Taide- ja kellonvalu
21.-28.8.2017
Kyseessä on taidevalun peruskurssi, jonka aikana valetaan pronssista
pienoisveistoksia, reliefejä sekä pronssikelloja häviävän vahan
menetelmällä.
Kurssilla perehdytään myös mallisuunnitteluun, kipsin käsittelyyn, muottien ja
vahan tekoon, muottien hehkutukseen ja metallin sulatukseen,
valmiin työn viimeistelyyn ja eri patinointitapoihin.
Voit myös tuoda mukanasi oman mallin (esim.
"hymypoika tai -tyttö",enkeli, ovikilpi), jonka haluaisit
pronssiin valettavaksi. Opistolta löytyy valmiita malleja kelloista ja metalliikoneista.
Kaikki kiinnostuneet ovat kurssille tervetulleita, ennakkotietoja ei tarvita.
Opettajana taidevalaja Heikki Pentikäinen.
Ilmoittautuminen 15.7. mennessä. Vapaita paikkoja
kannattaa tiedustella
vielä ilmoittautumisajan jälkeenkin.

TAIDE- JA KELLONVALU
15.-22.8.2017

TAIDE- JA KELLONVALU 15.-28.8.2017
Tiistai 15.8.
Saapuminen ja majoittuminen klo.16.00
15.00-16.00
Päivällinen
16.00-16.15
Kurssin avaus
16.15-18.00
Työskentely alkaa, johdatus metallivalun materiaaleihin
ja tekniikkaan, työn suunnittelua
18.00-19.30
Ehtoopalvelus ja pravilo pääkirkossa
19.30-20.00
Iltapala
Keskiviikko 16.8. - Sunnuntai 20.8.
06.00-07.00
07.30-09.00
09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-17.00
18.00-19.30
19.30-20.00

Aamupalvelus (tiistaisin ja torstaisin liturgia)
Aamiainen
Työskentelyä
Lounas
Työskentelyä
Päiväkahvi
Työskentelyä
Ehtoopalvelus, iltarukoukset
Iltapala

Maanantai 21.8.
06.00-08.00
07.30-09.00
09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-17.00
18.00-20.30
20.30-21.00

Aamupalvelus
Aamiainen
Työskentelyä
Lounas
Työskentelyä
Päiväkahvi
Työskentelyä
Vigilia
Iltapala

Tiistai 22.8.
08-10.00
09.00-10.30
10.00-11.15
11.15-12.00

Aamiainen
Liturgia
Töiden viimeistelyä, arviointia
Kurssin päätös
Lounas

HUONEEN LUOVUTUS KLO 12 MENNESSÄ!

Tervetuloa kurssille!
Kurssin opetustilana on kansanopiston alakerran luokka (märkätila) ja
erillinen valukatos.
Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi
avaimen ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä
erityisesti kahvila-ravintola Trapesassa asioidessaan.
Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-ravintola
Trapesan noutopöydässä. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita
mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.
Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä.
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.
Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin
jumalanpalveluksiin.

Kurssin hinta on majoitusvaihtoehdosta riippuen:
•

560 € (1hh opistohotelli)

•

460 €/hlö (2 hh opistohotelli)

Lisäksi kurssilaiset voivat ostaa kahvila-ravintola Trapesasta normaalihintoja
edullisemman ruokapaketin (147 €), johon kuuluvat ohjelmaan merkityt ateriat.
Materiaali- ja tarvikekustannukset kellon tai teoksen painon mukaan,
n. 30 € / kg. Tarvittavat materiaalit saa ostaa opettajalta.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.7. mennessä netissä www.valamo.fi/opisto,
puhelimitse (017) 5701 401 tai sähköpostilla kurssit@valamo.fi.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

