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Lasten ja nuorten kurssit

Kirjoittamisen kurssi

Lasten musiikkiviikko
(harmonikka, piano, sello, viulu)

4.6.–8.6.

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

11.6.–16.6.

Kirjoita maailmankaikkeus! –
kirjoittajakurssi nuorille

11.6.–13.6.

Proosakurssi – kirjoitetaan tarinaa
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Ilmaisun ja kädentaitojen kurssit

Tervetuloa kesäkurssille
Joutsenon Taidekesään!

Kielten kurssi
Suomen kieltä ja kulttuuria
japanilaisille

6–10

9.7.–13.7

30.7.–3.8.

12

Kuorokurssit

Akvarellikurssi

9.7.–13.7.

Elokuvakurssi

14.7.–20.7.

Pienryhmälaulu

11.6.–16.6.

Ikonimaalauskurssi

2.7.–6.7.

Populaarimusiikin kuorokurssi

9.7.–13.7.

Joogakurssi

16.7.–18.7.

Mieskuoroliiton kuorokurssit

27.6.–1.7.

Kalligrafiakurssi

25.6.–29.6.

Naiskuoroliiton kuorokurssit

1.7.–6.7.

Kuvanveistokurssi

14.7.–20.7.

Lasityökurssi

9.7.–13.7.

Lasten ja aikuisten Vedic Art
-maalauskurssi

4.6.–7.6.

Laululyriikan kurssi

16.7.–20.7.

Luonnonvalokuvauksen kurssi

16.7.–19.7.

Maalauskurssi

25.6.–29.6.

Mandala Wu-hsin –
matkalla minuuteen

30.7.–3.8.

Mangakurssi

25.6.–27.6.

Muistojen tilkkumatka

11.6.–15.6.

Muotokuvamaalauksen kurssi

23.7.–27.7.

Olipa kerran teatterinukke –
risusta ritari

4.6.–7.6.

Tilkkutyökurssi

25.6.–29.6.

Valokuvauskurssi nuorille kuvaajille 28.7.–2.8.
Vapaan kudonnan riemua

16.7.–20.7.

Vedic Art -kurssi

16.7.–20.7.

Ohjelmamuutokset mahdollisia
Taidekesän alkuperäinen logo: Aimo Vuorinen
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Lauluviikko
Laulun mestarikurssi

21.7.–27.7.

Yksinlaulun ja säestyksen kurssit

21.7.–27.7.

13

28.7.–3.8.
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Yleisötilaisuudet: luennot ja konsertit

15

Ilmoittautumislomake taidekesän kursseille
JOUTSENON OPISTON TALVI
20.8.2018–10.5.2019

3

Ilmoittautumiset
Kursseille tulee ilmoittautua viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Mikäli kursseilla on tilaa, ilmoittautumisia otetaan vastaan kurssin alkuun asti. Musiikkikurssien
ilmoittautumisajat löytyvät kurssikuvauksista.
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut
maksamaan kurssimaksun.
Kursseille ilmoittaudutaan kotisivujen kautta sähköisesti, 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 kurssikutsut ja laskut sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Peruutusehdot

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

46. Joutsenon Taidekesä tarjoaa runsaat kolme
kymmentä kesäkurssia sekä kaikille avoimia konsertteja
ja yleisötilaisuuksia. Kädentaitojen, taiteen, kirjoittamisen, ilmaisun ja musiikin kurssit soveltuvat niin harrastajille kuin ammattilaisillekin.
Nimekkäät ammattilaisopettajat ohjaavat kursseilla
Joutsenon Opiston kesäisen viihtyisässä miljöössä.
Majoittuminen on mahdollista opiston asuntolassa täysihoidolla.
Kesän 2018 uutuuksia ovat muun muassa laululyriikan
ja luonnonvalokuvauksen kurssit, nukketeatterikurssi,
vedic art -maalauskurssi lapsille ja aikuisille sekä nuorten
kirjoittajakurssi.

Joutsenon Taidekesä

Joutsenon
Taidekesä
2018

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.

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.
Majoitus- ja luokkatilat eivät ole täysin esteettömiä.

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 Lappeenrannassa
kaupungissa (Joutsenon kaupunginosassa), noin 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 tai 045 844 2993
Pöyhiänniementie 2, 54100 Joutseno

Lisätietoja kursseista
www.joutsenonopisto.fi
@joutsenonopisto
#joutsenontaidekesä

Joutsenon
Taidekesä

Joutsenon Taidekesä

Lasten
musiikkiviikko 4.6.–8.6.

