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49. Joutsenon Taidekesä tarjoaa runsaat kolmekymmentä kädentaitojen, taiteen, kirjoittamisen, ilmaisun
ja musiikin kurssia sekä kaikille avoimia konsertteja ja
yleisötilaisuuksia. Kurssit soveltuvat niin harrastajille
kuin ammattilaisillekin.
Nimekkäät opettajat ohjaavat kursseilla Joutsenon
Opiston kesäisen viihtyisässä miljöössä. Majoittuminen
täysihoidolla on mahdollista opiston asuntolassa.
Tutustu kesän ohjelmaan ja tule syventämään jo
olemassa olevia taitojasi tai hyppää rohkeasti itsellesi
uudelle taiteenalalle.

Ilmoittautuminen kursseille alkaa 1.2.2021. 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. Osallistujat hyväksytään kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssilaisille lähetetään kurssikutsu
ja lasku sähköpostitse heti kurssin varmistuttua tai viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.
Musiikkikursseille opettajat valitsevat oppilaansa
ilmoittautumisajan jälkeen. Tiedot musiikkikurssien
valintapäätöksistä lähetetään kaikille ilmoittautuneille.

Majoittuminen
Opiston alueella on kaksi asuntolaa. Pääosa huoneista
on soluja, joissa on yhden ja kahden hengen huone
sekä näillä yhteinen suihku ja wc. Opistolla on myös
muutama yhden hengen huone, jossa on oma suihku ja
wc. Yhden hengen huoneet jaetaan varaamisjärjestyksessä. Majoitus- ja luokkatilat eivät ole täysin esteettömiä.

Maksut
A-hinta: opetus ja majoitus täysihoidossa yhden hengen
huoneessa
B-hinta: opetus ja majoitus täysihoidossa kahden
hengen huoneessa
C-hinta: opetus, lounas ja päiväkahvi
Täysihoitoon sisältyy majoitus sekä aamiainen, lounas,
päiväkahvi ja päivällinen (lasten ja nuorten kursseilla
lisäksi iltapala).
Vierasmajoitus- ja ruokailuhinnat kurssien aikana
www.joutsenonopisto.fi/taidekesa/lisatietoa

Sijainti
Joutsenon Opisto sijaitsee Lappeenrannan kaupungissa (Joutsenon kaupunginosassa), noin 2,5 kilometrin
päässä Joutsenon keskustasta, rautatieasemalta, linjaautoasemalta ja 6-tieltä. Lähes kaikki junat pysähtyvät
Joutsenossa.

Peruutusehdot
Peruutus on maksuton 7 kalenteripäivää ennen kurssin
alkua. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään
puolet kurssin hinnasta. Jos osallistuja esittää lääkärintodistuksen, kurssimaksu palautetaan. Kurssimaksun
palautuksesta peritään 15 € toimistomaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu kurssille,
peritään koko kurssimaksu. Ilmoittautuminen ei raukea, vaikka kurssimaksu jätettäisiin maksamatta.

TIEDUSTELUT
Joutsenon Opisto
opisto@joutsenonopisto.fi, puh. 045 844 2993
Pöyhiänniementie 2, 54100 Joutseno

@joutsenonopisto
#joutsenontaidekesä
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Lisätietoja kursseista ja
ilmoittautumiset
www.joutsenonopisto.fi/taidekesa
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Lasten musiikkiviikko 7.–11.6.

Lasten lied 7.–11.6.

– HARMONIKKA, PIANO, SELLO, VIULU –

KURSSI NUORILLE PIANISTEILLE JA LAULAJILLE

Musiikkiviikon kurssit soveltuvat soittamista jo muutaman vuoden harrastaneille sekä soittoharrastusta vasta
aloitteleville lapsille. Ikäsuositus kurssille osallistuville
on noin 5–12 vuotta.
Viikon aikana päiväohjelmaan sisältyy oma soitto
tunti (45 min) sekä yhteismusisointia orkesterissa ja
ryhmätunneilla. Päivittäin ohjelmassa on myös kuoro ja
sävellyspaja, joihin kaikki kiinnostuneet voivat osallistua.
Kurssilla on vapaa-ajanohjaaja, joka yöpyy opistolla
kurssin aikana.

Lasten ja nuorten lied on leikkiä ja ilmaisun iloa, mieli
kuvituksen liitoa sekä yhdessä jaettuja kokemuksia.
Lied on taidemuoto, jossa laulaja ja pianisti muotoilevat laulujen tarinoita ja tunnelmia musiikillisiksi kokonaisuuksiksi.
Liedopetus tapahtuu ryhmä- ja yksilötunneilla.
Ryhmässä tehdään ryhmäytymisleikkejä, runojen ja
musiikin sisältöön perehdyttäviä harjoituksia sekä
kuunnellaan liedesityksiä. Lasten liedryhmä on turvallinen ympäristö kokeilla uusia asioita, sillä opetus etenee lasta kuunnellen. Yksilötunneilla keskitytään oman
stemman ja instrumentin hallintaan. Lasten ja nuorten
liedkurssi sopii hyvin sekä vasta-alkajille että jo pidempään musiikkia harrastaneille. Laulusta innostuneille se
on helppo ja mukava mahdollisuus kokeilla laulamista
tai aloittaa lauluharrastus. Pianisteilla olisi hyvä olla
vähintään alkeistason nuotinlukutaito. Ikäsuositus kurssille osallistuville on noin 5–16 vuotta. Kurssille ilmoittautuvilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta liedistä.
Lied-kurssin osallistujat voivat halutessaan osallistua
myös lasten musiikkiviikon kuoroon ja sävellyspajaan.
Kurssilla on vapaa-ajanohjaaja, joka yöpyy opistolla
kurssin aikana.

