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Vuosi 2018 on kansallisen muistimme kannalta vähintään

yhtä tärkeä kuin 2017. Tulee kuluneeksi 100 vuotta

kansalaissodasta, joka ravisteli kansamme yhtenäisyyttä.

Kurssilla käydään läpi Linnan Täällä Pohjantähden alla

-trilogian kaikki osat elokuvien muodossa aloittaen

uudesta filmatisoinnista (Timo Koivusalo, 2009) ja jatkaen

vanhalla (Edvin Laine, 1970). Lisäksi haetaan kriittisiä

näkökulmia suomalaisuuteen tutustumalla Tuntemattoman

sotilaan vuoden 2008 Kansallisteatterin näytelmäversioon

(Kristian Smeds), joka herätti aikanaan kohun. Tarjolla on

ainutlaatuinen mahdollisuus keskustella Suomesta ja

suomalaisuudesta vuonna 2018!

Kurssin opettaa FT, kirjailija ja filosofi Heikki A.

Kovalainen.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 8.2.2018 mennessä
netissä www.valamo.fi/opisto,

puh: 017 5701 401 tai sähköpostilla kurssit@valamo.fi



Sunnuntai 25.2

klo 08.00–     Aamiainen

klo 9.00         III hetki ja p. Basileios Suuren liturgia

klo 10.00       Suomi 2018: missä mennään?

klo 11.30       Kurssin yhteenveto

klo 12.00       Lounas

Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä!

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi 
avaimen ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia 
esillä erityisesti Trapesassa asioidessaan. Ateriat ovat tarjolla 
ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-ravintola Trapesan 
noutopöydässä. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita 
mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

Kurssilaiset voivat ostaa kahvila-ravintola Trapesasta normaalihintoja 
edullisemman ateriapaketin (68€), johon kuuluvat ohjelmaan merkityt
ateriat.

 

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
luostarin jumalanpalveluksiin.

 

Kurssin hinta majoitusvaihtoehdon mukaan/hlö (sis. opetuksen ja 
majoituksen aamiaisineen):

249 € / hlö (1 hh opistohotelli)

215 € / hlö (2 hh opistohotelli)

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Torstai 22.2.2018

Saapuminen ja majoittuminen

15.00-16.00 Päivällinen

16.00-          Kurssin avaus

16.15           Ajatuksia suomalaisuudesta, alkukeskustelut

18.00           Ehtoopalvelus

19.30           Iltapala

Perjantai 23.2.

klo 06.00       Puoliyö- ja polyeleo-aamupalvelus

klo 07.30–     Aamiainen

klo 09.00       Aamun elokuva: Täällä Pohjantähden alla (181 min, 2009)

klo 12.00       Lounas

klo 13.00       Keskusteluja aamun elokuvasta

klo 14.30       Päiväkahvi

klo 15.00       Iltapäivän näytelmä: Tuntematon sotilas (118 min, 2008)

klo 18.00       IX hetki, hetkipalvelus. Ennenpyhitettyjen Lahjain liturgia

klo 19.30       Iltapala

Lauantai 24.2

klo 06.00       Polyeleo-aamupalvelus, p.Johannes Krysostomoksen liturgia

klo 07.30–     Aamiainen

klo 09.00       Keskustelua eilisestä elokuvasta

klo 10.00       Aamun elokuva: Akseli ja Elina (131 min, 1970)

klo 12.00       Lounas/Moleben

klo 13.00       Ryhmäkeskusteluja nähdyistä elokuvista

klo 14.30       Päiväkahvi

klo 15.00       Keskustelujen koonti + yllätysnäytteitä

klo 18.00       Vigilia

klo 19.30       Iltapala