Nuorten
musiikkiviikko 11.6.–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. Sävellyspajaan voivat
osallistua kaikki kiinnostuneet.
Kurssilaisista huolehtii vapaa-ajanohjaaja, joka on
paikalla ympäri vuorokauden.
OPETTAJAT
Harmonikka
Elina Leskelä, Päivi Valkeajoki ja Seppo Valkeajoki
Jouset
Jaana Kauppinen ja Riitta Lind, viulu
Heikki Pekkarinen, sello

Musiikkiviikko on tarkoitettu kaikille peruskurssi
vaiheessa oleville nuorille soittajille ja laulajille.
Viikon aikana on päivittäin oma soittotunti ja kuoro
sekä sävellyspaja laulun tekemisestä kiinnostuneille.
Sävellyspajassa täydennetään teoreettista osaamista.
Sävellyspajatyöskentelyä varten kurssille voi tuoda
oman tietokoneen.
Jousissa ja puhaltimissa on päivittäin orkesteritunti
ja harmonikassa sekä pianossa ryhmätunti.
Musiikkiviikon aikana toteutetaan myös pien
ryhmälaulun kurssi, jolle voi ilmoittautua joko ryhmänä
tai yksittäisenä laulajana. Pienryhmälauluun osallistuvat
voivat erillisestä maksusta osallistua myös soitonopetukseen omalla soittimella.
Kurssin aikana on paikalla vapaa-ajanohjaaja ympäri
vuorokauden.
OPETTAJAT

Piano
Maarit Peltoniemi ja Ninni Niemi

Harmonikka
Elina Leskelä, Ilona Suomalainen ja Janne Valkeajoki

Kuoro ja sävellyspaja
Satu Simola

Jouset
Janne Saarinen, viulu, Riitta Lind, viulu ja alttoviulu
Heikki Pekkarinen, sello

Orkesteri
Riitta Lind
Säestys
Tuomas Mali
Vapaa-ajanohjaaja
Anna Leskelä
ILMOITTAUTUMINEN
Opiston kotisivujen kautta sähköisesti tai tulostettavalla
ilmoittautumislomakkeella 11.5. mennessä.

HINTA
A-hinta 265 € | B-hinta 215 €
Sisarusalennus 25 %
Huoltajan majoitus kurssin aikana täysi
hoidossa 32 € / vuorokausi

Piano
Inari Kytömäki
Maarit Liimatainen
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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nuorten kurssit
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Orkesteri
Janne Saarinen, Jorma Lautanen
Säestys
Maarit Liimatainen
Vapaa-ajanohjaaja
Anna Leskelä
ILMOITTAUTUMINEN
Opiston kotisivujen kautta sähköisesti tai tulostettavalla
ilmoittautumislomakkeella 11.5. mennessä.

HINTA
A-hinta 290 € | B-hinta 240 € | C-hinta 310 €
Sisarusalennus 25 %
Huoltajan majoitus kurssin aikana täysi
hoidossa 32 € / vuorokausi

Kirjoita maailmankaikkeus!
– nuorten kirjoittajakurssi
11.6.–13.6. (21 h)
Kurssi soveltuu 13-20 -vuotiaille kirjoittaville tai kirjoittamisesta kiinnostuneille nuorille.
Kolmen päivän kurssilla aihealustukset, ohjattu keskustelu ja kirjoitusharjoitukset vuorottelevat.
Tarkoitus on tutkia yhdessä tarinan keskeisiä osaalueita: ideointia, hahmoa, miljöötä, juonta, alatekstiä
ja teemaa. Viimeinen iltapäivä on varattu kirjoittajuudesta, kirjoittajan työtavoista ja julkaisumahdollisuuksista keskustelemiseen.
OPETTAJA
Runoilija, käsikirjoittaja ja kirjoittamisen ohjaaja Solina
Riekkola
HINTA
A-hinta 230 € | B-hinta 170 € | C-hinta 240 €

Huoltajat voivat majoittua opistolla lasten
ja nuorten kursseilla. Lisätietoa majoitus- ja
hintatiedoista opiston toimistosta.

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
9.7.–13.7. (35 h)

Elokuvakurssi
14.7.–20.7. (49 h)

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

Kurssilla tutustutaan elokuvatuotannon maailmaan ja
opitaan elokuvan toteutuksen vaiheet ja perusteet
esituotannosta jälkituotantoon. Perehdytään 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 kiinno
stuneille omasta aiemmasta taitotasosta riippumatta. Kurssi on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille
(16–35 v). Omaa välineistöä ei tarvita.
Lue lisää ja katso viime vuoden kurssielokuva osoitteessa www.elokuvakurssi.fi