OPETTAJAT
Harmonikka Janne Valkeajoki, Päivi Valkeajoki,
Seppo Valkeajoki
Viulu Jaana Kauppinen, Tiina Kivijärvi,
Emmi Seppänen
Sello Csilla Tuhkanen, Annika Valkeajoki
Piano Ann-Christin Forsell, Maarit Peltoniemi,
Kalla Ruokokoski
Orkesteri, kuorot ja sävellyspaja Satu Simola
VAPAA-AJANOHJAAJA
Hanna Paananen
ILMOITTAUTUMINEN
Opiston kotisivujen kautta sähköisesti 9.5. mennessä.

OPETTAJAT
Saara-Maija Strandman
Marjukka Eskelinen
VAPAA-AJANOHJAAJA
Hanna Paananen
ILMOITTAUTUMINEN
Opiston kotisivujen kautta sähköisesti 9.5. mennessä..

HINTA
A-hinta 290 € | B-hinta 270 € | C-hinta 220 €
Sisarusalennus 25 %
Huoltajan majoitus kurssin aikana täysi
hoidossa 38,50 € / vuorokausi.

HINTA
A-hinta 290 € | B-hinta 270 € | C-hinta 220 €
Sisarusalennus 25 %
Huoltajan majoitus kurssin aikana täysi
hoidossa 38,50 € / vuorokausi.
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Lasten ja nuorten
musiikkikurssit

5
Nuorten
musiikkiviikko 14.–19.6.
– HARMONIKKA, PIANO, KITARA, PUHALTIMET,
SELLO, VIULU –

Sävellyspaja ja kuoro/pienryhmälaulu
Satu Simola

Viikon aikana on päivittäin oma soittotunti (45 min)
sekä yhteismusisointia orkesterissa ja ryhmätunneilla.
Kurssilla on mahdollisuus osallistua myös kuoroon/
pienryhmälauluun sekä sävellyspajaan, jossa täydennetään teoreettista osaamista. Sävellyspajatyöskentelyä varten kurssille voi tuoda oman tietokoneen.
Kurssilla on vapaa-ajanohjaaja, joka yöpyy opistolla
kurssin aikana.

Orkesteri
Janne Saarinen

OPETTAJAT
Harmonikka
Janne Valkeajoki

ILMOITTAUTUMINEN
Opiston kotisivujen kautta sähköisesti 9.5. mennessä.

Viulu
Tiina Kivijärvi, Janne Saarinen, Emmi Seppänen
Sello
Csilla Tuhkanen, Annika Valkeajoki

Säestys
Maarit Liimatainen
VAPAA-AJANOHJAAJA
Hanna Paananen

HINTA
A-hinta 315 € | B-hinta 295 € | C-hinta 245 €
Sisarusalennus 25 %
Huoltajan majoitus kurssin aikana täysi
hoidossa 38,50 € / vuorokausi.

Piano
Inari Kytömäki, Maarit Liimatainen
Kitara
Santeri Rautiainen
Puhaltimet
Lauri Huotarinen, baritoni, tuuba ja pasuuna
Jorma Lautanen, klarinetti ja saksofoni
Timo Lehtonen, oboe
Heikki Keski-Saari, käyrätorvi
Maikki Talasmo-Haili, huilu
Ismo Varis, trumpetti

Huoltajat voivat majoittua
opistolla lasten ja nuorten
kursseilla. Lisätietoa hinnoista
www.joutsenonopisto.fi/
taidekesa/lisatietoa/
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llmaisun ja
kädentaitojen kurssit
Ilmoittautuminen opiston kotisivujen kautta sähköisesti tai esitteen ilmoittautumislomakkeella

Akvarellin alkeiskurssi
5.–9.7. (35 h)

Elokuvakurssi
12.–18.6. (49 h)

Kurssi sopii kaikille akvarellimaalauksesta kiinnostuneille sekä erityisesti aloittelijoille.
Kurssilla tutustutaan vesivärimaalauksen perusteisiin ja tekniikoihin. Opettaja näyttää kaikki tekniikat
omakohtaisesti ja ohjaa kurssilaisten työskentelyä sekä
henkilökohtaisesti että ryhmässä. Maalausaiheita ovat
muun muassa taivas, vesi, metsä, veneet, heijastukset,
kukat ja eläimet.

