Vuolukiven monet muodot
Vuolukiven historia juontaa juurensa esihistorialliseen
aikaan, se on pehmeistä mineraaleista muodostunut
kivilaji, jota voidaan helposti muotoilla. Vuolukivi on
materiaali, jota on helppo käsitellä monin eri työkaluin
sekä keinoin. Kurssilla tarkoituksena on kaivertaa
yksikertainen reliefi, muotoilla koruja tai tuottaa
muotoilun eri keinoin patsas. Vuolukivi on uniikki
luonnonmateriaali, jossa on myös elementtejä
käyttöesineeksi erilaisten piirteittensä ansiosta. Kurssin
tarkoitus on tutustua kiveen materiaalina, miettiä
plastisen sommittelun alkeita, kaivertaa ja tuottaa
veistos 2- sekä 3-ulotteisesti. Kivi on aina kuitenkin
materiaalina kivi, jonka työstämisen luonteeseen
kuuluu myös kiven ehdoilla eteneminen. Mukaan et
tarvitse kuin ennakkoluulottoman kokeilevan
työotteen.
Tervetuloa vuolukiven maailmaan!
Muotoilija AMK er.op Sari Malinen

VUOLUKIVEN MONET MUODOT
28.9-1.10.2017

Torstai 28.9.2017
Saapuminen ja majoittuminen klo 16 alkaen
15.00-16.00 Päivällinen
16.00-16.15 Kurssin avaus ja esittäytyminen
16.15-17.30 Materiaali tutuksi
18.00-19.30 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset, Pääkirkko
19.00-19.30 Iltapala
Perjantai 29.9.2017

Sunnuntai 1.10.2017
07.30 Aamiainen
09.00-10.30 Liturgia
10.30-11.15 Kurssin päätös ja parhaat palat
11.15-12.00 Päätöslounas
HUONEEN LUOVUTUS KLO 12 MENNESSÄ!
Tervetuloa kurssille!

12.00-13.00 Lounas

Kurssin opetustilana on kansanopiston märkätila. Saapuessasi luostariin
ilmottaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen ja nimikortin.
Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti kahvilaravintola Trapesassa asioidessaan. Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan
merkittyinä aikoinan luostarin Trapesan noutopöydässä. Ilmottautumisen
yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

13.00-15.00 Reliefi

Materiaalimaksu 20€ perustyöskentelyyn.

06.00-07.00 Aamupalvelus
07.30-09.00 Aamiainen
09.00-12.00 Luova suunnittelu

15.00-15.30 Päiväkahvi
15.30-17.00 Työstäminen
18.00-19.30 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset
19.30-20.30 Iltapala
Lauantai 30.9.2017
06.00 Aamupalvelus ja liturgia
07.30-09.00 Aamiainen
09.00-12.00 3D työskentely

Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä. Avain
palautetaan luostarin vastaanottoon.
Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
jumalanpalveluksiin
Kurssin hinta sis.opetuksen ja majoituksen aamiaisineen
249€ (1hh opistohotelli)
215€/hlö (2hh opistohotelli)

15.00-15.30 Päiväkahvi

Lisäksi kurssilaiset voivat ostaa kahvila-ravintola Trapesasta
normaalihintoja edullisemman ruokapaketin (68€), johon kuuluvat
ohjelmaan merkityt ateriat.
Tiedustelut ja ilmottautumisen www.valamo.fi/opisto, puhelimitse 017
5701401 tai sähköpostilla kurssit@valamo.fi

15.30-17.00 Työstäminen

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

12.00-13.00 Lounas
13.00-15.00 Työstäminen

18.00-19.30 Vigilia
19.30-20.30 Iltapala

