Joutsenon
Taidekesä
45.

2017

4–5

11

Lasten ja nuorten kurssit

Kielten kurssit

Lasten musiikkiviikko
(harmonikka, piano, sello, viulu)

5.6.–9.6.

Suomen kieltä ja kulttuuria japanilaisille

Nuorten musiikkiviikko
(harmonikka, piano, puhaltimet,
sello, viulu, alttoviulu)

12.6.–16.6.

Suomen kielen harjoittelukurssi,
taitotaso B1–B2 		

10.7.–14.7.

Suomen kielen puhekurssi ulkomaalaisille

17.7.–21.7.

Ruotsin kielen kertauskurssi 		

12.6.–16.6.

6–10

Ilmaisun ja kädentaitojen kurssit

31.7.–4.8.
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Kuorokurssit

Akvarellikurssi

10.7.–14.7.

Elokuvakurssi

16.7.–21.7.

Esiintyjän aarrearkku

17.7.–19.7.

Eväitä itsetuntemukseen

19.7.–21.7.

Ikonimaalauskurssi

12.6.–16.6.

Kalligrafiakurssi

26.6.–30.6.

Kehon ja mielen kesähuolto

5.6.–9.6.

Kivaa kivistä

5.6.–9.6.

Kuvanveistokurssi

16.7.–21.7.

Lasityökurssi

10.7.–14.7.

Laulun mestarikurssi

22.7.–28.7.

Maalauskurssi

26.6.–30.6.

Mandala Wu-hsin –
matkalla minuuteen

Yksinlaulun ja
säestyksen kurssit

22.7.–28.7.

31.7.–4.8.

Mangakurssi

17.7.–21.7.

Tilkkutyökurssi 1

26.6.–30.6.

Tilkkutyökurssi 2

17.7.–21.7.

Valokuvauskurssi
nuorille kuvaajille

29.7.–3.8.

Vedic art -kurssi

17.7.–21.7.
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12.6.–16.6.

Populaarimusiikin kuorokurssi

10.7.–14.7.

Mieskuoroliiton kuorokurssit

28.6.–2.7.

Naiskuoroliiton kuorokurssit

2.7.–7.7.

13

Lauluviikko

13

Soitinten mestarikurssit
Pianon, viulun, alttoviulun, sellon
ja harmonikan mestarikurssit

10.7.–14.7.

29.7.–4.8.
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Ilmoittautumislomake taidekesän kursseille,
JOUTSENON OPISTON TALVI
28.8.2017–18.5.2018
Ohjelmamuutokset mahdollisia
Taidekesän alkuperäinen logo: Aimo Vuorinen

Tervetuloa kesäkurssille
Joutsenon Taidekesään!

Ilmoittautumiset
Kursseille tulee ilmoittautua viimeistään kaksi viikkoa
ennen kurssin alkua. Mikäli kursseilla on tilaa, ilmoittautumisia otetaan vastaan kurssin alkuun asti. Musiikki
kurssien ilmoittautumisajat löytyvät kurssikuvauksista.
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut
maksamaan kurssimaksun.
Kursseille ilmoittaudutaan kotisivujen kautta sähköi
sesti, esitteen ilmoittautumislomakkeella tai puhelimitse. Opiston kotisivulta löytyy myös tulostettava
ilmoittautumislomake. Kutsuminen kursseille tapahtuu pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkikursseille (soittimet/yksinlaulu/pienryhmälaulu)
ilmoittaudutaan sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Musiikkikursseille opettajat valitsevat oppilaansa
ilmoittautumisajan jälkeen.
Kurssilaisille lähetetään hyväksymis- ja infokirjeet viimeistään noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Peruutusehdot

Yleisötilaisuudet: luennot ja konsertit

Kirjoittamisen kurssi
Proosakurssi – kirjoitetaan tarinaa

Pienryhmälaulu

Joutsenon Taidekesä tarjoaa kädentaitojen, taiteen,
kirjoittamisen, ilmaisun ja musiikin kursseja sekä kaikille
avoimia konsertteja ja yleisötilaisuuksia. Taidekesän kurssit soveltuvat niin harrastajille kuin ammattilaisillekin.
Nimekkäät ammattilaisopettajat ohjaavat kurssejaan
Joutsenon Opiston kesäisen viihtyisässä miljöössä. Hyvät
taideopetustilat, konserttisali flyygeleineen sekä kaikki
30 pianoamme ovat kurssilaisten käytettävissä. Majoittuminen on mahdollista opiston asuntolassa täysihoidolla.
Myös opiston sauna, kuntosali ja kirjasto ovat kurssien
ajan käytettävissä.