Kurssilla tutustutaan elokuvatuotannon maailmaan ja
opitaan elokuvan toteutuksen vaiheet ja perusteet
esituotannosta jälkituotantoon. Lisäksi 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 kiinnos
tuneille omasta aiemmasta taitotasosta riippumatta.
Kurssi on suunnattu nuorille ja nuorille 16–35-vuotiaille aikuisille. Omaa välineistöä ei tarvita.
Lue lisää ja katso aikaisempien vuosien kurssielokuvat 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 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €

Akvarellikurssi
12.–16.7. (35 h)
Kurssi soveltuu jo aikaisemmin akvarellitöitä tehneille.
Kurssilla käydään läpi vesivärimaalauksen tekniikoita
sekä annetaan erikoisvinkkejä. Aiheet vaihtuvat päivittäin. Opettaja näyttää kaikki tekniikat omakohtaisesti ja
korjaa ja ohjaa henkilökohtaisesti kurssilaisten työskentelyä. Kurssin päätteeksi kurssitöistä kootaan näyttely
opiston auditorioon.
OPETTAJA
Kansainvälisesti tunnettu Pietarista kotoisin oleva taiteilija Konstantin Sterkhov, joka on erikoistunut akvarelli
tekniikkaan. Opetuskieli englanti, saksa, venäjä ja
kuvallisesti suomi.

OPETTAJA
Elokuvaaja, ohjaaja, valokuvaaja Sakari Mäkelä
www.whitecloud.fi
www.sakarimakela.com
HINTA
A-hinta 430 € | B-hinta 410 € | C-hinta 290 €

Taideopetustilat ovat
kurssilaisten käytössä
myös iltaisin

Ikonimaalaus – Konevitsan
Jumalanäiti-ikonin kultaukset
2.–4.7. (16h)
Lyhytkurssi on osa Konevitsan Jumalanäidin ikonin
maalauskurssia. Viikonlopun aikana tehdään kultaukset
ja koristeet jatkossa maalattavaan Jumalanäidin ikoniin.
Mikäli osallistut pelkästään maalauskurssille, alkuperäisen ikonin kullatut osat tehdään maalaten.
OPETTAJA
Ikonimaalari, ikonimaalauksen opettaja,
FM Liisa Tynkkynen
HINTA
A-hinta 185 € | B-hinta 175 € | C-hinta 125 €

Ikonimaalaus – Jumalanäidin
konevitsalainen ikoni
5.–9.7. (35 h)
Kurssilla maalataan Konevitsan Jumalanäidin nimellä
tunnettu Neitsyt Mariaa ja Kristusta esittävä ikonin toisinto alkuperäisen ikonin maalausmenetelmiä toistaen.
Tutustumme ikonin kuvasisältöön ja monivaiheiseen
historiaan Laatokan Konevitsasta Heinäveden Valamoon. Kurssi on tarkoitettu ikonimaalauksen perusteet
jo tunteville maalareille.
Omat maalaustarvikkeet mukaan. Materiaaleja saatavilla myös opettajalta.
OPETTAJA
Ikonimaalari, ikonimaalauksen opettaja,
FM Liisa Tynkkynen

Konstantin Sterkhov

Kalligrafiakurssi
28.6.–2.7. (35 h)
Fraktuura-kirjoitus on 16.
vuosisadalta peräisin oleva
kirjoitustyyli, jota on käytetty
myös kirjapainokirjoituksena.
Kalligrafiakurssilla kirjoitetaan
Fraktuuraa erilaisilla tasaterillä,
automaattikynillä, siveltimillä ja
hiusterillä (Merian Fraktuura).
Kurssin aikana tehdyt työt sidotaan kirjaksi. Kurssilla taitellaan myös leporelloja.
Kurssille ovat tervetulleita sekä aloittelijat että jo
pidempään kalligrafiaa harrastaneet.
Opetuskielinä ovat
suomi, saksa
ja englanti. Teaching
in Finnish,
German and
English.

OPETTAJA
Kalligrafiataiteilija Annikki Rigendinger
Lisätietoja www.annikki.ch

HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €

Lisätietoja: www.sterkhovart.com
YHTEISHINTA MOLEMMILLE KURSSEILLE
A-hinta 475 € | B-hinta 450 € | C-hinta 330 €
HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €
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HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €
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Lasityökurssi
12.–16.7. (35 h)
Tule viettämään kesäinen viikko keskittyen lasin lumoihin! Voit olla vasta-alkaja tai pidempään lasitöitä harrastanut. Kurssilla pääset tutustumaan ja syventymään
erilaisiin lasin kylmätyöstötekniikoihin, kuten tiffany
tekniikkaan. Myös pieniä lasinsulatuskokeiluja on mahdollista toteuttaa.
Viikon aikana ehtii valmistaa esimerkiksi koriste-
esineitä, ikkunatyön tai lampunvarjostimen. Kukin voi
valita mieleisensä työprojektin, jonka suunniteluun ja
toteutukseen saa opettajalta henkilökohtaista ohjausta.
Perusvälineistöä ja materiaaleja löytyy opettajalta sekä
läheisestä lasiliikkeestä. Ole etukäteen yhteydessä
kurssin opettajaan varsinkin, jos suunnittelet jotain erikoisempaa tai suurempaa työtä.
OPETTAJA
Lasitaiteilija Annukka Ritalahti
annukkaritalahti@gmail.com
http://silverstreetglass-studio.com
HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €

Laululyriikan ja sävellyksen
kurssi 19.–23.7. (35 h)

Maalauskurssi
28.6.–2.7. (35 h)

