Vedic Art maalausleiri
ke – su

14. – 18.7.2021

Koveron Majatalo, Koverontie 4, 82710 Kovero

Kurssi on väylä herättää ja löytää juuri itselle luontainen ilmaisun ja kuvantekemisen
tapa. Eri vaiheet ohjaavat kuvien valmistumista omaa kädenjälkeä vahvistaen.
Tekemisestä saadut omat oivallukset ovat kokemuksellista oppimista, mikä kasvattaa
luottamusta omaan osaamiseen. Tämä luova prosessi johdattaa kohti sisäistä tietoa ja
hiljaisuutta. Tästä lähteestä käsin kuvat valmistuvat.

KURSSIT
• Peruskurssi, prinsiipit 1 – 17
• Jatkokurssit; kysy ilmoittautumisen yhteydessä tilanteesi mukaan
Jatkokurssi I, Jatkokurssi II, Prinsiippejä syventävä, Nimi ja muoto

Peruskurssi
Kesän intensiivikurssilla voit käydä läpi koko peruskurssiosion,
17 taiteen prinsiippiä. Opetus ohjaa luontaisella tavalla omaa
maalausprosessia yhdistäen kuvailmaisua ja elämää. Prinsiipit
käydään läpi piirtäen ja maalaten sekä niistä on lyhyet luentoosuudet. Prinsiipit tarkoittavat perusperiaatteita ja ne ovat
kuvantekemisen elementtejä ja niillä on samalla yhtymäkohtia
elämään.
Jatkokurssit
Jatkokurssit ovat suunnattu heille, jotka ovat aikaisemmin olleet peruskurssilla. Jatkokursseja on useita ja
kysy tarkempaa sisältöä ja itsellesi sopivaa kokonaisuutta ilmoittautumisen yhteydessä. Opetus ohjaa
syventämään maalausprosessia ja tukee oman ilmaisun vahvistumista piirustus- ja maalausharjoituksin.

Vedic Art nostaa sinussa olevasta hiljaisuudesta sen taidon,
mitä tarvitset maalaamiseen sekä sen tiedon, mitä kaipaat elämääsi juuri nyt.

PÄIVÄOHJELMA
Aloitamme keskiviikkona 14.7. klo 11.00, mutta paikalla on hyvä olla hyvissä ajoin, että ehtii valmistella
maalauspaikkaa ja asettua taloksi. Sunnuntaina 18.7. päätämme päiväkahviin n. klo 15.

Ohjelma muina päivinä

(Alustava, aikataulu voi muuttua yhteisestä sopimuksesta)

klo 9.00 – 12.00
klo 12.00 – 13.30
klo 13.30 – 18.00

työskentely
lounas
työskentely
(välissä päiväkahvit)
päivällinen / iltapala

klo 18.00 –

KURSSIHINNAT / SISÄLTÄÄ
Kurssimaksu
330 €
Peruskurssi
280 €
Jatkokurssi
Majoitus- ja ateriapaketti:
170 €
Majoitus, lounaat, päiväkahvit ja päivälliset, liinavaatteet, pyyhkeet
Koko talo on kurssin ajan käytössämme ja osa majoitustiloista on jo ennakkoon varattu.
Vapaat majoitusvaihtoehdot:
Kaksio, 2-3 henk., (tiloissa: täydellinen keittiövarustus, wc, kylpyhuone, sauna, tv)
2 hh, yläkerta, (huoneessa: jääkaappi, mikro, kahvin- ja vedenkeitin, astiat, tv), wc ja suihkutilat yhteiskäytössä

Majatalossa yöpyvät varaavat ja valmistavat aamu- ja iltapalat itse. Majoitushuoneissa on säilyttämiseen ja
valmistamiseen tarvittava keittiövarustus.
Ateriapaketti, päiväkurssilaiset
50 €
Lounaat ja päiväkahvit

Kerrothan, jos noudatat erityisruokavaliota ja jos päiväkurssilaisena haluat syödä päivällistä.

ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
Ilmoittautuminen viim. 19.5. (tai niin kauan, kuin paikkoja on) ja vahvistava varausmaksu 70 € 26.5. mennessä
Maksutiedot; PIITTA Kirsi Ryynänen, FI84 1795 3000 0041 44. Viesti: Vedic Art maalausleiri, varausmaksu.
Loppumaksu 21.6. Laitan vielä myöhemmin infoa sen maksamisesta.
Majoitus- ja ateriapaketti maksetaan Jaanalle ja tietoa sen maksamisesta saat ilmoittautumisen jälkeen.
Kurssille mahtuu mukaan 8 maalaria ja se toteutuu, jos tulijoita on vähintään 5.
Kurssilaisen peruessa osallistumisen maksetut maksut palautetaan lääkärintodistusta tai muuta pätevää selvitystä
vastaan. Kurssin peruuntuessa järjestäjän toimesta maksetut maksut palautetaan.

VÄREISTÄ JA VÄLINEISTÄ
Kurssilla jokainen työskentelee omilla itselle tutuilla väreillä ja
välineillä. Mikäli värimaailma on sinulle uusi, niin autan mielelläni
hankinnoissa. Pienellä perusvarustuksella; värejä, paperia, pohjia,
siveltimiä ja maalausvälineitä pääsee hyvin alkuun. Tärkeintä on
aloittaminen ja mahdollisuuden antaminen itselleen. Jos haluat,
voit pyytää tarvikeluetteloa.

KOVERON MAJATALO
Majatalo sijaitsee vanhassa koulurakennuksessa (rv 1930) upeissa vaaramaisemissa kauniissa Koveron kylässä.
Maalaamme tilassa, mikä on ennen toiminut koulun liikuntasalina. Ruokailut järjestyvät majataloa pitävän Jaanan
emännöimänä.
Talon pihapiirin vieressä kulkee idyllinen kylänraitti, minkä varrella on
kivana retkikohteena mm. tunnelmallinen Runoriihi. Lähellä on ranta,
missä on mukava pulahtaa uimaan päivän päätteeksi. Voimme myös
vuokrata Koveron nuorisoseuralta rantasaunaa.
Joensuun keskustaan on matkaa 45 km, Tuupovaaraan 8 km,
Ilomantsiin ja Enoon n. 30 km. Linja-autollakin pääsee Joensuusta ja
Ilomantsista tontin laitaan.

Lisätietoja: www.koveronmajatalo.net
Jaana Ronkainen, jaana.m.ronkainen@gmail.com, 040 578 0561

Olet tervetullut mukaan löytöretkelle luovuuteen,
hiljaisuuteen, itseesi ja kesäiseen kauneuteen!
Olethan yhteydessä kysyäksesi lisää asiasta kuin asiasta! - Kirsi

Kirsi Ryynänen

PIITTA Kirsi Ryynänen

Vedic Art opettaja

Haukantie 13, Kontiolahti
Alv.rek.,Y 2243577-7

050 354 2176
kirsi@piitta.fi
www.piitta.fi

Pankkiyhteys: Nordea
FI84 1795 3000 0041 44