OPETTAJA
Kansainvälisesti tunnettu Pietarista kotoisin oleva taiteilija Konstantin Sterkhov, joka on erikoistunut akvarellitekniikkaan. Opetuskieli englanti, saksa, venäjä ja kuvallisesti suomi.
Lisätietoja: www.sterkhovart.com
HINTA
A-hinta 355 € | B-hinta 260 € | C-hinta 375 €

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

Taideopetustilat ovat kurssilaisten
käytössä myös iltaisin

Joutsenon Taidekesä

6

llmaisun ja
kädentaitojen kurssit

Ikonimaalauskurssi
2.7.–6.7. (35 h)
Kurssilla perehdytään ikonien tapaan kuvata pyhiä
ihmisiä maisemassa, ihmiskehon mittasuhteisiin ja maiseman perspektiiveihin. Harjoitustyönä maalataan
oman taitotason mukaan esimerkiksi profeetta Elian,
suurmarttyyri Georgioksen tai jonkin muun pyhän
ihmisen ikoniaihe. Kurssilla tutustutaan myös maalattavien harjoitustöiden kuvasisältöön, pyhien elämä
kertoihin ja taidehistorialliseen taustaan.
Kurssi sopii sekä ikonimaalausta aloitteleville että
ikonimaalausta jo harrastaneille opiskelijoille. Omat
maalaustarvikkeet mukaan. Materiaaleja saatavilla
myös opettajalta.
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OPETTAJA
Ikonimaalari, ikonimaalauksen opettaja,
FM Liisa Tynkkynen
HINTA
A-hinta 355 € | B-hinta 260 € | C-hinta 375 €

Joogakurssi
16.7.–18.7. (15 h)

Kalligrafiakurssi
25.6.–29.6. (35 h)

Kurssilla tutustutaan joogan tiehen, sen lähtökohtaan
ja näkökulmaan teorian, konkreettisten harjoitusten,
dialogin ja hiljaisuuden kautta tavoitteena kehon ja
mielen tasapaino.
Kurssi sopii kaikille joogasta kiinnostuneille, erityisesti omaa joogatietä kulkevalle tai sen alkutaipaleella
olevalle.
Kurssille mahtuu 16 osallistujaa.

Kirjoitamme hiusterällä kaunista, rauhallista Merian frakturaa
ja lisäämme siihen elementtejä
leveämmillä terillä. Tutustumme
myös muihin hiusteräkirjoituksiin, esimerkiksi Lapidar antikvaan. Taittelemme leporelloja.
Kurssille ovat tervetulleita sekä aloittelijat että jo pidempään kalligrafiaa harrastaneet.

OPETTAJA
Tietokirjailija, fil.tri, joogaopettaja Sirpa Polo

Opetuskielinä ovat
suomi, saksa
ja englanti. Teaching
in Finnish,
German and
English.

OPETTAJA
Kalligrafiataiteilija Annikki Rigendinger
Lisätietoja www.annikki.ch

HINTA
A-hinta 170 € | B-hinta 120 € | C-hinta 180 €
HINTA
A-hinta 355 € | B-hinta 260 € | C-hinta 375 €

Joutsenon Taidekesä

Laululyriikan ja sävellyksen
kurssi 16.7.–20.7. (35 h)

Luonnonvalokuvauksen
kurssi 16.7.–19.7. (28 h)

Mukava kesäinen lasityörupeama,
joka sopii niin vasta-alkajille kuin
Opetuskielinä
pidempäänkin lasitöitä tehneille.
ovat suomi ja
englanti. Teaching
Kurssilla voi työskennellä tifin Finnish and
fany-, lasimosaiikki- ja lyijylasi
English
tekniikoin. Halukkaat voivat tehdä
pieniä lasinsulatuskokeiluja. Viikon aikana ehtii valmistaa esimerkiksi koriste-esineitä,
ikkunatyön tai lampunvarjostimen. Kukin voi valita
mieleisensä työprojektin, johon saa henkilökohtaista
ohjausta. Kurssilla on mahdollisuus opetella mm.
lampunvarjostimen suunnittelua tai luonnonkivien ja
simpukoiden yhdistämistä lasityöhön. Mahdollisuus
ostaa erikoismateriaaleja kurssilta sekä lasia ja tarvikkeita läheisestä lasiliikkestä. Ole yhteydessä kurssin
opettajaan varsinkin, jos suunnittelet jotain erikoisempaa tai suurempaa työtä.

Kurssilla tutustutaan laulun sanoittamisen ja säveltämisen perusteisiin ja tehdään yhdessä ja yksin uusia
lauluja. Kurssin aikana syntyneitä sekä muita tekstejä ja
sävellyksiä käydään läpi yhdessä ja hiotaan esityskuntoon. Kurssin aikana voidaan toteuttaa myös pienimuotoinen loppukonsertti, jossa kurssilaiset ja kurssin
opettaja esittävät kurssilla hiottuja lauluja.
Kurssille voi valmistautua tutustumalla kirjaan Heikki
Salo: Kahlekuningaslaji.
Kurssi sopii kaikille lauluntekemisestä kiinnostuneille.