Suomen Lausujain Liitto järjestää perinteisen kesäkurssinsa toista kertaa yhteistyössä Joutsenon Opiston kanssa. Lausuntakurssi sopii kaikille sanataiteesta
ja esiintymisestä kiinnostuneille. Kurssilla tutkitaan puheilmaisuun liittyviä asioita äänenkäytöstä fyysisen ilmaisun kautta tekstianalyysiin ja esityksen valmistamiseen.
Viimekertaiseen tapaan kurssilla on eri ryhmiä,
joista osa on kiertäviä ja osa keskittyy yhteen
osa-alueeseen. Ei-kiertäviä ryhmiä ovat Alexander-
tekniikan ryhmä sekä Runon ohjauksen ryhmä. Kiertävissä ryhmissä opiskellaan muun muassa äänenkäyttöä, tilan ja ilmaisuvolyymin hahmottamista, esityksen
valmistamista ja käytäntöpainotteista tekstianalyysiä.
Ryhmät valmistavat kurssin aikana kaksi matineaa, jotka
sijoittuvat torstaille ja perjantaille. Kukin osallistuja osallistuu vain yhteen matineaan, johon osallistuminen on
vapaaehtoista, mutta kannustettavaa.
Mikäli kurssille tulee 60 osallistujaa, kurssille voidaan muodostaa myös aloittelijoiden ryhmä. Ryhmä
ei ole kiertävä ja se on tarkoitettu ensisijaisesti lausunnan ja esiintymisen vasta-alkajille.
Opetuksen lisäksi kurssilla tullaan tapaamaan
kirjailijavieras Veera Antsalo ja näkemään yksi vieraileva
lausuntaesitys.
Tarkemmat tiedot kurssin ohjelmasta ja työpajoista
www. joutsenonopisto.fi/taidekesa

Kurssilla tutustutaan laulun sanoittamisen sekä sävel
tämisen perusteisiin ja tehdään yhdessä ja yksin
uusia musiikkikappaleita. Kurssilla syntyneitä sekä jo
olemassa olevia tekstejä ja sävellyksiä käydään läpi ja
hiotaan esityskuntoon yhdessä. Kurssin aikana voidaan
toteuttaa myös pienimuotoinen loppukonsertti.
Kurssille voi valmistautua tutustumalla Heikki Salon
teokseen Kahlekuningaslaji.
Kurssi sopii kaikille lauluntekemisestä kiinnostuneille.

Kesän maalauskurssilla perehdytään maalaustaiteen
kieleen ja keinoihin, maalien ja välineiden käyttöön
sekä sommitteluun ja väri-ilmaisuun, kesän valosta ja
väreistä nauttien.
Kurssiin sisältyy myös opettajan luentoja ja alustuksia.
Työskentelyvälineiksi sopivat öljyvärit, akryylit, vesivärit tai pastellit.
Kurssi sopii kaikille maalauksesta kiinnostuneille.
Kurssilla voi aloittaa tutustumisen maalaamiseen tai
syventää aiemmin opittua.
Kurssille otetaan 16 opiskelijaa.
Lisätietoa materiaaleista ja välineistä saa opettajalta.

OPETTAJAT
Eero Ojala (kurssin vastuuopettaja), Lauri Niskanen,
Ella Pyhältö, Päivi Kangas (vasta-alkajien ryhmä), Päivi
Saraste (Alexander-tekniikan ryhmä), Henri Tuulasjärvi
(ohjauksen ryhmä)
HINTA
A-hinta 415 € | B-hinta 395€ | C-hinta 300 €

OPETTAJA
Muusikko, laulaja ja lauluntekijä Tuija Rantalainen
www.tuijarantalainen.com

OPETTAJA
Taidemaalari Mikko Sakala
mikkosakala@wippies.fi

HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €
HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €

Maalataan yhdessä – lasten ja
aikuisten Vedic Art -maalauskurssi 7.–10.6. (28 h)
Vedic Art on uudenlainen taidekoulutusmuoto ilman
osaamisvaatimuksia. Vedic Art’ssa rohkaistaan kokeilemaan ja ilmaisemaan itseään piirtämällä ja maalaamalla. Taiteen 17 vedistä prinsiippiä etenevät luonnollisesti luomisprosessin mukaan vaiheittain. Sen voi
kokea maalaamalla.
Kurssilla lapset maalaavat yhdessä aikuisen kanssa.
Aikuinen, kuten äiti, isä, kummi, täti, setä, isoäiti tai isoisä huolehtii lapsen papereista ja maalaustarvikkeista
maalaten samalla itsekin.
Maalataan jalat tukevasti maassa ja pensselit taivaassa!
Kurssi sopii parhaiten yli 6-vuotiaille lapsille.
OPETTAJA
Vedic Art -opettaja Eliisa Kivistö
eliisakivisto@gmail.com
HINTA
B-hinta 295 € | C-hinta 220 € aikuinen
B-hinta 170 € | C-hinta 115 € 1. lapsesta
B-hinta 60 € | C-hinta 40 € 2. lapsesta
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Lausuntakurssi
19.–23.7. (35 h)
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Mokuhanga – japanilainen
vesiväripuupiirros
28.6.– 2.7. (35 h)

Kurssin tavoitteena on löytää kuvan tekemisessä
ennakkoluuloton ja mielestä vapaa tyhjyyden tila.
Kiinalaisen Wu-hsin-periaatteen mukaan ei ajatella,
vaan ollaan tietoisesti läsnä ja eletään hetkessä.
Kurssilla stimuloidaan mielikuvitusta ja sisäistä ajattelua mandala-kuvantekemisen aikana, jonka jälkeen
tehtyä kuvaa tulkitaan esimerkiksi 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.

