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  Valamon mieskuorokurssi 9.-12.1.2020

Kurssilla perehdytään erityisesti kirkon sunnuntai-
liturgian sekä osittain myös lauantain vigilian veisui-
hin. Kurssilaiset muodostavat mieskuoron, joka laulaa 
luostarin vigiliassa ja liturgiassa mieskuoroasetelmassa.
Kurssille voivat osallistua kaikki laulutaitoiset orto-
doksisesta kirkkomusiikista kiinnostuneet miehet.

Kurssin opettajina ovat TM, KM Antti Räsänen, 
kanttori Jarmo Huttu sekä TM Markus Hänninen.

Kurssin hinta on 150 €/hlö. Kurssimaksu sisältää 
majoituksen, opetuksen ja ohjelmaan merkityt ateriat. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 27.12.2019 

puh. 017 5701 810 tai sähköpostilla kurssit@valamo.fi



Luostarin mieskuorokurssi 9.-12.1.

Torstai 9.1.
Huom! Huoneet ovat käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen.
15.00 Päivällinen
16.15 Kurssin avaus. Kouluttajien ja ohjelman esittely, kurssilaisten 

esittäytyminen
16.15- Oppitunnit: Äänen avausta, stemmoihin jako, liturgian nuottien
17.45 jako, ensimmäiset ekteniat ja antifonit
18.00 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset
20.00 Ortodoksiset sävellystyylit. Antti Räsänen
21.00 Sauna

Perjantai 10.1.
6.00 Aamupalvelus 
7.30 Aamiainen
9.00 Äänen avaus ja työskentelyä stemmoittain / yhdessä                        
12.00 Lounas
13.00 Työskentelyä yhdessä ja stemmoissa laulamista
15.00 Tauko
15.30- Työskentelyä yhdessä ja stemmoissa laulamista
17.00
18.00 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset          
Sauna

Lauantai 11.1.
6.00 Aamupalvelus ja liturgia
7.30 Aamiainen
9.00 Äänen avaus ja äänen huolto. Markus Hänninen 
10.00 Työskentelyä yhdessä ja erikseen             
12.00 Lounas / Moleben
13.00 Työskentelyä, liturgian laulut
15.00 Tauko
15.30- Työskentelyä, liturgian laulut          
17.00

18.00 Vigilia

          

Sunnuntai 12.1.
7.30 Aamiainen
9.00 III hetki ja liturgia, lauletaan kuorona mitä tähän asti on opittu.

Luostarin kanttorit laulavat loput.  
11.00 Lounas           
12.00 Palautekeskustelu

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen ja
kurssikortin.  Kurssilaisia  pyydetään  pitämään  kortti  esillä  erityisesti  kahvila-
ravintola Trapesassa ja muistoesinemyymälässä asioitaessa.

Ateriat ovat tarjolla  ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-ravintola
Trapesan  noutopöydässä.  Trapesasta  on  lisäksi  mahdollisuus  ostaa  aterioita,
pientä  purtavaa,  virvokkeita  ja  kahvia  päivän  hinnoin.  Ilmoittautumisen
yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

Lähtöpäivänä huoneet on luovutettava klo 12 mennessä. Huoneen avain 
palautetaan luostarin vastaanottoon. 

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin
jumalanpalveluksiin.

    

Oikeudet muutoksiin pidätetään.         