Luonnonvalokuvauksen peruskurssi sopii niin aloittelijalle kuin jo jonkin aikaa kuvanneelle. Osallistujalla on
oltava oma kamera.
Kurssilla käydään läpi luonnonvalokuvauksen historiaa, käytäntöjä ja eri näkökulmia kuvaamiseen esimerkkien kautta sekä perehdytään luonnonvalo
kuvaajan välineisiin, varusteisiin ja kamera- ja
kuvaustekniikkaan.
Kurssiin sisältyy kuvaamista maastossa, henkilö
kohtaista opastusta, kuvatun materiaalin läpikäyntiä ja
palautteen antoa sekä yleistä keskustelua luonnon
valokuvauksesta kurssilaisten kiinnostuksen mukaan.

OPETTAJA
Lasiartesaani/lasitaiteilija Annukka Ritalahti
annukkaritalahti@gmail.com
www.silverstreetglass.com
HINTA
A-hinta 355 € | B-hinta 260 € | C-hinta 375 €

Kuvanveistokurssi
14.7.–20.7. (49 h)

Lasten ja aikuisten Vedic Art
-maalauskurssi 4.6.–7.6. (28 h)

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 niin vasta-alkajille kuin jo aiemmin
kuvanveistoa harrastaneille.
Työskentelyä sään mukaan sisä- ja ulkotiloissa.

Vedic Art on taidekoulutusmuoto ilman osaamis
vaatimuksia. Vedic Art’ssa rohkaistaan kokeilemaan ja
ilmaisemaan itseään piirtämällä ja maalaamalla. Taiteen
17 prinsiippiä etenevät luonnollisesti luomisprosessin
mukaan vaiheittain. Sen voi kokea maalaamalla.
Kurssilla lapset maalaavat yhdessä aikuisen kanssa.
Aikuinen (äiti, isä, kummi, täti, setä, isoäiti, isoisä) huolehtii lapsen papereista ja maalaustarvikkeista maalaten samalla itsekin.
Maalataan jalat tukevasti maassa ja pensselit taivaassa!
Kurssi sopii parhaiten yli 6-vuotiaille lapsille.

OPETTAJA
Kuvanveistäjä, kuvataiteilija YAMK Satu Jaatinen

OPETTAJA
Vedic Art opettaja, Ttm, työnohjaaja ja terveyden
huollon opettaja Eliisa Kivistö
eliisakivisto@gmail.com

HINTA
A-hinta 395 € | B-hinta 285 € | C-hinta 420 €
HINTA
A-hinta 285 € B-hinta 210 € aikuinen
A-hinta 160 € B-hinta 105 € 1. lapsesta
A-hinta 50 € B-hinta 30 € 2. lapsesta

OPETTAJA
Muusikko, laulaja ja lauluntekijä Tuija Rantalainen
www.tuijarantalainen.com
HINTA
A-hinta 355 € | B-hinta 260 € | C-hinta 375 €

OPETTAJA
Valokuvaaja Mika Honkalinna
http://ammattiluontokuvaajat.fi/honkalinna-mika
HINTA
A-hinta 306 | € B-hinta 230 € | C-hinta 320 €
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Lasityökurssi
9.7.–13.7. (35 h)
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Mangakurssi
25.6.–27.6. (21 h)

Muotokuvamaalauskurssi
23.–27.7. (35 h)

Tilkkutyökurssi
25.6.–29.6. (35 h)

Kesän maalauskurssilla perehdytään maalaustaiteen
kieleen ja keinoihin, maalien ja välineiden käyttöön,
sommitteluun ja väri-ilmaisuun, kesän valosta ja väreistä nauttien.
Työskentelyvälineiksi sopivat öljyvärit, akryylit, vesivärit tai pastellit. Kurssi sopii kaikille maalauksesta kiinnostuneille.
Kurssille otetaan 16 opiskelijaa.

Manga on suuri ilmiö niin Suomessa kuin maailmallakin, mutta tunnetko mangan historian ja japanilaisten sarjakuvien rakenteen? Mangakurssilla tehdään
matka japanilaisen sarjakuvan maailmaan. Kurssiin sisältyy luentoja ja erilaisten tekniikoiden ja tekotapojen
kokeilemista itse käytännössä.
Tarvikkeita voi ostaa opettajalta.