Japanilainen vesiväripuupiirros on myrkytön kohopainomenetelmä, joka mahdollistaa monipuolisen
työskentelyn niin viivoilla kuin pinnoillakin. Ilmaisu
keinona se murtaa kaikki ennakkokäsitykset puupiirrok
sesta. Maalauksellinen värien käyttö ja kiinnostavat
pintaefektit laatoilta tekevät vedostamisesta seikkailun.
Kurssilla käydään läpi puupiirroksen valmistuksen eri
vaiheet kuvan suunnittelusta laattojen leikkaukseen ja
moniväripainantaan. Vedostamisessa ei käytetä prässiä.
Kurssilla tarvittavat työvälineet ovat lainattavissa
opettajalta. Laattamateriaalit ja paperit tulevat suoraan
Japanista. Materiaalit eivät sisälly kurssin hintaan. Materiaalimaksu suoritetaan kurssin opettajalle.
Kurssille otetaan 10 opiskelijaa. Kurssi sopii ammattitaiteilijoiden ja kuvataiteen opettajien lisäksi myös
harrastajille ja vasta-alkajille. Osallistujalla ei tarvitse olla
ennakkoon tietoa puupiirroksen tekemisestä.
Kurssin ohjaaja Tuula Moilanen asui Japanissa yli 20
vuotta (1989–2012) tutkien perinteistä ukiyo-e-puupiirrosta ja sen nykyaikaisia muunnelmia.

OPETTAJA
Kuvataiteilija, kuvataideopettaja, Tat Asta Huutonen
www.facebook.com/Asta-Huutonen-Artist
Instagram: @painterasta
HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €

OPETTAJA
TaT, taidegraafikko Tuula Moilanen
tuulamoilanen.com / https://eyeonart.blog
HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €
Materiaalimaksu 20–30 €

Muotokuvamaalauskurssi
14.–18.6. (35 h)
Kurssilla tutustutaan muotokuvamaalaukseen. Maalaamisen ohessa tarkastellaan lyhyesti muotokuvaa osana
taidehistoriaa, sekä ihmisen mittasuhteita ja anatomiaa painottaen erityisesti kasvoja. Kurssi antaa pohjaa myös yleisesti ihmiskuvaukseen. Kurssilla on elävä
malli, mutta muotokuvan voi maalata myös kurssilaisen
omien valokuvien pohjalta. Maalaustekniikan jokainen
kurssilainen valitsee oman kiinnostuksensa ja taitojensa
mukaan. Kurssi soveltuu kaikille muotokuvamaalauksesta kiinnostuneille.
Kurssille otetaan 12 opiskelijaa.
OPETTAJA
Kuvataiteilija YAMK Tuulia Iso-Tryykäri
HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €

Tilkkutyökurssi
28.6.–2.7. (35 h)

Vanhasta uutta
12.–16.7. (35 h)

Tilkkutyön tuulahduksia!
Monipuolinen tilkkutyökurssi runsain ideoin niin
aloittelijoille kuin jo pidempään harrastaneille.
Kurssilla tutustutaan tilkkukollaasin valmistukseen
fiber art -tekniikalla sekä kaareviin saumoihin. Valmistamme erilaisia blokeja, joita voi yhdistää esimerkiksi
laukkuihin tai sisustustekstiileihin. Myös omat keskeneräiset työt valmistuvat viikon aikana.
Kurssin tarkempi sisältö löytyy kurssikirjeestä.

Vanhasta uutta, kierrätä kaappien kätköistä!
Pursuavatko kaappisi vanhoja tekstiileitä, joita et
halua heittää roskiin? Tervetuloa synnyttämään niille
uusi elämä ja käyttötarkoitus!
Ota mukaasi vaikkapa vanhat kirjotut tekstiilit, t-paidat ja farkut. Kurssilla ideoidaan uutta ja valmistetaan
tekstiilit uudelleen käyttöön. Ompelukoneen voit ottaa mukaan. Välineitä ja tarvikkeita voit kysyä myös
opettajalta.