Joutsenon Taidekesä

Joutsenon
Taidekesä
2017

Peruutus on maksuton 7 päivää ennen kurssin alkua.
Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ja kurssin keskeyttämisestä peritään puolet kurssin hinnasta. Jos osallistuja esittää lääkärintodistuksen, kurssimaksu palautetaan.
Kurssimaksun palautuksesta peritään toimistomaksu 15
euroa. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei
saavu kurssille, peritään koko kurssimaksu. Ilmoittautuminen ei raukea, vaikka kurssimaksu jätettäisiin maksamatta.
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Maksut
A-hinta: opetus, aamiainen, lounas,
päiväkahvi, päivällinen ja
majoitus kahden hengen huoneessa
B-hinta: opetus, lounas ja päiväkahvi
C-hinta: opetus, aamiainen, lounas,
päiväkahvi, päivällinen ja majoitus
yhden hengen huoneessa

Sijainti
Joutsenon Opisto sijaitsee Lappeenrannan kaupungissa
(Joutsenon kaupunginosassa), n. 2,5 km:n päässä Joutsenon keskustasta, rautatieasemalta, linja-autoasemalta
ja 6-tieltä. Lähes kaikki junat pysähtyvät Joutsenossa.

TIEDUSTELUT
Joutsenon Opisto
opisto@joutsenonopisto.fi, p. 05 6100 100
Pöyhiänniementie 2, 54100 Joutseno

Majoittuminen
Opiston alueella on kaksi asuntolaa. Pääosa huoneista
on soluja, joissa on yhden ja kahden hengen huoneita
sekä yhteinen suihku ja wc. Opistolla on myös joitakin
yhden hengen huoneita, joissa on oma suihku ja wc.
Yhden hengen huoneet jaetaan varaamisjärjestyksessä.

Lisätietoja kursseista
www.joutsenonopisto.fi
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Lasten
musiikkiviikko 5.6.–9.6.

Nuorten
musiikkiviikko 12.6.–16.6.

– harmonikka, piano, sello, viulu –

– harmonikka, piano, puhaltimet,
sello, viulu, alttoviulu –

Musiikkiviikko soveltuu soittamista jo muutaman vuoden harrastaneille lapsille ja nuorille sekä soittoharrastusta vasta aloitteleville. Kursseille voi myös tulla kokeilemaan soitinta ja tutustumaan soittoharrastukseen.
Viikon aikana on päivittäin oma soittotunti ja kuorotunti. Jousissa on päivittäin orkesteritunti ja harmonikassa sekä pianossa ryhmätunti.
Kurssilaisista huolehtii vapaa-ajanohjaaja, joka on
paikalla ympäri vuorokauden.
OPETTAJAT
Harmonikka
Elina Leskelä, Päivi ja Seppo Valkeajoki
Jouset
Jaana Kauppinen, Anna-Mari Kärkkäinen
ja Riitta Lind, viulu
Heikki Pekkarinen ja Sanna-Kaisa Ruoppa, sello
Kuoro ja orkesteri
Satu Simola ja Anna-Mari Kärkkäinen
Piano
Emilia Nurmiainen ja Ninni Niemi
Säestys
Tuomas Mali
ILMOITTAUTUMINEN
Opiston kotisivujen kautta sähköisesti tai tulostettavalla
ilmoittautumislomakkeella 15.5. mennessä.

HINTA
A-hinta 260 € | B-hinta 210 €

Musiikkiviikko on tarkoitettu kaikille peruskurssien
suoritusvaiheessa oleville nuorille soittajille ja laulajille.
Viikon aikana on päivittäin oma soittotunti tai pienryhmän laulutunti ja kuoro sekä sävellyspaja lauluntekijöille. Sävellyspajassa täydennetään teoreettista
osaamista. Sävellyspajatyöskentelyä varten kurssille voi
tuoda oman tietokoneen.
Jousissa ja puhaltimissa on päivittäin orkesteritunti
ja harmonikassa sekä pianossa ryhmätunti.
Pienryhmälauluun voi ilmoittautua joko ryhmänä
tai yksittäisenä laulajana. Pienryhmälauluun osallistuvat voivat erillisestä maksusta osallistua myös soiton
opetukseen omalla soittimella.
Kurssilaisista huolehtii vapaa-ajanohjaaja, joka on
paikalla ympäri vuorokauden.
OPETTAJAT
Harmonikka
Elina Leskelä, Ilona Suomalainen ja Janne Valkeajoki
Jouset
Anna-Mari Kärkkäinen, Janne Saarinen, viulu, Riitta
Lind, viulu ja alttoviulu
Heikki Pekkarinen, sello
Piano
Inari Kytömäki
Puhaltimet
Tiina Heinonen, huilu
Lauri Huotarinen, baritoni, tuuba ja pasuuna
Jorma Lautanen, klarinetti, saksofoni ja orkesteri
Matti Leppälä, käyrätorvi
Timo Lehtonen, oboe
Ismo Varis, trumpetti
Pienryhmälaulu
Satu Simola
Sävellyspaja ja kuoro
Satu Simola

Joutsenon Taidekesä
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Lasten ja nuorten kurssit

Orkesteri
Heikki Pekkarinen, Janne Saarinen, Jorma Lautanen

5

Säestys
Maarit Liimatainen
ILMOITTAUTUMINEN
Opiston kotisivujen kautta sähköisesti tai tulostettavalla
ilmoittautumislomakkeella 15.5. mennessä.