Kurssilla tutustutaan muotokuvamaalaukseen. Maalaamisen ohessa tarkastellaan lyhyesti muotokuvaa osana
taidehistoriaa, sekä ihmisen mittasuhteita ja anatomiaa
painottaen erityisesti kasvoja.
Kurssilla muotokuvamaalaus/maalaukset toteutetaan kurssilaisten omien valokuvien pohjalta. Maalaustekniikan jokainen kurssilainen valitsee oman kiinnostuksensa ja taitojensa mukaan.
Kurssi soveltuu kaikille muotokuvamaalauksesta
kiinnostuneille.
Kurssille otetaan 12 opiskelijaa.

Tilkkutyön tuulahduksia maailmalta!

OPETTAJA
Taidemaalari Mikko Sakala
www.mikkosakala.com
HINTA
A-hinta 355 | € B-hinta 260 € | C-hinta 375 €

Mandala Wu-hsin – matkalla
minuuteen 30.7.–3.8. (35 h)
Kurssin tavoitteena on löytää kuvantekemisessä ennakkoluuloton
Opetuskielinä
ja mielestä vapaa tyhjyyden tila.
ovat suomi ja
Kiinalaisen Wu-hsin-periaatteen
englanti. Teaching
mukaan ei ajatella, vaan ollaan
also in English.
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.
OPETTAJA
Kuvataiteilija, kuvataideopettaja, TaT, Asta Sutton
www.astagallery.com

OPETTAJA
Sarjakuvataiteilija, Itä-Aasian tutkimuksen maisteri
opiskelija Sari Manninen alias Sari Haltijakäpälä
HINTA
A-hinta 230 € B-hinta 170 € C-hinta 240 €

Muistojen tilkkumatka
11.6.–15.6. (35 h)
Kurssilla ommellaan erilaisista muistojen materiaaleista
ja kuvista tilkkutyö, joka voi olla esimerkiksi seinävaate,
peitto, taulu tai tyyny. Tilkkutekniikat opitaan kurssin
aikana.
Kurssiviikon aikana pysähdytään muistojen maailmaan osana suunnittelua, työskentelyä ja valmiin työn
tarkastelua. Tilkkutyön ympärille muodostuu kuvatarina, josta löydät voimavarojasi ja suuntaat katseen
kohti tulevaisuutta tässä hetkessä läsnäolon kautta.
Mukaan tarvitset muistojesi kankaita/pitsejä/nauhoja/pöytäliinoja/pitsiliinoja, valokuvia, silmä- ja hakaneuloja sekä ompelulankaa, nuppineuloja, ompelukoneen (kurssilaisten käytössä on yksi yhteinen kone)
ja muistiinpanovälineet.
Kurssin opettajalta on mahdollista ostaa kankaita,
pitsejä, nauhoja, vanulevyä sekä tukikankaita. Kuvansiirtomateriaalit maksetaan käytön mukaan.
OPETTAJA
TM, ratkaisukeskeinen työnohjaaja
Hannele Pohjalainen
www.pohjatar.fi

HINTA
A-hinta 355 € | B-hinta 260 € | C-hinta 375 €
HINTA
A-hinta 355 € | B-hinta 260 € | C-hinta 375 €

OPETTAJA
Kuvataiteilija YAMK Tuulia Iso-Tryykäri
HINTA
A-hinta 355 € | B-hinta 260 € | C-hinta 375 €

Olipa kerran teatterinukke –
risusta ritari 4.6.–7.6. (28 h)
Oletko kiinnostunut nukketeatterista? Käytätkö nukke
teatteria työssäsi esimerkiksi lasten kanssa? Teatterinukkekurssilta saat työkaluja nukenkäsittelyyn ja
teatteri-ilmaisuun.
Kurssilla tutkitaan, mitä eri materiaalit, muodot,
kehonosat, värit, koko ja rytmit kertovat hahmosta
näyttämöllä. Kurssilla rakennetaan yksinkertainen
teatterinukke löydetyistä materiaaleista ja opetellaan
nukketeatterille ominaista tarinan ja draaman rakentamista. Kurssilla ei tarvita aikaisempaa kokemusta
nukketeatterista.
OPETTAJA
Nukketeatteritaiteilija (AMK) Satu Kivistö
HINTA
A-hinta 306 € B-hinta 230 € C-hinta 320 €

Kurssilla tutustutaan tilkkuilun värikkääseen maailmaan.
Mitä uutuuksia vuosi on tuonut tullessaan?
Blokeja, tekniikoita, pussukoita, kasseja moni
puolisesti koko viikon niin aloittelijoille kuin kokeneille
konkareillekin.
OPETTAJA
Taideopettaja Hannele Kinnunen
puh. 050 567 0071 tai hannele.kin@outlook.com
HINTA
A-hinta 355 € B-hinta 260 € C-hinta 375 €

Joutsenon Taidekesä
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Maalauskurssi
25.6.–29.6. (35 h)
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Vedic Art -kurssi
16.7.–20.7. (35 h)

Nuoret valokuvaajat -yhteisön (www.nuoretvalo
kuvaajat.fi) jo kuudetta 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.