OPETTAJA
Taideopettaja Hannele Kinnunen
puh. 050 567 0071 tai
hannele.kin@outlook.com

OPETTAJA
Taideopettaja Hannele Kinnunen
puh. 050 567 0071 tai hannele.kin@outlook.com

HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €

Valokuvausleiri nuorille
kuvaajille 31.7.-5.8. (42 h)
16–29-vuotiaille valokuvaajille ja valokuvauksesta kiinnostuneille suunnattu valokuvausleiri.
Päivät koostuvat kuvaustehtävistä, tehtäviä tukevista
luennoista, kuvankäsittelystä sekä vapaamuotoisista illanvietoista. Leirin pääpaino on miljöössä ja studiossa
tapahtuvassa henkilökuvauksessa, mutta myös maisema- ja tuotekuvausta harjoitellaan.
Nuoret valokuvaajat -yhteisön (www.nuoret
valokuvaajat.fi) jo kahdeksatta kertaa järjestämä leiri
tarjoaa kattavan ja monipuolisen katsauksen valo
kuvaukseen. Viikon aikana opitaan niin mallinohjausta,
sommittelua kuin käteviä tapoja käsitellä kuvia.
Leirin vetäjinä toimivat nuoret ammattikuvaajat ja
mallit järjestyvät myös talon puolesta.
Adobe Photoshop ja Lightroom -kuvankäsittely
ohjelmat löytyvät myös opiston koneilta, joten omaa
läppäriä ei välttämättä tarvita.
VASTUUOPETTAJA
Valokuvaaja Sakari Mäkelä
Lisätietoja leiristä info@nuoretvalokuvaajat.fi
HINTA
A-hinta 320 € | B-hinta 299 € | C-hinta 240 €

HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €

Vedic Art -kurssi
19.–23.7. (35 h)
”Maalaaminen on luovuuden herättämistä, taide hiljaisuuden kieli.”
Vedic Art on moderni taidekoulutusmuoto, joka
sopii kaikille luovuudesta ja taiteesta kiinnostuneille
eikä vaadi aikaisempaa kokemusta maalaamisesta.
Vedic Art koostuu 17 vedisestä taiteen prinsiipistä,
jotka käydään vaiheittain läpi maalaamalla. Aloitetaan
alusta, viivalla. Kontrolloiva äly muuttuu luovaksi älyksi.
Arvostelun sijaan kokeillaan, yllätytään ja ihastutaan.
Kurssilla on mahdollisuus osallistua peruskurssille,
jatkokurssille I tai jatkokurssille II.
Voit myös tulla kertaamaan perus- tai jatkokursseja.
OPETTAJA
Vedic Art -opettaja Eliisa Kivistö
eliisakivisto@gmail.com
HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €
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Mandala Wu-hsin
-maalauskurssi
2.–6.8. (35 h)
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K-pop-koreaa
14.–16.6. (21 h)

Proosakurssi – totta ja tarua
12.–16.7. (35 h)

Kiinnostaako k-pop, mutta sanoituksista ei tahdo
saada selvää ja mukana laulaminen tuntuu mahdottomalta?
Kurssilla tutustutaan korean kielen ääntämiseen,
laulujen sanoituksiin ja niiden lukemiseen romanisoidusti sekä korealaisin aakkosin. Osallistua voi ilman
aiempaa osaamista kielestä tai tuntemusta k-popista,
sillä kurssin tavoitteena on tuoda k-pop ja korean kieli
tutummaksi uudempien hittien sekä vanhempien
bändien parissa.

Kurssilla sukelletaan kertomusten maailmaan. Mitä
omasta elämästä voisi kirjoittaa? Miten voisi herätellä
mielikuvitusta? Mitä tapahtuu, kun sekoitetaan faktaa
ja fiktiota? Kurssilla tehdään kirjoitusharjoituksia, luetaan tekstejä ja keskustellaan kirjoittamisesta. Kurssi
sopii myös vasta-alkajille. Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä, joka lähetetään ilmoittautuneille lähempänä
kurssia.
Kirjailijavieraana Roope Lipasti.

OPETTAJA
Meeri Paavoseppä
HINTA
A-hinta 245 € | B-hinta 235 € | C-hinta 175 €

OPETTAJA
Sanataideohjaaja, kirjailija Päivi Haanpää

Kuoro
kurssit

Vanhan
musiikin
kurssi

Populaarimusiikin
kuorokurssi 12.–16.7. (35 h)

Keskiajan vokaalimusiikin
kurssi 28.6.– 2.7 (35 h)

Elokuva- ja musikaalimusiikkia kuorolaulajille!
Kurssilla opetellaan ja opitaan uutta ohjelmistoa
iloisessa ja välittömässä tunnelmassa. Ohjelmiston
painopiste kesällä 2021 on elokuva- ja musikaalimusiikin maailmassa. Kurssilla tarvitaan nuotinlukutaitoa, sillä
uusi ohjelmisto otetaan haltuun muutamassa päivässä
torstai-illan konserttiin esitettäväksi.
Kurssi on avoin kaikille kuorolaulajille.
Opettajina toimivat musiikin monitoimiammattilaiset Jussi Mattila ja Mika Siekkinen.

Kurssilla perehdytään keskiajan yksiääniseen,
gregoriaaniseen kirkkolauluun sekä varhaiseen 2–3
ääniseen polyfoniaan 1000–1400-luvuilta. Kurssilla keskitytään keskiajan musiikin tulkintaan, musiikin
historialliseen taustaan ja teoriaan. Ensembletyöskentelyn lisäksi kurssiin sisältyy myös yksilöohjausta.
Kurssin aikana tutustutaan myös varhaisen keskiajan
runouteen (hovirunous ja kirkkomusiikin runous) ja sen
musiikilliseen tulkintaan.
Kurssin päätteeksi valmistetaan yhteinen konsertti
tai keskiaikainen hetkipalvelus.
Kurssi on suunnattu musiikin opiskelijoille, ammatti
laisille ja harrastajille. Kaikki varhaisesta, pyhästä musii
kista kiinnostuneet ovat tervetulleita! Kurssi sopii
etenkin solisteille ja vokaaliyhtyeille.

HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €
HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €

Suomen Naiskuoroliiton
laulukurssit 4.–9.7.

OPETTAJA
Muusikko, MA Gregorian chant & medieval music,
Marja-Kaisa Korkala
Lisätietoa kurssista opettajalta, p. 041 476 6312

Lisätietoa toimisto@naiskuoroliitto.fi
www.naiskuoroliitto.fi
HINTA
A-hinta 385 € | B-hinta 365 € | C-hinta 270 €
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Kielten ja kirjoittamisen
kurssit
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Laulun mestarikurssi
24.–30.7.

Säestyksen kurssi
24.–30.7.

OPETUS
Piia Komsi
www.piiakomsi.com

LIED- JA OOPPERAKURSSI PIANISTEILLE

Mestarikurssille voivat hakea opinnoissaan jo pidemmällä olevat laulajat. Ohjelmisto mestarikurssilla on vapaa. Kurssille otetaan 8 laulajaa.
Kurssiin sisältyy päivittäin yksityistunti (45 min) sekä
työskentelyä pianistin kanssa. Kurssiviikon aikana järjestetään kaksi kurssikonserttia.
Kurssin pianistit ovat Antti Haho ja Joel Papinoja.

OPETUS
Juho Alakärppä ja Pia Värri
Laulukurssin 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.
Säestyksen kurssi on tarkoitettu erityisesti ammatti
opintoja harjoittaville tai nuorille musiikin ammattilaisille.

HINTA
A-hinta 639 € | B-hinta 565 € | C-hinta 455 €

Laulukurssi
24.–30.7.
ÄÄNENMUODOSTUKSEN JA TULKINNAN,
LIEDIN JA OOPPERAN KURSSI
Kurssiin sisältyy päivittäin yksityistunti (30 min), luokkatunti sekä työskentelyä duoparina toimivan pianistin
kanssa.
LAULUOPETUS
Hanna-Leena Haapamäki, Outi Kähkönen, Kristjan
Mõisnik, Hannu Niemelä, Sirkka Parviainen, Aarne
Pelkonen ja Ulla Raiskio
HINTA
A-hinta 590 € | B-hinta 530 € | C-hinta 420 €

Hakeminen lauluviikon
kursseille opiston kotisivujen
kautta sähköisesti 7.5.
mennessä.

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 29.–30.7. Kiinnostuneiden toivotaan muodostavan ensembleja ja valmistavan ohjelmistoa joko ennen kurssia tai kurssin alkupäivinä.
Hinta 30 €

OOPPERA-AARIAKURSSI
Antti Suhonen pitää yhdessä pianisti Tero Valtosen
kanssa kolmipäiväisen aariakurssin 26.–28.7. Kurssilla
syvennetään oopperarepertuaarin tuntemusta. Kurssille tuodaan yksi tai kaksi aariaa, joiden työstäminen
on aloitettu jo aikaisemmin.
Hinta 30 €

FONETIIKAN TYÖPAJAT
Saksan kielen fonetiikka / Aarne Pelkonen
Italian kielen fonetiikka / Ville Enckelmann
Työpajaan sisältyy ryhmätunti ja yksilöopetusta.
Hinta 30 €

KAIKILLE AVOIN LUENTO
Musiikin opiskelu ulkomailla / Kurssin opettajat
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Lauluviikko
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Pianon, sellon, viulun, alttoviulun ja harmonikan mestarikurssit 31.7.–6.8.
Kurssiviikon ohjelmassa on päivittäin oman soittimen
yksilötunti (6 x 45 min). Lisäksi tarjolla on opetusta
kamarimusiikkiryhmille sekä mahdollisuus osallistua
orkesterisoittoon. Kurssin aikana järjestetään useita
kurssikonsertteja ja opettajakonsertit.
PIANO
Antti Hotti
Liisa Malmivaara
Katarina Nummi-Kuisma

KAMARIMUSIIKKIKURSSI
Kamarimusiikkia ohjaavat kurssin opettajat, jotka myös
soittavat mukana kamarikokoonpanoissa. Kokoon
panot ja harjoiteltavat teokset sovitaan ilmoittautumis
ajan päätyttyä.
HINTA
A-hinta 495 € | B-hinta 460 € | C-hinta 380 €
Kamarimusiikkikurssi 40 €

SELLO
Markus Hohti
Tuomas Ylinen

Taidekesän aikana järjestetään maksuttomia yleisötilaisuuksia, joihin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Yleisötilaisuuksien tarkat ajankohdat ja ohjelmat ilmoitetaan kesällä Joutsenon Opiston verkko- ja
Facebook-sivuilla sekä tiedotusvälineissä.
Tietoja saa myös opiston toimistosta p. 045 844
2993, opisto@joutsenonopisto.fi
Yleisötilaisuudet toteutetaan pääsääntöisesti Joutsenon Opiston Auditoriossa klo 19.00, ellei toisin mainita. Muutokset ovat mahdollisia.

Ke 30.6.

To 10.6.

Ke 7.7.

