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ÄÄNEN VOIMA 9.-11.4.2021 

 
Ääni elää ja voi hyvin - myös pitkälti visuaalisuuteen perustuvalla some-kaudella. Radion kuolemaa 
on manattu jo kohta 50 vuotta. Ensin tappajan piti olla televisio, sitten netti. Kaikesta huolimatta 
puheradion suosio on edelleen kasvussa ja kuunnelmia ja erilaisia podcasteja tehdään jatkuvasti – 
kuten myös musiikkia. Mikä äänessä viehättää, miksi se sukeltaa suoraan sieluun, miten sitä voi 
käyttää, muutella, hyödyntää - tähän elämyksellinen viikonloppu tarjoaa vastauksen. Opimme 
mm. kuunnelman ja vaikkapa tunnin puhelähetyksen dramaturgiaa ja kurkistamme näön ylivallan 
toiselle puolelle. Kurssin opettajana on tv- ja radiotoimittaja Juha Roiha.  
 

Perjantai 9.4. 
klo 15.00 Päivällinen  
klo 16.00    Kurssin avaus  
klo 16.15    Lyhyt johdatus ääneen ja havainnointiin ja kuulokuvan luominen 

Ensimmäinen harjoitus 
klo 18.00            Pääsiäishetki, ehtoopalvelus 
klo 19.30         Iltapala  
klo 20.00 -20.45 Äänellisiä huomioita päivästä 
  
Lauantai 10.4. 
klo 06.00     Pääsiäishetki, aamupalvelus, pyhän Johannes Krysostomoksen liturgia 
klo 07.30- Aamiainen  
klo 09.00    Ääni - läheisin sosiaalinen aistimme - kuunnelma vs. elokuva. 

Näytteitä ja toinen harjoitus 
klo 12.00            Lounas/Pääsiäismoleben eli rukouspalvelus  
klo 13.00          Puhe, volyymi ja tauotus - monologi ja dialogi draamallisina elementteinä 
klo 14.30        Tauko  
klo 15.00 Näytteitä ja kolmas harjoitus 
klo 18.00     Vigilia  
klo 19.30     Iltapala  
klo 20.00-20.45  Äänellisiä huomioita päivästä, improvisoitu tehtävä 
  
Sunnuntai 11.4. Tuomaan sunnuntai 
klo 07.30–  Aamiainen Trapesassa  
klo 09.00      III hetki ja pyhän Johannes Krysostomoksen liturgia  
klo 10.00        Puhe ja musiikki 
klo 12.00          Päätöslounas  
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Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen ja kurssikortin. Kurssilaisia 
pyydetään pitämään kurssikortti esillä erityisesti Trapesassa ja muistoesinemyymälä Tuohuksessa 
asioitaessa. 
 
Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-ravintola Trapesan noutopöydässä. 
Trapesasta voi lisäksi ostaa aterioita, pientä purtavaa, virvokkeita ja kahvia päivän hinnoin. Ilmoittautumisen 
yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-ainerajoitteet. 
 
Huoneet ovat käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen. Lähtöpäivänä huoneet on luovutettava klo 12 men-
nessä. Huoneen avain palautetaan luostarin vastaanottoon. 
 
Kurssin hinta on 277 € Opistohotelli 1hh, 251 € Opistohotelli 2hh. Varattavissa oleva huonevaihtoehto var-
mistuu ilmoittautumisen yhteydessä varaustilanteen mukaan.  
 
Kurssihintaan sisältyy opetus (15 oppituntia), majoitus ja ohjelman mukaiset ateriat.  
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 26.3.2021 mennessä 

kurssit@valamo.fi 
puh. 017 570 1810 
www.valamo.fi/valamon-opisto 
 
 
Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin jumalanpalveluksiin. 

 

Tulethan kurssille tuoksuttomana. 

 
© Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
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