HINTA
A-hinta 280 € | B-hinta 230 € | C-hinta 300 €

Huoltajat voivat
majoittua opistolla
lasten ja nuorten
musiikkiviikoilla.
Tarkemmat tiedot
maksuista saa opiston
toimistosta tai
kotisivulta.

Joutsenon Taidekesä

Kursseille tulee ilmoittautua viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.
Mikäli kursseilla on tilaa, ilmoittautumisia otetaan vastaan kurssin alkuun asti.
Ilmoittautuminen opiston kotisivujen kautta sähköisesti tai esitteen ilmoittautumislomakkeella.

Akvarellikurssi 10.7.–14.7.

Elokuvakurssi 16.7.–21.7.

Kurssi sopii hyvin jo aikaisemmin
akvarellitöitä tehneille.
Kurssilla käydään läpi vesivärimaalauksen perusteita ja muotoja
sekä annetaan erikoisvinkkejä.
Opettaja näyttää kaikki tekniikat
omakohtaisesti ja korjaa ja ohjaa
henkilökohtaisesti kurssilaisten
työskentelyä. Kurssin pääpainoalueet ovat maisemat:
järvi, maaseutu ja kaupunki sekä tietenkin kukkaset.
Kurssin aikana Konstantin Sterkhovin työnäytös
akvarellin tekemisestä.

Kurssilla tutustutaan elokuvatuotannon maailmaan ja
opitaan elokuvan toteutuksen vaiheet ja perusteet
esituotannosta jälkituotantoon. Tutustutaan draaman
perusrakenteeseen, opitaan elokuvallista ilmaisua ja
tutkitaan kuvan, äänen, valojen, lavastuksen ja musiikin
vaikutusta kokonaisuuteen.
Kurssilla käydään läpi elokuvan teon teoriaa luento-
opetuksena. Iltaisin katsotaan yhdessä elokuvia ja
keskustellaan niiden toteutuksesta. Kurssin aikana
jakaannutaan pienryhmiin ja kuvataan oma lyhytelokuva. Lopuksi elokuvat leikataan ja värinmääritetään.
Viikko huipentuu kurssielokuvien ensi-iltaan.
Kurssi sopii kaikille elokuvien tekemisestä kiinnostuneille omasta aiemmasta taitotasosta riippumatta.
Kurssi on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille
(16–35 v). Omaa välineistöä ei tarvita.

Opetuskielinä
englanti, saksa
ja venäjä.
Teaching in English,
German and
Russian.

Opettaja
Kansainvälisesti tunnettu Pietarista kotoisin oleva taitei
lija Konstantin Sterkhov, joka on erikoistunut akvarellitekniikkaan. Opetuskieli englanti, saksa, venäjä ja
kuvallisesti suomi.
Lisätietoja: www.sterkhovart.com
HINTA
A-hinta 345 € | B-hinta 255 € | C-hinta 365 €

Opettaja
Elokuvaaja, ohjaaja, valokuvaaja Sakari Mäkelä
www.whitecloud.fi / www.sakarimakela.com
HINTA
A-hinta 390 € | B-hinta 280 € | C-hinta 415 €

Tuntuuko sinusta, että esiintyminen on jännittynyttä
ja hankalaa? Mietitkö kuinka voisit ottaa kehon kielen
ja esiintymisen haltuusi paremmin ja rennommin?
Millä tavalla saisit yleisön puolellesi, olisit mukaansa
tempaava ja uskottava?
Esiintyjän aarrearkku -kurssilla haetaan eläytymistä,
heittäytymistä ja uskallusta esiintymiseen. Kurssilla
harjoitellaan esitykseen valmistautumista, vaikuttavan
esityksen rakentamista, äänenkäyttöä ja vuorovaikutusta yleisöön sekä tutkitaan sanattoman viestinnän ja
elekielen merkitystä. Harjoitteista on hyötyä myös arkipäivän tilanteissa ja keskusteluissa.
Aarrearkku sopii kaikille, jotka haluavat parantaa
puhe- ja esiintymistaitojaan.
Opettaja
Teatteri- ja ilmaisuaineiden ohjaaja Tarja Jänis
HINTA
A-hinta 220 € | B-hinta 165 € | C-hinta 230 €

Eväitä itsetuntemukseen
19.7.–21.7.
Kaipaatko hengähdystaukoa itsesi äärellä? Tuntuuko,
että olet jumissa etkä tiedä miten jatkaa? Etsitkö yhteyttä
omaan itseesi ja luovuuteesi kaiken hulinan keskellä?
Kurssilla teemme matkan oman itsen äärelle mind
fulness- ja muiden harjoitusten kautta. Työskentely
tapahtuu ryhmässä jokaisen omaa tilaa kunnioittaen
ja samalla toiselta oppien. Ryhmässä toisen tarina on
myös omamme. Jokaista työskentelyhetkeä edeltää
alustus, joten mitään ennakkotietoa et tarvitse.
Kurssi soveltuu sinulle, joka olet halukas itsenäiseen
työskentelyyn ryhmässä ja kiinnostunut avartamaan
itsetuntemustasi. Ryhmä on luonteeltaan terapeuttinen, mutta ei varsinaisesti terapiaa.
Opettajat
Psykologi, psykoterapeutti Arja Kettunen
Psyk.sairaanhoitaja, psykoterapeutti Annika Jaakkola
HINTA
A-hinta 220 € | B-hinta 165 € | C-hinta 230 €

Joutsenon Taidekesä
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llmaisun ja
kädentaitojen kurssit

Esiintyjän aarrearkku
17.7.–19.7.