”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, viivalla.
Kontrolloiva äly muuttuu luovaksi älyksi. Arvostelun sijaan kokeilemme, yllätymme ja ihastumme.
Kurssilla on mahdollisuus osallistua peruskurssille,
jatkokurssille I tai jatkokurssille II.
Voit myös tulla kertaamaan perus- tai jatkokursseja.

OPETTAJA/KURSSIVASTAAVA
Topi Markovaara
Lisätietoja leiristä
info@nuoretvalokuvaajat.fi , p.040 701 7292

OPETTAJA
Vedic Art opettaja, Ttm, työnohjaaja ja
terveydenhuollon opettaja Eliisa Kivistö
eliisakivisto@gmail.com
HINTA
A-hinta 355 € | B-hinta 260 € | C-hinta 375 €

HINTA
A-hinta 299 € | B-hinta 240 €

Vapaan kudonnan riemua
16.7.–20.7 (35 h)
Luovalla kudontakurssilla heitämme perinteisen
kudonnan tiukat säännöt romukoppaan, annamme
värien ja lankojen viedä! Tavoitteena löytää uskallus
luoda jotain uutta ja erilaista, päästä ajattomaan tilaan
pehmeiden materiaalien näyttäessä tietä. Saat käyttöösi helppokäyttöiset aikuisten pienoiskangaspuut,
joilla voit valmistaa huiveja, sisustustekstiilejä, sohvatyynynpäällisiä, kankaita laukkuihin ja kasseihin sekä
paljon muuta. Kurssi sopii kaikille, et tarvitse mitään
aiempaa osaamista.
Materiaaleja ostettavissa opettajalta. Kurssille voit
halutessasi ottaa mukaan omia neule-, kudonta- ja
efektilankoja.
Kurssille mahtuu 8 opiskelijaa.
OPETTAJA
ITE-taiteilija, kudonta-artesaani Milja Talvikki Nikamaa
Lisätietoja: www.keijupeikko.fi
HINTA
A-hinta 355 € | B-hinta 260 € | C-hinta 375 €

Kirjoittamisen
kurssi
Proosakurssi –
kirjoitetaan tarinaa
9.7.–13.7. (35 h)
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 omaelämä
kerrallisista tarinoista ja kirjoitetaan novelli.
Kirjailijavieraana Kati Tervo.

Joutsenon Taidekesä
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Valokuvauskurssi nuorille
kuvaajille 28.7.–2.8. (42 h)
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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 355 € | B-hinta 260 € | C-hinta 375 €

Kielten
kurssi
Suomen kielen ja kulttuurin kurssi
japanilaisille 30.7.–3.8.
Lisätietoa kursseista www.joutsenonopisto.fi
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Lauluviikko

Pienryhmälaulu
11.6.–16.6.

Populaarimusiikin
kuorokurssi 9.7.–13.7. (35 h)

Laulun mestarikurssi
21.7.–27.7.

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 kaiken ikäisille.

Uusia, raikkaita ja innostavia virikkeitä kuorolauluun!
Kurssilla opetellaan ja opitaan uutta ohjelmistoa
iloisessa ja välittömässä tunnelmassa. Ohjelmistossa on
musiikkia laidasta laitaan eri vuosikymmeniltä uudem
paakaan populaarimusiikkia ja rytmimaailmaa unohtamatta. Kurssilla tarvitaan nuotinlukutaitoa, sillä uusi
ohjelmisto otetaan haltuun muutamassa päivässä
torstai-illan konserttiin esitettäväksi.
Kurssi on avoin kaikille kuorolaulajille.

FRANZ LUKASOVSKY, WIENIN MUSIIKKIYLIOPISTO

Joutsenon Taidekesä

Joutsenon Taidekesä

Kuorokurssit

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.
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Kurssin pianistit ovat Antti Haho ja Joel Papinoja.
OPETTAJA
Satu Simola

Opettajina toimivat musiikin monitoimiammattilaiset
Jussi Mattila ja Mika Siekkinen.

Ilmoittautumiset kotisivujen kautta sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella 11.5.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.

Ilmoittautuminen opiston kotisivujen kautta sähköisesti
tai esitteen ilmoittautumislomakkeella.

