Miesfilosofeista opitaan yhtä ja toista jo peruskoulussa, mutta merkittävätkin naisfilosofit tunnetaan huonommin. Kurssilla esitellään mm. seuraavat filosofit:
1) Hypatia (k. 415) aleksandrialainen uusplatonisti, filosofi, matemaatikko ja astronomi, joka oli kuuluisa
kauneudestaan ja herätti fundamentalistien raivon;
2) Hildegard Bingeniläinen (1098–1179), saksalainen
benediktiinisisar ja mystikko, joka julisti ihmisen ja
muun luomakunnan erottamatonta ykseyttä; 3) Hannah Arendt (1906–75), saksanjuutalainen filosofi,
joka tutki ihmisenä olemisen ehtoja ja totalitarismin
syntymisen syitä; 4) Simone de Beauvoir (1908–86),
ranskalainen modernin feminismin äiti; 5) Edith Stein
(1891-1942), 6) Simone Weil (1909–43), ranskalainen
”punainen neitsyt”, joka eli niin kuin opetti; 7) Luce
Irigaray (s. 1930), belgialaissyntyinen kielitieteilijä,
kulttuuriteoreetikko, psykoanalyytikko ja filosofi, joka
lisäsi mielenkiintoisen naisnäkökulman mannermaiseen filosofiaan.
Opettajana kirjailija, FM Torsti Lehtinen.

SUURET NAISFILOSOFIT
8.–10.9.2017

Suuret naisfilosofit
Valamon opistossa 8.–10.9.2017
Perjantai 8.9.
klo 14 → Päivällinen luostariravintola Trapesassa
klo 16
Seminaarin avaus
klo 16.30 Antiikin naisfilosofit
klo 18
9. hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset
klo 19
Keskiajan naisfilosofit
klo 20.30 Iltapala
Lauantai 9.9.
klo 6
klo 7.30 →
klo 9
klo 10.30
klo 12
klo 12
klo 13
klo 14
klo 15.30
klo 16
klo 18
klo 20
klo 20.30

Aamupalvelus ja liturgia kirkossa
Aamiainen
Filosofia ja erotiikka
Feminismin filosofia
Lounas
Moleben-rukouspalvelus kirkossa
Kärsimys ja epätoivo filosofian lähtökohtina
Naiset eksistenssifilosofeina
Päiväkahvi
Filosofian muusat
Vigilia kirkossa
Iltapala
Filosofinen iltapuhdepohdiskelu

Sunnuntai 10.9.
klo 7.30 → Aamiainen
klo 9
3. hetki ja liturgia kirkossa
klo 11.30 Päätöslounas
Kannen kuva: Hildegard Bingeniläinen vastaanottaa näkyä, sanelee sitä
Volmarille ja luonnostelee vahataululle. (Lähde: Scivias, Wikimedia
Commons)

Tervetuloa Valamoon!
Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta
saat huoneesi avaimen ja nimikortin. Nimikorttia pyydetään pitämään esillä erityisesti asioidessasi kahvila-ravintola Trapesassa.
Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostariravintola Trapesan noutopöydässä. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-ainerajoitukset. Kurssilaiset voivat ostaa Trapesasta normaalihintoja
edullisemman ateriapaketin hintaan 48 €. Pakettiin kuuluvat ohjelmaan merkityt ateriat.
Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä. Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.
Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi terve
tulleiksi jumalanpalveluksiin, jotka on merkitty ohjelmaan
kursiivilla.
Kurssin hinta majoitusvaihtoehdosta riippuen:
● 268 € (1 hh luostarihotelli)
● 199 € (2hh luostarihotelli)
● 199 € (1 hh opiston majoitusrakennus)
● 173 € (2 hh opiston majoitusrakennus)
● 189 € (1 hh vierasmaja)
● 162 € (2 hh vierasmaja)
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 18.8.2017 mennessä
• nettisivulla www.valamo.fi/opisto,
• puhelimitse (017) 5701 401 tai
• sähköpostilla kurssit@valamo.fi.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