Ikonimaalauskurssi
12.6.–16.6.
Kurssilla tutustutaan ikonimaalaukseen ja käydään läpi
ikonimaalauksen vaiheet piirroksesta värien käyttöön.
Harjoitustyönä maalataan esimerkiksi jokin Neitsyt
Mariaa esittävä ikoni.
Kurssi sopii sekä ikonimaalausta aloitteleville että
ikonimaalausta jo harrastaneille opiskelijoille. Omat
maalaustarvikkeet mukaan. Materiaaleja saatavilla
myös opettajalta.
Opettaja
Ikonimaalari, ikonimaalauksen opettaja,
FM Liisa Tynkkynen
HINTA
A-hinta 345 € | B-hinta 255 € | C-hinta 365 €

Kalligrafiakurssi 26.6.–30.6.
Kalligrafiakurssilla tutustutaan
erilaisiin hiusteriin ja opetellaan
kirjoittamaan kaunista ja koristeellista kirjoitusta Anglais- ja
Copperplate-tyylillä laajentaen
vapaaseen kalligrafiaan. Kurssin
aikana tehdyt työt sidotaan kauniiksi taidekirjaksi.
Kurssille ovat tervetulleita sekä aloittelijat että jo
pidempään kalligrafiaa harrastaneet.
Opetuskielinä ovat
suomi, saksa
ja englanti.
Teaching also
in German and
English.

Opettaja
Kalligrafiataiteilija Annikki Rigendinger
Lisätietoja www.annikki.ch
HINTA
A-hinta 345 € | B-hinta 255 € | C-hinta 365 €
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Kivaa kivistä 5.6.–9.6.

Joutsenon Taidekesä
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Kivikesäviikon aikana teemme kivistä sahaamalla, hio
malla ja poraamalla erilaisia koristeita kotipihaan tai
kodin sisustamiseen. Kukkapenkkiin saadaan tatteja, siilejä tai tonttuja. Tuikkukynttiläkin voi saada kivestä alustan itselleen. Hiomme erilaisista kivistä koruja itselle
tai ystäville. Voit valmistaa kaulakoruja, korvakoruja tai
sormuksia. Kivet kiinnitetään hopeisiin tai korumetallista valmistettuihin pohjiin. Tule mukaan kurkistamaan,
kuinka ihmeellinen maailma kivien sisältä löytyy.
Kurssi sopii kaiken ikäisille.
Opettaja
Luokanopettaja, KM Pirjoriitta Koponen
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HINTA
A-hinta 345 € | B-hinta 255 € | C-hinta 365 €

Kuvanveistokurssi 16.7.–21.7.
Kehon ja mielen
kesähuolto 5.6.–9.6.
Virkistävän ja rentouttavan kurssiviikon toiminta
muotoina ovat värimaalaus, mummo- ja äijärock,
PhysioPilates ja Fysionapis.
Värimaalauksessa tutustutaan värien maailmaan
vapaasti maalaten. Se sopii kaikille väreistä kiinnostuneille eikä aikaisempaa piirustus- tai maalaustaitoa
tarvita.
Mummo- ja äijärock on helppoa ja hauskaa,
PhysioPilates rentouttaa kehoa ja mieltä ja Fysionapiksessa käytetään itämaisen tanssin liikekieltä.
Kurssiviikon liikuntaharjoitukset kehittävät lihasvoimaa ja kestävyyttä, lisäävät liikkuvuutta yläselän ja
rintakehän alueella sekä vahvistavat keskivartalon syviä
lihaksia ja lantionpohjan lihaksistoa. Kaikki pysyvät mukana yksinkertaisissa askelissa ja helpoissa liikkeissä.
Kurssin opettajalta saa myös yksilöllistä ohjausta.
Maalauksessa tarvittavat välineet saa opettajalta
pientä korvausta vastaan.
Opettaja
Fysioterapeutti, PhysioPilates-ohjaaja, kuvataiteilija
Anna-Riitta Koivisto
HINTA
A-hinta 345 € | B-hinta 255 € | C-hinta 365 €