HINTA
A-hinta 210 € | B-hinta 110 € | C-hinta 230 €
| Pelkkä opetus 50 €

HINTA
A-hinta 355 € | B-hinta 260 € | C-hinta 375 €

Suomen Mieskuoroliiton
perus- ja taitomerkkilaulukurssi 28.6.–1.7., kuoronjohtokurssi sekä Liiton miehet
-liittokuoro 27.6.–1.7.
Mieskuoroliiton kurssit ovat avoimia kaikille kuoro
laulusta kiinnostuneille.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen puh. 010 8200 236
tai mieskuoroliitto@sulasol.fi
www.mieskuoro.fi

Suomen Naiskuoroliiton
laulukurssit 1.7.–6.7.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Helena Toivanen puh.
0500 205 525, toivanen.helena@gmail.com ja Maija-
Liisa Konttinen puh. 050 305 2584,
maijalii.k@gmail.com
snkl.sulasol.fi

HINTA
A-hinta 550 € | B-hinta 440 € | C-hinta 610 €

Yksinlaulukurssi
21.7.–27.7.
ÄÄNENMUODOSTUKSEN JA TULKINNAN,
LIEDIN JA OOPPERAN KURSSI
Kurssiin sisältyy päivittäin yksityistunti (30 min.), ryhmä
tunti sekä työskentelyä duoparina toimivan pianistin kanssa. Ryhmätunneilla laulaja-pianistiparit työstävät harjoittamaansa ohjelmistoa opettajan johdolla, ja
pianistit saavat ohjausta laulumusiikin parissa työskentelyyn. Tavoitteena on syventää tulkinnallisia, kamarimusiikillisia ja esittämiseen liittyviin taitoja.
LAULUOPETUS
Hanna-Leena Haapamäki, Timo Honkonen, Sirkka
Parviainen, Aarne Pelkonen, Johanna Tuomi ja Sirkku
Wahlroos

Säestyksen kurssi
21.7.–27.7.
OPETUS
Heikki Pellinen ja Pia Värri
Yksinlaulukurssin kanssa yhteistyössä toimii säestyksen kurssi, jossa pianisti saa opetusta kurssin luokka
tunneilla 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.

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

Konserttisali
flyygeleineen sekä
kaikki 30 pianoamme
ovat kurssilaisten
käytettävissä

Joutsenon Taidekesä
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Lauluviikon aikana järjestetään seuraavat erilliset kurssit, joille sekä mestarikurssin että yksinlaulukurssin osallistujat voivat ilmoittautua.
ENSEMBLE
Ville Enckelmann Düsseldorfin Deutsche Oper am
Rheinista pitää kaksipäiväisen oopperaensemble
kurssin 26.7.–27.7. Kiinnostuneiden toivotaan muodostavan ensembleja ja valmistavan ohjelmistoa joko ennen kurssia tai kurssin alkupäivinä.
Hinta 25 €

ITALIALAISEN AARIAN KURSSI
Ritva Auvinen pitää yhdessä pianisti Tero Valtosen kanssa kolmipäiväisen italialaisen aarian kurssin
23.7.–25.7. Kurssilla syvennetään italialaisen ooppera
repertuaarin tuntemusta.
Kurssille tuodaan yksi tai kaksi italiankielistä aariaa,
joiden työstäminen on aloitettu jo aikaisemmin.
Hinta 25 €

FONETIIKAN TYÖPAJA
Saksan kielen fonetiikka / Aarne Pelkonen tai
Italian kielen fonetiikka / Ville Enckelmann
Työpajaan sisältyy kaksi ryhmätuntia ja yksilöopetusta.
Hinta 25 €

Pianon, sellon, viulun, alttoviulun ja harmonikan
mestarikurssit 28.7.–3.8.
Kurssiin sisältyy päivittäin oman soittimen yksityistunti (45 min.), kamarimusiikkiopetusta sekä
mahdollisuus osallistua orkesterisoittoon. Kurssiviikon aikana järjestetään kaksi kurssikonserttia ja
orkesterikonsertti.
HARMONIKKA
Matti Rantanen ja Heidi Velamo

ORKESTERI
Janne Valkeajoki

PIANO
Hui-Ying Liu-Tawaststjerna ja Erik T. Tawaststjerna
Salla Karakorpi

VAPAAN SÄESTYKSEN KURSSI
Salla Karakorpi

ALTTOVIULU
Tommi Aalto

Ilmoittautuminen lauluviikon kursseille opiston kotisivujen
kautta sähköisesti 3.5. mennessä.

