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Kurssilainen valitsee itse haluamansa ikoniaiheen, joka voi olla
esimerkiksi Kristus, Jumalanäiti, enkeli, joku pyhä ihminen, tai

yksinkertaisempi tapahtumaikoni. Valittujen aiheiden teologista
sisältöä, kasvojen, vaatteiden ja ikonin muiden elementtien

työvaiheita käydään läpi luennoilla käytännön maalaustyön ja
ohjauksen ohessa. Kurssi on tarkoitettu ikonimaalauksen

peruskurssin käyneille, muuten ikonimaalauksen perusteet
hallitseville, sekä myös pitempään maalanneille.

Maalaustarvikkeet eivät sisälly kurssin hintaan; niitä voi ostaa
opistolta.

 
Kurssilla opettaa ikonografi Alexander Wikström.

 
Hinta majoituksesta riippuen on 446 € (opisto-

hotellin 1 hh) tai 383 €/hlö (opistohotellin 2 hh), ja sisältää
opetuksen sekä aamiaisen. Kurssilaiset voivat ostaa luostarin

kahvila-ravintola Trapesasta muut ohjelman mukaiset
ruokailut sisältävän ateriapaketin hintaan 147 €. Erikseen

ostetut ateriat ovat normaalihintaisia.     
              

         Lisätiedot ja ilmoittautuminen 18.12.2017 mennessä.

   



Ikonimaalauksen jatkokurssi: 
VAPAA AIHE
8.-15.1.2018
Opettajana Alexander Wikström

Ohjelma
 
Maanantai 8.1.

Saapuminen Valamoon 
Huom! Majoittuminen klo 16 
alkaen

15:00Päivällinen. Trapesa. 
16:00 – 18:00 Kurssin avaus ja esittely.

Valittujen ikoniaiheitten 
läpikäyntiä ja suunnittelua.

18:00Ehtoopalvelus ja iltarukoukset.
19:30Iltapala.

Tiistai 9.1.
06:00Aamupalvelus ja liturgia.
07:30 – 10:00 Aamiainen.
09:00 - Vapaata työskentelyä.
10:00 – 12:00 Suunnittelua ja 

piirtämistä.
12:00 – 13:30 Lounas.
13:30 – 15:00 Suunnittelua ja 

piirtämistä.
15:00 – 15:30 Päiväkahvi.
15:30 – 18:00 Käytännön työskentelyä

ja kultausvalmisteluja.
18:00Ehtoopalvelus ja iltarukoukset.
19:30Iltapala.

Keskiviikko 10.1.
06:00 - Aamupalvelus.
07:30 - Aamiainen.

09:00 - Vapaata työskentelyä.
10:00 – 12:00 Käytännön työskentelyä

ja ohjausta.
12:00 – 13:30 Lounas.
13:30 – 15:00 Käytännön työskentelyä

ja ohjausta.
15:00 – 15:30 Päiväkahvi.
15:30 – 18:00 Käytännön työskentelyä

ja ohjausta.
18:00 - Ehtoopalvelus ja iltarukoukset.
19:30Iltapala.

Torstai 11.1. - Lauantai 13.1.
06:00Aamupalvelus (to ja la liturgia)
07:30 - Aamiainen.
09:00 - Vapaata työskentelyä.
10:00 – 12:00 Käytännön työskentelyä

ja ohjausta.
12:00 – 13:30 Lounas.
13:30 – 15:00 Käytännön työskentelyä

ja ohjausta.
15:00 – 15:30 Päiväkahvi.
15:30 – 18:00 Käytännön työskentelyä

ja ohjausta.
18:00Ehtoopalvelus ja iltarukoukset 

(la vigilia)
19:30Iltapala.

Sunnuntai 14.1.
07:30 -  Aamiainen.
09:00 – 3. hetki ja liturgia.
12:00 – 13:30 Lounas.
13:30 – 15:00 Käytännön työskentelyä

ja viimeistelyä.
15:00 – 15:30 Päiväkahvi.
15:30 – 18:00 Käytännön työskentelyä

ja viimeistelyä.

18:00 Ehtoopalvelus, kolmikanoni ja 
akatistos.

19:30Iltapala.

Maanantai 15.1.
06:00 - Aamupalvelus.
07:30 - Aamiainen.
09:00 – 11:30 Loppunäyttely ja 

arviointia, kurssin päätös.
11:30Päätöslounas.

HUOM! Huone luovutetaan klo 12 
mennessä.

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmottaudu 
vastaanotossa, josta saat huoneesi
avaimen ja nimikortin. Kurssilaisia 
pyydetään pitämään nimikorttia 
esillä erityisesti kahvila-ravintola 
Trapesassa asioidessaan. Ateriat 
ovat tarjolla ohjelmaan 
merkittyinä aikoina luostarin 
Trapesan noutopöydässä. 
Ilmottautumisen yhteydessä on 
hyvä mainita mahdolliset ruoka-
ainerajoitukset. Nimikortti 
oikeuttaa myös pieneen 
alennukseen luostarin kaupassa

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

Luostarin veljestö toivottaa 
kurssilaiset lämpimästi 
tervetulleiksi jumalanpalveluksiin.

Kurssin hinta sis.opetuksen ja 
majoituksen aamiaisineen:

• 446€ (1hh opistohotelli)
• 383€/hlö (2hh opistohotelli)

Lisäksi kurssilaiset voivat ostaa 
kahvila-ravintola Trapesasta 
normaalihintoja edullisemman 
ruokapaketin (147 €), johon 
kuuluvat ohjelmaan merkityt 
ateriat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
18.12.2017 mennessä.

  puh. 017 570 1401 (ma-pe klo 9-15)
kurssit@valamo.f

https://valamo.f/valamon-
opisto/tulevat-kurssit

 Vapaita paikkoja kannattaa tiedustella
vielä ilmoittautumisajan

jälkeenkin.

® Oikeudet muutoksiin pidätetään


