit tuoda mukanasi myös nuotin kappaleesta, jonka haluaisit oppia soittamaan.
Yhdessä voimme katsoa, onko tehtävä mahdollinen ja miten siinä

voisi edetä. 

•  295 €/OH1
•  261 €/hlö/OH2 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 30.9.2019 mennessä:
www.valamo.fi/valamon-opisto

puhelimitse (017) 5701 401 
kurssit@valamo.fi

                                                            Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Maanantai 14.10.

15.00-16.00 Päivällinen
16.00-16.15 Kurssin avaus 
16.15-18.00 Työskentelyn aloitus, huuliharpun rakenne ja soittotavat
18.00- IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset - Pääkirkko

Tiistai 15.10.

06.00- Aamupalvelus ja liturgia
07.30-09.00 Aamiainen
09.00-12.00 Työskentelyä
12.00-13.00 Lounas
13.00-15.00 Työskentelyä
15.00-15.30 Tauko
15.30-18.00 Työskentelyä
18.00- IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset 

Keskiviikko 16.10.

06.00- Aamupalvelus
07.30-09.00 Aamiainen
09.00-12.00 Työskentelyä
12.00-13.00 Lounas
13.00-15.00 Työskentelyä
15.00-15.30 Tauko
15.30-18.00 Työskentelyä
18.00- IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset

Torstai 17.10.

06.00- Aamupalvelus ja liturgia
07.30-09.00 Aamiainen
09.00-12.00 Työskentelyä
12.00-13.00 Lounas

Lähöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä. 
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.
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