Kesän kuvanveistokurssi keskittyy kolmiulotteisen
ilmaisun perusteisiin.
Kurssitöinä teemme pienoisveistoksia savesta.
Käymme läpi erilaisia kuvanveiston osa-alueita, kuten
ihmisen anatomian hahmottamista sekä abstraktimpaa
kolmiulotteista ilmaisua, ja opettelemme erilaisia saven käsittelyn tekniikoita yksilöllisesti jokaisen kurssilaisen taitotason mukaisesti. Veistoksiin on mahdollista
yhdistää myös muita materiaaleja, esimerkiksi puuta.
Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että jo aiemmin
kuvanveistoa harrastaneille.
Työskentelyä sään mukaan sisä- ja ulkotiloissa.
Opettaja
Kuvanveistäjä, kuvataiteilija YAMK Satu Jaatinen
HINTA
A-hinta 390 € | B-hinta 280 € | C-hinta 415 €

Lasityökurssi 10.7.–14.7.
Mukava kesäinen lasityörupeama,
joka sopii niin vasta-alkajille kuin
pidempäänkin lasitöitä tehneille.
Kurssilla voi työskennellä tiffany-, lasimosaiikki- ja lyijylasi
tekniikoin. Halukkaat voivat tehdä
pieniä lasinsulatuskokeiluja. Viikon aikana ehtii valmistaa esimerkiksi pieniä koriste-
esineitä, ikkunatyön tai lampunvarjostimen. Kukin voi
valita mieleisensä työprojektin, johon saa henkilökohtaista ohjausta. Kurssilla on mahdollisuus opetella mm.
Opetuskielinä
ovat suomi
ja englanti.
Teaching also
in English.

lampunvarjostimen suunnittelua tai luonnonkivien ja
simpukoiden yhdistämistä lasityöhön. Kurssilla voit lainata työvälineitä ja ostaa materiaaleja pienestä valikoimasta.
Ole yhteydessä kurssin opettajaan varsinkin, jos
suunnittelet jotain erikoisempaa tai suurempaa työtä.
Opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Teaching in Finnish and English.
Opettaja
Lasiartesaani/lasitaiteilija Annukka Ritalahti
annukkaritalahti@gmail.com
www.silverstreetglass.com
HINTA
A-hinta 345 € | B-hinta 255 € | C-hinta 365 €

Maalauskurssi 26.6.–30.6.
Kesän maalauskurssilla perehdytään maalaustaiteen
kieleen ja keinoihin, maalien ja välineiden käyttöön
sekä sommitteluun ja väri-ilmaisuun, kesän valosta ja
väreistä nauttien.
Työskentelyvälineiksi sopivat öljyvärit, akryylit, vesi
värit tai pastellit. Kurssi sopii kaikille maalauksesta
kiinnostuneille.
Opettaja
Taidemaalari Mikko Sakala
www.mikkosakala.com
HINTA
A-hinta 345 € | B-hinta 255 € | C-hinta 365 €

Mandala Wu-hsin –
matkalla minuuteen 31.7.–4.8.
Kurssin tavoitteena on löytää
kuvantekemisessä ennakko
luuloton ja mielestä vapaa tyhjyyden tila. Kiinalaisen Wu-hsinperiaatteen mukaan ei ajatella,
vaan ollaan tietoisesti läsnä ja
eletään hetkessä.
Kurssilla stimuloidaan mielikuvitusta ja sisäistä ajattelua mandala-kuvantekemisen aikana, jonka jälkeen
tehtyä kuvaa tulkitaan mm. symbolikirjojen avulla.
Mandala heijastaa yksilön matkaa ulkoisesta sisäiseen
maailmaan. Maalaamisen ja piirtämisen lisäksi kurssiin
sisältyy rentoutumis- ja hengitysharjoituksia.
Kurssi sopii kuvataiteen aloittelijoille ja ammattilaisille. Aikaisempaa kokemusta maalaamisesta ei edellytetä. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Teaching
also in English.
Opetuskielinä
ovat suomi
ja englanti.
Teaching also
in English.

Opettaja
Kuvataiteilija, kuvataideopettaja, TaT, Asta Sutton
www.astagallery.com
HINTA
A-hinta 345 € | B-hinta 255 € | C-hinta 365 €

Valokuvauskurssi nuorille
kuvaajille 29.7.–3.8.
Joutsenon Taidekesä
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Mangakurssi 17.7.–21.7.
Manga on suuri ilmiö niin Suomessa kuin maailmallakin, mutta tunnetko mangan historian ja japanilaisten
sarjakuvien rakenteen? Mangakurssilla tehdään matka
japanilaisen sarjakuvan historiaan, kuvakerrontaan ja
genreihin. Kurssiin sisältyy luentoja ja erilaisten tekniikoiden ja tekotapojen kokeilemista itse käytännössä.
Tarvikkeita voi ostaa opettajalta.
Opettaja
Sarjakuvataiteilija, Itä-Aasian tutkimuksen maisteri
opiskelija Sari Manninen alias Sari Haltijakäpälä
HINTA
A-hinta 345 € | B-hinta 255 € | C-hinta 365 €

