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Tällä kurssilla saadaan perustietoa kirjan rakenteesta,
kirjansidonnan työtavoista ja materiaaleista. Kurssilla

valmistetaan muutamia helppoja ja yksinkertaisia kirjoja
kuten brosyyri, vihko ja leporello. 

Lisäksi opetellaan sitomaan myös omannäköisesi
kovakantinen kirja perinteisellä länsimaisella tyylillä.

Kansissa käytetään kirjan- sidontakangasta ja paperia.
Päällyspaperit värjätään kurssin alussa, mutta kansissa
voidaan käyttää myös kurssilaisen omia kankaita, jotka

voivat olla kirjottuja ja/tai värjättyjä. Kurssi ei vaadi
ennakkotaitoja.

Kurssin perusmateriaalin saa ostaa opistolta (45 €)

Kurssin opettajana toimii kirjansitoja Claudia Wegmann 

Hinta alkaen 282 €/hlö.

Ilmoittautuminen 16.2.2018 mennessä. Vapaita
paikkoja kannattaa tiedustella vielä ilmoittautumisajan

jälkeenkin.



Tervetuloa kurssille!

Kurssin opetustilana on kansanopiston alakerran luokka 103.

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen
ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti 
kahvila-ravintola Trapesassa asioidessaan.

Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-ravintola 
Trapesan noutopöydässä. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita 
mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

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

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin
jumalanpalveluksiin.

 

Kurssin hinta on majoitusvaihtoehdosta riippuen:

•                  347 €  (1 hh opistohotelli)

•                  299 €/hlö (2hh opistohotelli)

•                  324 € (1 hh vierasmaja)

•                  282 €/hlö (2 hh vierasmaja)

 

Lisäksi kurssilaiset voivat ostaa kahvila-ravintola Trapesasta normaalihintoja 
edullisemman ruokapaketin (108 €), johon kuuluvat ohjelmaan merkityt 
ateriat.

Materiaalimaksu 45 € laskutetaan kurssimaksun yhteydessä.

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

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kurssiohjelma

sunnuntai 4.3.2018

klo 15.00      Päivällinen

klo 16.00       Kurssin avaus

klo 16.15       Työn suunnittelua  

klo 18.00       Suuri ehtoopalvelus

klo 19.30       Iltapala

maanantai-torstai 5.-8.3.2018 (KE: klo 18.00 Hetkipalvelus)
klo 06.00      Aamupalvelus

klo 07.30      Aamiainen 

klo 09.00      Työskentelyä

klo 12.00       Lounas

klo 13.00      Työskentelyä  

klo 15.00       Päiväkahvi

klo 15.30       Työskentelyä      

klo 18.00       Ehtoopalvelus

klo 19.30       Iltapala

perjantai 9.3.2018

klo 06.00     Aamupalvelus

klo 07.30     Aamiainen 

klo 09.00     Töiden viimeistelyä sekä kurssin yhteenveto   

klo 11.30      Päätöslounas 

Huoneiden luovutus 12.00 mennessä
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