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Fortsättningskurs i ikonmålning: 
Kläder och attribut 13.-21.9.2017

Kursen är avsedd för ikonmålare 
som bemästrar äggtemperateknikens 
grunder och har målat minst ett par 
ikoner. Målsättningen på kursen är att 
fördjupa sig i att studera grundligare 
olika helgongrupper med tillhörande 
klädsel och attribut (karakteriserande 
föremål samt färger på dräkterna), 
och speciellt drapering av vecken 
samt de ljusare grafiska uppljusnin-
garna i olika stadier med systematisk 
förljusning samt kontrastisk och nega-
tiv ljusreflex. Ikonografen Alexander 
Wikström medverkar som lärare. 
Kursavgiften är 495 €. I kursavgiften 
ingår undervisning och logi i enkel-
rum i folkhögskolans internat och 
frukost. Om det inte blir tillräckligt 
med anmälningar av kursdeltagare 
som har svenska som sitt modersmål, 
anordnar Valamo folkhögskola denna 
kurs i stället både på svenska och på 
finska.                                                                                                    

Fortsättningskurs i ikonmålning: 
Påskäggikoner 8.-17.11.2017

Ikonografen Alexander Wikström 
medverkar som lärare. Kursavgiften är 
523 €. I kursavgiften ingår undervis-
ning och logi i enkelrum i folkhögsko-
lans internat och frukost. Om det inte 
blir tillräckligt med anmälningar av 
kursdeltagare som har svenska som sitt 
modersmål, anordnar Valamo folk-
högskola denna kurs i stället både på 
svenska och på finska. För mer infor-
mation senare.

Church for Everyone 17-19 March 2017

Glimpses of the multifaced and multiculturally rich Orthodox 
Church in Finland. Participants include HE Elia, the Metropolitan of 
Oulu as well as international and Finnish orthodox representatives. 
Seminary fee is 199 € in single room and 173 € in double room.

Kursanmälan görs på folkhögskolans nätsida, per e-post kurssit@valamo.fi 
eller per telefon måndag – fredag kl. 9.00–15.00, telefon +358 17 570 1401.

Med reservation för förändringar.



Fortsättningskurs i ikonmålning: 
Festikoner 14.–27.11.2016

Kursen handlar om ikoner för 
kyrkoårets stora fester som Kristi 
födelse, Dop, Uppståndelse osv. samt 
mindre helger. Ikonmotivet som 
målas är fritt för att välja på. Ikon-
teologiska föreläsningarna byggs på 
grund av de utvalda motiven med 
genomgång av de andra stora fester-
nas ikonografi. Den största delen av 
kurstiden ägnas åt praktiskt målande. 
Kursen är avsedd för ikonmålare 
som bemästrar äggtemperateknikens 
grunder, har deltagit i ikonmålarku-
rser tidigare och målat flera ikoner. 
Ikonografen Alexander Wikström 
medverkar som lärare. I kursavgiften 
ingår undervisning och logi i enkel-
rum i folkhögskolans internat och 
frukost. Kursdeltagarna kan köpa ett 
förmånligt måltidspaket i klostrets 
kafé-restaurang Trapesa. Om det inte 
blir tillräckligt med anmälningar av 
kursdeltagare som har svenska som 
sitt modersmål, anordnar Valamo 
folkhögskola denna kurs i stället både 
på svenska och på finska. Kursavgif-
ten är 602 €.                                                                                            

Fortsättningskurs i ikonmålning: 
500-talets Kristus Allhärskaren från 
Sinai 8.–17.2.2017

En av de äldsta bevarade ikonerna 
är den ursprungligen från 500 talets 
Konstantinopelhärstammande Kris-
tus-ikon, som senare fick sitt hem i St. 
Katarinaklostret i Sinai. Dess ansikte 

är speciellt uttryckfullt. På kursen in-
studeras målningstekniken av ikonen 
antingen i äggtempera eller enkaustik 
(vaxmålning) för att åstadkomma ori-
ginalikonens uttryck. Ikonografen Ale-
xander Wikström medverkar som lä-
rare. I kursavgiften ingår undervisning 
och logi i enkelrum i folkhögskolans 
internat och frukost. Kursdeltagarna 
kan köpa ett förmånligt måltidspaket i 
klostrets kafé-restaurang Trapesa. Om 
det inte blir tillräckligt med anmälnin-
gar av kursdeltagare som har svenska 
som sitt modersmål, anordnar Valamo 
folkhögskola denna kurs i stället både 
på svenska och på finska. Kursavgiften 
är 523 €. 

Ikonmålning med fem färger 
14.-21.6.2017

En nutida ikonmålare har ett enormt 
urval olika färgpigment för att välja på 
och måla med. För den skull, i vissa 
fall, kan den färdiga ikonen se för 
brokig och orolig ut. I forna tider var 
färgurvalet mer begränsad och natur-
nära. En sparsam färgskala med färre 
pigment kan lättare bilda balans och 
en andaktsfull stämning på ikonen. På 
kursen lagar vi även eget jordpigment 
”Terra di Valamo” båda som naturfärg 
och dess brända variant. Som bäst 
passar kursen dem som redan tidigare 
har målat några få ikoner, men även 
för nybörjare. Ikonmotivet är valfritt. 
Ikonografen Alexander Wikström 
medverkar som lärare. I kursavgiften 
ingår undervisning, logi i enkelrum 

i folkhögskolans internat och fru-
kost. Kursdeltagarna kan köpa ett 
förmånligt måltidspaket i klostrets 
kafé-restaurang Trapesa. Om det inte 
blir tillräckligt med anmälningar av 
kursdeltagare som har svenska som 
sitt modersmål, anordnar Valamo fol-
khögskola denna kurs i stället både på 
svenska och finska. Kurspriset är 446 
€ i enkelrum eller 383 € i dubbelrum. 

Bli bekant med ortodoxin 
31.7.–4.8.2017

Kurspriset är 298 € i enkelrum eller 
257 €/pers i dubbelrum. För mer 
information senare.      

Fortsättningskurs i ikonmålning: 
Festikoner 4.–15.8.2017

Kursen handlar om ikoner för 
kyrkoårets stora fester som Kristi 
födelse, Dop, Uppståndelse osv. samt 
mindre helger. Ikonmotivet som 
målas är fritt för att välja på. Ikon-

teologiska föreläsningarna byggs på 
grund av de utvalda motiven med 
genomgång av de andra stora fester-
nas ikonografi. Den största delen av 
kurstiden ägnas åt praktiskt målande. 
Kursen är avsedd för ikonmålare 
som bemästrar äggtemperateknikens 
grunder, har deltagit i ikonmålarku-
rser tidigare och målat flera ikoner. 
Ikonografen Alexander Wikström 
medverkar som lärare. I kursavgiften 
ingår undervisning och logi i enkel-
rum i folkhögskolans internat och 
frukost. Kursdeltagarna kan köpa ett 
förmånligt måltidspaket i klostrets 
kafé-restaurang Trapesa. Om det inte 
blir tillräckligt med anmälningar av 
kursdeltagare som har svenska som 
sitt modersmål, anordnar Valamo 
folkhögskola denna kurs i stället både 
på svenska och på finska. Kurspriset 
är 563 € i enkelrum eller 484 €/pers i 
dubbelrum.      

Ikonografen
Alexander Wikström


