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Terrence Malickin elokuvat ovat perusasioiden
äärellä: niissä käsitellään elämän syntyä, uskontoa,

perhesuhteita ja amerikkalaista yhteiskuntaa.
Ensimmäisen kerran laajempaa huomiota ohjaaja sai

elokuvallaan Onnellisten aika (1978), joka voitti
Oscarin parhaasta kuvauksesta. Hän on myös tehnyt

elokuvan Uusi maailma (2005) Yhdysvaltain synnystä,
kun ensimmäinen siirtokunta perustettiin

itärannikolle. Näiden elokuvien lisäksi kurssilla
katsotaan ylistetty elokuva Elämän puu (2011), joka

punoo yhteen Malickin elokuvien teemoja. 

Kaikissa elokuvissa on suomenkieliset tekstitykset.

 Kurssin vetää FT, kirjailija Heikki A. Kovalainen



Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi 
avaimen ja nimikortin.

Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti kahvila-
ravintola Trapesassa ja Tuohus-kaupassa asioidessaan.

Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-
ravintola Trapesan noutopöydässä.

Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-
ainerajoitukset. Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.

Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
jumalanpalveluksiin.

Kurssin hinta sisältää opetuksen, majoituksen, aamiaisen sekä yhden 
lämpimän aterian päivässä.

• 295€/Opistohotelli 1hh 

• 280€/Vierasmaja 1hh

• 261€/hlö Opistohotelli 2hh 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 14.2.2019 mennessä netissä
www.valamo.fi/opisto, puhelimitse (017) 5701 401 tai sähköpostilla

kurssit@valamo.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Torstai 28.2.      Palvelusten ajankohdat tarkentuvat ennen kurssin alkua. 

15.00                  Päivällinen
16.00                  Kurssin avaus
16.15                  Iltapäivän elokuva: Onnellisten aika (1978, 95 min)
18.00                  IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset

 Mahdollisuus ostaa iltapala Trapesasta ennen klo.18.00.
Perjantai 1.3.

06.00                  Aamupalvelus ja liturgia
07.30                  Aamiainen
09.00                  Aamun elokuva: Uusi maailma (2005, 150 min)
12.00                  Lounas
13.30-                Keskustelua eilisen ja tämän päivän elokuvista
15.30                 Omakustanteinen kahvitauko
16.00- 17.30     Alkuillan elokuva: Voyage of Time: Life’s Journey (2016)

18.00               IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset
19.00              Mahdollisuus ostaa iltapala Trapesasta, omakustanteinen
Lauantai 2.3.
06.00                  Aamupalvelus ja liturgia
07.30                  Aamiainen
09.00                  Aamun elokuva: Elämän puu (2011, 138 min) 
12.00                  Lounas/Moleben
13.00-                 Pienryhmäkeskusteluja nähdyistä elokuvista
15.30                  Omakustanteinen kahvitauko
16.00- 17.30      Keskustelujen koonti
18.00                 Vigilia
19.00              Mahdollisuus ostaa iltapala Trapesasta, omakustanteinen
Sunnuntai 3.3.        
07.30                 Aamiainen
09.00                  III hetki ja liturgia
9.00-11.30        Kurssin yhteenveto ja loppukeskustelut

11.30                 Lounas

http://www.valamo.fi/opisto
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