KORUN KERTOMAA… Tarinasi koruna
5. – 10.11.2019
Kurssi sisältää tarinan kerronnan perusteet ja korun teon
perustekniikat.
Myös aloittelijat voivat tulla mukaan, jokainen saa opetuksen oman
lähtötasonsa mukaan.
Tarinat syntyvät yhdessä keskustellen, liikkuen luonnossa,
hiljentymällä, mietiskelyllä ja kirjoittaen.
Tarinan voi kirjoittaa omasta Pyhästä, luonnosta, omista
kokemuksista, kasvusta ja elämästä.
Prosessi on intensiivinen, oma tarina tehdään kurssin aikana
koruiksi.
Ensimmäiset kaksi päivää opiskelemme luovuutta ja kirjoitamme
tarinaa. Iltaisin opitaan korun tekemisen tekniikoita ja
suunnitellaan jo muotoja. Loppuviikko vietetään työpajalla koruja
tehden.
Kultaseppä, pedagogi Marja Arola ohjaa korun tekemistä ja
kirjailija, luovuuskouluttaja Jukka-Pekka Wuorikoski opettaa tarinan
kirjoittamista.
Tule mukaan: ”Kerro tarinasi koruksi.”

KORUN KERTOMAA… Tarinasi koruna
5.-10.11.2019

OHJELMA
Tiistai 5.11.
6.007.309.00-12.00
12.0013.00-15.00
15.30-18.00
18.00-

Aamupalvelus ja liturgia
Aamupala
Kurssin aloitus: Miten tarina syntyy? Luova prosessi.
Lounas
Tarinan ainekset, synnyttäminen ja tarkoitus
Orientaatio pajatyöskentelyyn ja materiaaleihin
IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset

Keskiviikko 6.11.
6.00Aamupalvelus
7.30Aamupala
9.00-12.00
Kirjoitamme omaa tarinaa. Ohjausta ja aineksia.
12.00Lounas
13.00Pajatyöskentelyä, tekniikoita ja materiaalivalintoja.
15.30-18.00
Tarinan kirjoittamista
18.00Ehtoopalvelus
20.00Keskustelua tarinoista. Unitehtävät.
Torstai 7.11.
6.007.309.0010.0012.0013.0015.30-18.00
18.00Perjantai 8.11.
7.00-

Aamupalvelus ja liturgia
Aamupala
Tarinoiden ja unityöskentelyn avaaminen
Korun hahmottelu ja suunnittelu, materiaalit ja tekniikat
Lounas
Luontoretki tarinoiden syntysijoille - metsään
Ohjattua pajatyöskentelyä
Juhlavigilia: ylienkeli Mikael ja muut ruumiittomat voimat

7.309.00-12.00
12.0013.0015.30-18.00
18.00-

III hetki ja juhlaliturgia: ylienkeli Mikael ja muut
ruumiittomat voimat
Aamupala
Työpajalla - luonnoksen muuttaminen koruksi
Lounas
Materiaalin työstö ja juotokset
Kivien istuttaminen ja korun työstäminen
Ehtoopalvelus ja iltarukoukset

Lauantai 9.11.
6.007.309.00-12.00
12.0013.0015.30-18.00
18.00-

Aamupalvelus ja liturgia
Aamupala
Korutyötä
Lounas
Korutyötä
Korutyötä. Korujen viimeistelyä
Vigilia

Sunnuntai 10.11.
7.30Aamupala
9.00III hetki ja liturgia
11.30Päätöslounas
Tervetuloa kurssille!
Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi
avaimen ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä
erityisesti kahvila-ravintola Trapesassa asioidessaan.
Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä.
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.
Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin
jumalanpalveluksiin.

Hinta sisältää opetuksen, majoituksen, aamupalan ja lounaan kurssipäivinä.
Kurssihinta majoitusvaihtoehdosta riippuen:
Opistohotelli 1hh 426 €
Opistohotelli 2hh 378 €/ hlö
Vierasmaja 1hh 403 €

Materiaalit koruihin voi ostaa paikanpäältä. Materiaalien hinnaksi tulee 30
eurosta ylöspäin, oman valinnan mukaan. Tarjolla on mm. jalokiviä ja
hopeaa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 14.10.2019 mennessä netissä
www.valamo.fi/valamon-opisto,
puhelimitse (017) 5701 401 tai sähköpostilla kurssit@valamo.fi.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