Tilkkutyökurssit
26.6.–30.6. ja 17.7.–21.7.
Suositut tilkkutyökurssit nyt kesä- ja heinäkuussa!
Kursseilla tutustutaan tilkkutöiden uusiin tuulahduksiin ja kerrataan kerrataan aiemmin opittua, perehdytään erikoisviivainten käyttöön sekä valmistetaan erilaisia tilkkublokkeja.
Kurssilla saa ideoita esimerkiksi pusseihin, kasseihin ja
peittoihin.
Molemmat kurssit sopivat niin aloittelijoille kuin
pidempään tilkkutöitä harrastaneille.
Opettaja
Taideopettaja Hannele Kinnunen
p. 050 567 0071 tai hannele.kin@outlook.com
HINTA
A-hinta 345 € | B-hinta 255 € | C-hinta 365 €

Opettaja/kurssivastaava
Esa Rosqvist
Lisätietoja leiristä info@nuoretvalokuvaajat.fi,
p. 050 344 8701
HINTA
A-hinta 290 € | B-hinta 230 €

Vedic art -kurssi 17.7.–21.7.
“Maalaaminen on luovuuden herättämistä, taide hiljaisuuden kieli.”
Vedic Art on taidekoulutusmuoto, joka sopii kaikille
luovuudesta ja taiteesta kiinnostuneille eikä vaadi
aikaisempaa kokemusta maalaamisesta.
Vedic Art koostuu 17 taiteen prinsiipistä, jotka käydään vaiheittain läpi maalaamalla.
Aloitamme alusta, viivasta. Kontrolloiva äly muuttuu
luovaksi älyksi. Arvostelun sijaan kokeilemme ja ihastelemme.
Voit osallistua peruskurssille tai tulla kertaamaan sen.
Myös jatkokurssit 1 ja 2 on mahdollista toteuttaa.
Opettaja
Vedic Art opettaja, Ttm , työnohjaaja ja terveydenhuollon opettaja Eliisa Kivistö
eliisakivisto@gmail.com
HINTA
A-hinta 345 € | B-hinta 255 € | C-hinta 365 €

Proosakurssi –
kirjoitetaan tarinaa
10.7.–14.7.
Sen minkä tiedät, sen sanot hyvin – kirjoita siis oma
elämäsi tarinoiksi.
Opettelemme etsimään aiheita ja tekemään
havaintoja sekä ilmaisemaan asiat kirkkaasti. Kurssin
aikana tehdään monipuolisesti proosan kieleen liittyviä harjoitustehtäviä, luetaan esimerkkejä omaelämäkerrallisista tarinoista ja kirjoitetaan novelli.
Kirjailijavieraana Sirpa Kähkönen.

Joutsenon Taidekesä

Nuorten valokuvaajat -yhteisön (www.nuoretvalokuvaajat.fi) jo viidettä kertaa järjestämä leiri
16–29-vuotiaille kuvaajille. Päivät koostuvat kuvaus
tehtävistä, tehtäviä tukevista luennoista, kuvan
käsittelystä sekä vapaamuotoisista illanvietoista. Leirin
pääpaino on miljöössä ja studiossa tapahtuvassa
henkilökuvauksessa, mutta myös maisemakuvausta
harjoitellaan – eksoottisempia kuvausaktiviteettejakaan unohtamatta!
Leirin vetäjinä toimivat nuoret ammattikuvaajat ja
mallit järjestyvät myös talon puolesta.
Adobe Photoshop ja Lightroom -kuvankäsittely
ohjelmat löytyvät opiston koneilta, joten omaa läppäriä ei välttämättä tarvita.

Kirjoittamisen
kurssi
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Opettaja
Kirjoittajakouluttaja, kirjailija Petri Tamminen
Kirjoittanut yhdeksän teosta – romaaneja ja lyhytproosaa. Opettanut kirjoittamista mm. Turun yliopiston luovan kirjoittamisen yksikössä ja Nuoren Voiman
Liitossa.
HINTA
A-hinta 345 € | B-hinta 255 € | C-hinta 365 €

Kielten
kurssit
Suomen kielen ja kulttuurin
intensiivikurssi japanilaisille 31.7.–4.8.
Suomen kielen harjoittelukurssi,
taitotaso B1–B2 10.–14.7.
Suomen kielen puhekurssi 17.7.-21.7.
Ruotsin kertauskurssi 12.6.–16.6.
Lisätietoa kursseista www.joutsenonopisto.fi
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Pienryhmälaulu 12.6.–16.6.
Pienryhmälauluopetusta 4–8 hengen pienryhmille.
Kurssille voidaan muodostaa myös avoin ryhmä,
johon voi ilmoittautua yksittäisenä laulajana. Opetusta
on 60 minuuttia/pienryhmä/päivä. Tuntien ajat voidaan sopia joustavasti osallistujien toiveiden mukaan.
Pienryhmäopetukseen osallistuvat voivat osallistua
erillisestä maksusta viikon aikana kuoroharjoituksiin tai
instrumenttiharjoituksiin omalla instrumentilla. Kurssi
soveltuu kaikenikäisille.
Opettaja
Satu Simola
Ilmoittautumiset kotisivujen kautta sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella 15.5.mennessä.
Pienryhmälauluopetukseen ilmoittaudutaan joko
ryhmänä tai yksittäisenä laulajana. Ryhmän ilmoittautumisen tekee ryhmän vastuuhenkilö, joka lähettää erikseen kaikkien ryhmäläisten nimet ja yhteystiedot opiston toimistoon sähköpostilla tai kirjeellä.

