
Mikä on se piirre, mikä erottaa minut muista? 
Kuinka kerron itsestäni kiinnostavasti?

Parasta minussa-
omaan pienoisesitykseen tähtäävä kurssi

22.-24.3.2019

Kurssilla katsotaan aluksi lyhytelokuva "Karvan verran", jossa 86-
vuotias nainen tarkastelee itseään poikkeuksellisen kiharien

hiustensa kautta. Onko tappurapää hänelle riesa vai voimavara?
Ja miten pitkälle minäkuvaamme vaikuttaa ulkoinen eheys? 

Mitä häpeämme ja mistä olemme salaa ylpeitä?
Elokuvan herättämin ajatuksin jatketaan draamaharjoitteisiin,

joilla tuetaan tarinankerrontaa, tuodaan kuuluville omia
vahvuuksia ja kätkettyjä piirteitä.

Ääni- ja liikeimprovisaatioilla unohdetaan virallinen minä ja
mennään leikin kautta asiaan.

Toisena kurssipäivänä aletaan valmistella omia, muutaman
minuutin esityksiä ja puheenvuoroja. Esityksen voi tehdä myös

parin kanssa. Käsikirjoitusluonnoksia työstetään yhdessä ja
opettaja videoi haluttaessa harjoituksia ja esitykset.

Kurssi soveltuu erinomaisesti vaikkapa vapaaehtoistyötä
tekeville ikäihmisille, jotka itseään säästämättä jakavat

energiaansa. Kurssilaisten toivotaan tuovan mukanaan yhden
itselleen tärkeä esineen.

Kurssin opettaja Anne Välinoro on työskennellyt reilut
parikymmentä vuotta kulttuuritoimittajana ja teatterikriitikkona

Aamulehdessä Tampereella. 
Toimittajan työn ohessa hän on käsikirjoittanut, sovittanut ja
ohjannut esityksiä ammattiteattereihin. Välinoron kirjoittama

teos "Mikä rooli - näyttelijä Tampereelta" (2013) on osana
kurssimateriaalia.



Tervetuloa kurssille!

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

Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti kahvila-
ravintola Trapesassa ja Tuohus-kaupassa asioidessaan.

Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-
ravintola Trapesan noutopöydässä.

Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-
ainerajoitukset.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
jumalanpalveluksiin.

Kurssin hinta sisältää opetuksen, majoituksen sekä ohjelmaan merkityt 
ateriat. Opetusta 16h.

• 247 €/OH1 

• 221 €/hlö/OH2

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 8.3.2019 mennessä netissä
www.valamo.fi/valamon-opisto  puhelimitse (017) 5701 401 tai sähköpostilla

kurssit@valamo.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Perjantai 22.3.
klo 15.00 Päivällinen
klo 16.00 Kurssin avaus ja orientaatio
klo 16.15 Katsotaan yhdessä lyhytelokuva Karvan verran,                 

opettaja kertoo sen taustoista ja yhteinen keskustelu sen 
herättämistä ajatuksista 

klo 18.00 IX paastohetki, ehtoopalvelus
klo 19.30 Iltapala

Lauantai 23.3.

klo 06.00 Parastasis-aamupalvelus
klo 07.30– Aamiainen
klo 09.00 Draamaharjoituksia, lyhyt prosessidraama henkilökohtaisesti 

tärkeästä esineestä ja tutustuminen käsikirjoituksen 
perusteisiin 

klo 12.00 Lounas/Moleben
klo 13.00 Avainkokemuksista aiheiksi - parasta minussa ja miten sen 

kerron 
klo 14.30 Kahvitauko
klo 15.00 Oman aiheen/tarinan työstäminen esitykseksi (maksimissaan 

2-3 minuuttia) ja esitysten harjoittelu opettajan ohjauksessa ja
itsenäisesti 

klo 18.00 Vigilia, ristin esiinkanto ja kumartaminen
klo 19.30 Iltapala
(tarvittaessa iltapalan jälkeen iltatuokio)

sunnuntai 24.3.

klo 7.30– Aamiainen Trapesassa
klo 9.00 III hetki ja liturgia
klo 10.00 Esitykset, niiden videointi ja purku keskustelun kautta
klo 12.00 Päätöslounas

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

mailto:kurssit@valamo.fi

