
                     

Ooppera tutuksi
22.-24.11.2019

Risto Nordell

Kurssin aikana opiskelijat tapaavat myös oopperalaulaja
Johanna Rusanen - Kartanon, joka laulaa ja kertoo

oopperalaulajan työn ja – elämän juhlasta ja arjesta. 

Ooppera tutuksi 22.-24.11.2019
Kurssilla tutustutaan oopperan historiaan barokista
omaan aikaamme.  Aihetta lähestytään perinteisillä
luennoilla, mutta myös oopperoita kuuntelemalla ja
videotallenteita katselemalla, sekä kuulemastamme

ja näkemästämme keskustelemalla. 
Mukana kurssilla myös oopperalaulaja Johanna

Rusanen-Kartano ja pianisti Pami Karvonen, jotka
osallistuvat kurssilla 1,5 tunnin

keskustelutilaisuuteen.

Kurssin vetäjänä on rakastettu radiopersoona MuM
Risto Nordell, joka on toimittanut oopperaohjelmia

Yle Radio 1:ssä yli 30 vuoden ajan.

HUOM! Lauantaina 23.11.2019 klo 16.00-17.05
oopperalaulaja Johanna Rusanen-Kartanon ja

pianisti Pami Karvosen konsertti Valamon
kulttuurikeskuksen salissa. 

Konserttilipun hinta 25€.
Kurssilaisille lipun hinta 15€



 Opetustilana kulttuurikeskuksen sali
Perjantai 22.11.2019

15.00 Päivällinen

16.00 Kurssin avaus ja esittely

16.15 Oopperan ensimmäiset mestarit: Monteverdi ja Händel

18.00 IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset – Pääkirkko

19.30 Iltapala

20.00-21.30 Orfeuksen lyyran ja taikahuilun helinää

Lauantai 23.11.2019

06.00 Aamupalvelus ja liturgia - Pääkirkko

07.30- Aamiainen

09.00- Puuhakas parturi ja keuhkotautinen kurtisaani

10.30 Demonstraatio ja oopperalaulajan kyselytunti: Sopraano 
Johanna Rusanen-Kartano laulaa ooppera-aarioita ja kertoo 
niistä pianisti Pami Karvosen kanssa. Musiikin lomassa
keskustelua oopperalaulajan juhlasta ja arjesta.

12.00 Lounas/Rukouspalvelus - Pääkirkko

13.00 Traaginen rakkaus ja pyhä Graalin malja

15.00 Päiväkahvi

16.00-17.05 Oooperakohtauksia luostarissa- konsertti                                
Oopperalaulaja Johanna Rusanen-Kartano ja                       
pianisti Pami Karvonen. 

18.00 Vigilia - Pääkirkko

19.30 Iltapala

20.00-21.30 Solisaliratti ja Kuollut kaupunki

Sunnuntai 24.11.2019

7.30– Aamiainen

09.00 III hetki ja liturgia - Pääkirkko

10.30- Kurssin yhteenveto ja päätös

12.00 Lounas

.Tervetuloa kurssille!

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

Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti
kahvila-ravintola Trapesassa asioidessaan. Ilmoittautumisen

yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
jumalanpalveluksiin.

 
Kurssihintaan sisältyy opetus 16h,

majoitus sekä ohjelmaan merkityt ruokailut.

• 247 €/OH1  

• 221 €/hlö/OH2

        

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 8.11.2019 mennessä:
www.valamo.fi/valamon-opisto, 

puhelimitse (017) 5701 401 
kurssit@valamo.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

mailto:kurssit@valamo.fi