HINTA
A-hinta 210 € | B-hinta 110 € | C-hinta 235 €
| Pelkkä opetus 50 €

Populaarimusiikin
kuorokurssi 10.7.–14.7.
Kurssilla opetellaan ja opitaan uutta ohjelmistoa iloisessa ja välittömässä tunnelmassa. Ohjelmistossa
on pianolla säestettyä tai ilman säestystä esitettävää
musiikkia laidasta laitaan, rytmimusiikkia eri vuosi
kymmeniltä sekä elokuva- ja musikaalisävelmiä.
Kurssi on avoin kaikille kuorolaulajille.
Opettajina
Musiikin monitoimiammattilaiset Jussi Mattila ja Mika
Siekkinen.
Ilmoittautuminen opiston kotisivujen kautta sähköisesti
tai esitteen ilmoittautumislomakkeella.

HINTA
A-hinta 335€ | B-hinta 245€ | C-hinta 355€

Suomen Mieskuoroliiton
perus- ja taitomerkkilaulu
kurssi 29.6.–2.7., kuoronjohto
kurssi sekä Liiton miehet
-liittokuoro 28.6.–2.7.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen p. 010 820 0236 tai
mieskuoroliitto@sulasol.fi, www.mieskuoro.fi

Suomen Naiskuoroliiton
laulukurssit 2.7.–7.7.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Helena Toivanen
p. 0500 205 525, toivanen.helena@gmail.com ja
Maija-Liisa Konttinen p. 050 305 2584,
maijalii.k@gmail.com

Lauluviikko Soitinten
mestari
Laulun mestarikurssi
kurssit
22.7.–28.7.
Franz Lukasovsky, Wienin musiikkiyliopisto

Lukasovsky on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu
emeritusprofessori, jonka mestarikurssit ovat suosittuja niin Keski-Euroopassa, Aasiassa kuin Suomessakin.
Mestarikurssille voivat hakea opinnoissaan jo pidemmällä olevat laulajat. Ohjelmisto mestarikurssilla on
vapaa. Opetuskielinä ovat englanti ja saksa.
Kurssin pianistit Antti Haho ja Joel Papinoja.

Yksinlaulukurssi 22.7.–28.7.
Äänenmuodostuksen ja tulkinnan,
liedin ja oopperan kurssi
Lauluopetus
Hanna Haapamäki, Timo Honkonen, Sirkka Parviainen,
Aarne Pelkonen, Johanna Tuomi ja Sirkku Wahlroos
Ensemble
Ville Enckelmann Düsseldorfin Deutsche Oper am
Rheinista pitää kaksipäiväisen oopperaensemble
kurssin. Kiinnostuneiden toivotaan muodostavan
ensembleja ja valmistavan ohjelmistoa joko ennen
kurssia tai kurssin alkupäivinä.
Italialainen aaria
Ritva Auvinen pitää yhdessä pianisti Tero
Valtosen kanssa kolmipäiväisen italialaisen
aarian kurssin 24.7.–26.7.

Säestyksen kurssi 22.7.–28.7.
Heikki Pellinen ja Pia Värri
Yksinlaulukurssin kanssa yhteistyössä toimii säestyksen kurssi, jossa pianisti saa opetusta kurssin luokkatunneilla ja toimii duoparina laulajille, jolloin kurssimaksu korvautuu työnä. Pianistiksi voi hakeutua myös
ilman ”omaa” säestettävää.
Säestyskurssi on tarkoitettu erityisesti ammattiopintoja harjoittaville tai nuorille musiikin ammattilaisille.
Ilmoittautuminen lauluviikon kursseille opiston koti
sivujen kautta sähköisesti 3.5. mennessä.

HINTA
A-hinta 530€ | B-hinta 420€ | C-hinta 590 €

Pianon, sellon, viulun, altto
viulun ja harmonikan
mestarikurssit 29.7.–4.8.
Yksilötunnit, kamarimusiikkiopetus, kurssikonsertit,
orkesterikonsertti
Harmonikka
Matti Rantanen ja Heidi Velamo
Piano
Hui-Ying Liu-Tawaststjerna ja Erik T. Tawaststjerna
Salla Karakorpi
Sello
Roi Ruottinen
Viulu
Päivyt Meller ja Seppo Tukiainen
Vapaa säestys
Salla Karakorpi
Kamarimusiikki
Salla Karakorpi ja Timo Koskinen
Orkesteri Janne Valkeajoki
Ilmoittautuminen opiston kotisivujen kautta sähköisesti
19.5. mennessä.
HINTA
A-hinta 440 € | B-hinta 360 € | C-hinta 470 €

Majoitus-, opetus-,
harjoittelu- ja
konserttitilat löytyvät
opiston pihapiiristä.