Kurssikonsertti klo 16.30 ja 18.30
Lasten musiikkiviikon harmonikka-, piano-, sello-, ja
viulukurssilaiset

Pe 11.6.

Kurssikonsertti klo 14.00
Lasten musiikkiviikon orkesterit ja kuorot

ALTTOVIULU
Tommi Aalto
Hanna Hohti

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

SÄESTYS
Timo Latonen
Liisa Malmivaara
Salla Pynssi

To 1.7.

Pyhää vokaalimusiikkia keskiajalta, Joutsenon
kirkko

Naiskuoroliiton konsertti, Joutsenon kirkko

Ti 13.7.

Kirjailija Roope Lipasti
Roope Lipasti
© Vesa-Matti Väärä

Pe 18.6.

Kurssikonsertti klo 16.30 ja 18.30

La 19.6.

Kurssikonsertti klo 14.00
Nuorten musiikkiviikon orkesterit ja kuorot
“Joutsenon Opiston tarjoaa mainiot puitteet: opetus, majoitus sekä konsertit tapahtuvat samassa piha
piirissä. Opiston kesäinen miljöö Saimaan rannalla
kruunaa onnistuneen ja ikimuistoisen musiikintäyteisen
kurssin.
Lämpimästi tervetuloa - Joutsenossa nähdään!”
Salla Pynssi
Kurssin taiteellinen johtaja

To 15.7.

Viihdekonsertti
Populaarimusiikin kuorokurssilaiset, joht. Jussi Mattila
ja Mika Siekkinen

Ti 29.6.

Joutsenon Taidekesän avajaisjuhla
Sanat & sävel
Musiikin ja tekstin tiivis ilotulitus rakkaudesta,
intohimosta ja elämästä
Iiro Rantala, piano ja Lotta Kuusisto, kertoja

Ilmoittautuminen
mestarikursseille opiston
kotisivujen kautta sähköisesti
23.5. mennessä.

Taidemaalari Mikko Sakala

Yleisöluento “Kirjailijan tieni”

VIULU
Kreeta-Julia Heikkilä
Janne Malmivaara
Terhi Paldanius

HARMONIKKA
Matti Rantanen
Janne Valkeajoki
Heidi Velamo

Yleisöluento “Liikutus – dramaturgian
rakentaminen maalauksessa”

Iiro Rantala ja
Lotta Kuusisto
© Jari Kivelä

Ti 20.7.

Vierailevina lausuntaesityksinä tullaan näkemään osallistujia viimeisimmästä Veikko Sinisalo -kilpailusta.
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Yleisötilaisuudet

Soitinten
mestarikurssit
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Ke 21.7.

Ke 4.8.

Kirjailija Veera Antsalo

Harmonikan, pianon, viulun, alttoviulun ja sellon
mestarikurssilaiset

Yleisöluento, “Runon todellisuus” klo 17.00
Joutsenon Taidekesä
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To 5.8.

Kurssikonsertti
Harmonikan, pianon, viulun, alttoviulun ja sellon
mestarikurssilaiset

Pe 6.8.
To 22.7.

Lausuntakurssin matinea klo 16.00

Kurssikonsertti klo 11.00
Harmonikan, pianon, viulun, alttoviulun ja sellon
mestarikurssilaiset

Joutsenon Opiston
talvikauden opintolinjat

23.8.2021–20.5.2022.
Lisätietoa
www.joutsenonopisto.fi

Pe 23.7.

Lausuntakurssin matinea klo 11.00

Su 25.7.

Lauluviikon opettajakonsertti

Ma 26.7.

Nuoret taiteilijat -konsertti
Johanna Nylund, sopraano ja Marjukka Eskelinen,
piano Veli-Pekka Puurunen, baritoni ja Maritta
Manner, piano

To 29.7.

Asta Huutonen: Maalauksia
Kuvataiteilija Asta Huutosen
taidenäyttely opiston ruoka
salissa on avoinna kurssi
päivinä 7.6.–6.8. klo 13–17.

Ilmoittautumislomake Joutsenon Taidekesän kurssille
Nimi
Katuosoite

Postitoiminumero ja -paikka

Puhelin

Syntymäaika

Sähköpostiosoite

Lauluviikon kurssikonsertti

Pe 30.7.

Ilmoittaudun seuraaville kursseille:

Lauluviikon kurssikonsertti klo 18.30

Kurssi

Su 1.8.

Kurssimaksu

Kamarimusiikkia kesäiltaan klo 18.00

A-hinta = asun täysihoidossa opistolla 1 hh

Joutsenon kirkko

Ti 3.8.

Opettajien iltasoitto
Mestarikurssin opettajat

B-hinta = asun täysihoidossa opistolla 2 hh
C-hinta = opetus, lounas ja päiväkahvi
Yhden hengen huoneet annetaan varaamisjärjestyksessä.
Päiväys ja allekirjoitus

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

Joutsenon Taidekesä

Veera Antsalo
© Jarkko Mikkonen

Kurssikonsertti

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

JOUTSENON
TAIDEKESÄ 2021
Joutsenon Opisto
Pöyhiänniementie 2
54100 JOUTSENO

@joutsenonopisto
#joutsenontaidekesä

www. joutsenonopisto.fi

Joutsenon Taidekesä