SELLO
Roi Ruottinen
VIULU
Päivyt Meller ja Seppo Tukiainen
KAMARIPIANISTIT
Salla Karakorpi ja Timo Koskinen

Kurssiviikon aikana järjestetään erillinen vapaan säestyksen kurssi, joka on avoin kaikille mestarikurssilaisille.
Ilmoittautuminen ennakkoon muun kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen mestarikursseille opiston kotisivujen kautta sähköisesti 18.5. mennessä.
Kursseille voivat osallistua myös nuoremmat soittajat
huoltajan vastuulla. Kurssiviikon aikana ei ole vapaa-
ajan ohjausta.
HINTA
A-hinta 440 € | B-hinta 360 € | C-hinta 470 € |
Vapaan säestyksen kurssi 25 €

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

Joutsenon Taidekesä

Soitinten
mestarikurssit

Lauluviikko
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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
puh. 05 6100 100.
Yleisötilaisuudet toteutetaan pääsääntöisesti Joutse
non Opiston Auditoriossa klo 19.00, ellei toisin
mainita. Muutokset ovat mahdollisia.

To 7.6.

Kurssikonsertti klo 16.30 ja 18.30

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

Pe 8.6.

Kurssikonsertti klo 14.00

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

Pe 15.6.

Kurssikonsertti klo 16.30 ja 18.30

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

La 16.6.

Kurssikonsertti klo 14.00

Nuorten musiikkiviikon kurssilaiset

Ti 26.6.

Joutsenon Taidekesän avajaiset

Juhlapuhujana toimittaja, tietokirjailija Leeni Peltonen
Musiikki Jorma Elorinne, baritoni ja Maija Teikari, piano

La 30.6.

Mieskuoroliiiton edustuskuoro
Liiton miesten konsertti
Joutsenon kirkko

Su 1.7.

To 12.7.

Viihdekonsertti

Populaarimusiikin kurssi,
johtaa Jussi Mattila ja Mika Siekkinen

Ti 17.7.

Studia generalia ”Miksi valitsemme pahan
ja torjumme hyvän? – henkinen väkivalta
aikamme ihmisyyden tuho”
Tietokirjailija, fil.tri Sirpa Polo

La 21.7.

Lauluviikon opettajakonsertti klo 20.00
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Ruusu-Maaria Brousseau, mezzosopraano ja Elina
Kunnari, piano sekä Ruut Karhula, mezzosopraano ja
Niilo Junnikkala, piano

To 26.7.

Kurssikonsertti

Ilmoittautumislomake Joutsenon Taidekesän kurssille

Pe 27.7.

Nimi

laulu- ja säestyskurssilaiset

Kurssikonsertti klo 18.30
laulu- ja säestyskurssilaiset

Ma 30.7.

Kamarimusiikkikonsertti

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

Ke 1.8.

Katuosoite

Postitoiminumero ja -paikka

Puhelin

Syntymäaika

Sähköpostiosoite

Taidekesän orkesterikonsertti

Ilmoittaudun seuraaville kursseille:

To 2.8.

Kurssi

Mestarikurssilaiset, kapellimestarina Janne Valkeajoki

Kurssikonsertti klo 18.30

Pianon, sellon, viulun ja harmonikan mestarikurssilaiset

Ke 4.7.

Pianon, sellon, viulun ja harmonikan mestarikurssilaiset

Kurssikonsertti klo 13.00

Kurssimaksu
A-hinta = asun täysihoidossa opistolla
B-hinta = en asu
C-hinta = asun yhden hengen huoneessa täysihoidossa

Naiskuoroliiton kirkkokonsertti
Joutsenon kirkko

Kirjailija Kati Tervo

Lisätietoa
www.joutsenonopisto.fi.

Lauluviikon stipendikonsertti

Pe 3.8.

Studia generalia, “Kirjailijan tieni”

20.8.2018–10.5.2019

Ma 23.7.

Mieskuorokurssien päätöskonsertti
klo 14.30

Ti 10.7.

Joutsenon Opiston
talvikauden opintolinjat

Yhden hengen huoneet annetaan varaamisjärjestyksessä.

Taiteilija Konstantin Sterkhovin
taidenäyttely opiston ruoka
salissa Taidekesän kurssien
aikana klo 13.00–17.00.

Joutsenon Taidekesä

Joutsenon Taidekesä

Yleisötilaisuuksia

Päiväys ja allekirjoitus

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

Joutsenon Taidekesässä pääset kokemaan
kädentaitojen, taiteen, ilmaisun,
kirjoittamisen ja musiikin kursseja.
Osallistu myös konsertteihin ja
yleisötilaisuuksiin!

JOUTSENON
TAIDEKESÄ 2018
Joutsenon Opisto
Pöyhiänniementie 2
54100 JOUTSENO

@joutsenonopisto
#joutsenontaidekesä

www. joutsenonopisto.fi

Joutsenon Taidekesä