Joutsenon Taidekesä

Joutsenon Taidekesä

Kuorokurssit
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Taidekesän aikana järjestetään maksuttomia yleisötilaisuuksia, joihin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Yleisötilaisuuksien tarkat ajankohdat ja ohjelmat ilmoitetaan kesällä opiston kotisivulla ja tiedotusvälineissä.
Tietoja saa myös opiston toimistosta
(p. 05 610 0100).
Yleisötilaisuudet toteutetaan pääsääntöisesti Joutsenon Opiston Auditoriossa klo 19.00, ellei toisin mainita. Muutokset ovat mahdollisia.

To 8.6.

Kurssikonsertti klo 16.30 ja 18.30

lasten ja nuorten harmonikka-, piano-, sello-,
ja viulukurssilaiset

Pe 9.6.

Kurssikonsertti klo 14.00

lasten ja nuorten harmonikka-, piano-, sello-,
ja viulukurssilaiset

To 15.6.

Viihdekonsertti

Joutsenon Opiston
talvikauden opintolinjat

Su 23.7.

28.8.2017–18.5.2018

To 13.7.

Populaarimusiikin kurssi,
johtaa Jussi Mattila ja Mika Siekkinen

Studia generalia
”Näyttämöilmaisu oopperassa”

FM, oopperaohjaaja, laulupedagogi Juulia Tapola

Ma 24.7.

Lauluviikon stipendikonsertti

Heidi Jakkula, sopraano ja Päivi Nylund, piano sekä
Aurora Marthens, sopraano ja Elias Miettinen, piano

Lisätietoa
www.joutsenonopisto.fi.

To 27.7.

Kurssikonsertti

laulu- ja säestyskurssilaiset

Pe 28.7.

Kurssikonsertti klo 18.30
laulu- ja säestyskurssilaiset

Kurssikonsertti klo 16.30 ja 18.30

Ma 31.7.

Pe 16.6.

Hui-Ying Liu ja Erik T.Tawaststjerna (piano), Roi Ruottinen (sello), Matti Rantanen (harmonikka), Seppo Tukiainen ja Päivyt Meller (viulu)

Nimi

Ke 2.8.

Puhelin

Nuorten musiikkiviikon harmonikka-, piano-, puhallin-,
sello- ja viulukurssilaiset

Kurssikonsertti klo 14.00

Nuorten musiikkiviikon kurssilaiset

Ti 27.6.

Joutsenon Taidekesän avajaiset

Kamarimusiikkikonsertti
”Suomi 100 – yhdessä”

mestarikurssilaiset

To 3.8.

Taidemaalari Mikko Sakala

pianon, sellon, viulun ja
harmonikan mestarikurssilaiset

Ke 5.7.

Kurssikonsertti klo 13.00

Naiskuoroliiton kirkkokonsertti,
Joutsenon kirkko

Ti 11.7.

Kurssikonsertti klo 18.30

Pe 4.8.

pianon, sellon, viulun ja
harmonikan mestarikurssilaiset

Sähköpostiosoite
Ilmoittaudun seuraaville kursseille:
Kurssi
Kurssimaksu
A-hinta = asun täysihoidossa opistolla
B-hinta = en asu

Studia generalia, ”Kirjailijan tieni”
Kirjailija Sirpa Kähkönen

C-hinta = asun yhden hengen huoneessa täysihoidossa

Ke 12.7.

Yhden hengen huoneet annetaan varaamisjärjestyksessä.

Akvarellimaalauksen vaiheet
Näytös akvarellin tekemisestä,
taiteilija Konstantin Sterkhov

Syntymäaika

Taidekesän orkesterikonsertti

Ke 28.6.

Studia generalia ”Iholla, avaruudessa,
unessa – maalaustaiteen katsomisesta”

Ilmoittautumislomake Joutsenon Taidekesän kurssille

Valokuvaaja Mika Honkalinnan
näyttely on avoinna opiston
ruokasalissa kurssien aikana
klo 13.00–17.00.

Päiväys ja allekirjoitus

Lomakkeen palautus osoitteella: Joutsenon Taidekesä, Joutsenon Opisto, Pöyhiänniementie 2, 54100 Joutseno tai skannattuna
opisto@joutsenonopisto.fi

Joutsenon Taidekesä

Joutsenon Taidekesä

Yleisötilaisuuksia
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Joutsenon Taidekesä
Kädentaitojen, taiteen, ilmaisun,
kirjoittamisen ja musiikin kursseja
Konsertteja ja yleisötilaisuuksia

JOUTSENON
TAIDEKESÄ 2017
Joutsenon Opisto
Pöyhiänniementie 2
54100 JOUTSENO
www. joutsenonopisto.fi

www.facebook.com/joutsenonopisto
www.instagram.com/joutsenonopisto

