Runokurssi

Vivamo-opiston kurssitarjontaa 2017
Helmikuu
13.–14.2.
17.–18.2.

Koti maisemassa
ja kotimaisemassa

Eloa ja iloa eläkevuosiin
Luovan kirjoittamisen kurssi

Maaliskuu
2.–4.3.
6.–7.3.

Perinnepehmolelukurssi
Vapaa pianosäestys I

Huhtikuu
10.–11.4.

Vapaa pianosäestys II

Toukokuu
4.–6.5.
20.–22.5.
22.5.

Lintukurssi
Lausunta- ja puheilmaisukurssi
Kaiken kansan kevätjuhla

Kesäkuu
4.–6.6.
10.–13.6.

Merimaalauskurssi
Isovanhempien ja lastenlasten leiri I

Vivamontie 2, 08200 LOHJA
puh. 0207 681 760*, vivamo@sana.fi

thefour.com

• Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%)

vivamo-opisto.fi

Vivamo on Kansan Raamattuseuran (KRS) loma- ja kurssikeskus, jonka
majoitus- ja ravitsemuspalveluista vastaa KRS:n tytäryhtiö Karas-Sana Oy.
• Vivamon Kirja- ja lahjapuoti palvelee vastaanoton aukioloaikoina.
• Vivamon Kirppu ja Kirja palvelee torstaisin klo 12–15 ja lauantaisin klo 11–15.

Lahjoituspuhelinnumerot: 0600 10 116 (10,26 €/puh+pvm) tai 0600 10 141 (20,28 €/puh+pvm)
0600 10111 Vivamolle (20,28 €/puh+pvm), 0600 19020 Vivamon Raamattukylälle (20,12 €/puh+pvm)
•Rahankeräyslupa 1.1.2017–31.12.2021, luvan saaja: Kansan Raamattuseuran Säätiö sr. Myöntäjä: Poliisihallitus
(3.11.2016), luvan numero: RA/2016/721. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017–31.12.2021 koko Suomi, ei Ahvenanmaa. Kerätyt
varat käytetään evankelioimis-, diakonia-, sielunhoito- ja koulutustyön, lapsi-, nuoriso-, opiskelija- ja eläkeläistyön sekä vankila- ja
katulapsityön kustannuksiin kotimaassa ja ulkomailla vuosina 2017–2022. Ahvenanmaalla ÅLR 2017/3113,
1.5.2017–30.4.2018.

23.–25.3.2017
Vivamossa

Runokurssi 23.–25.3.2018
Maisemat, joiden keskellä elämme, piirtyvät meihin. Ne elävät ja muuttuvat vuorokauden hetkestä toiseen ja vuodenaikojen vaihtuessa. Ja me piirrämme näiden
maisemien muotoja runoihimme.
Millaisessa maisemassa on kotini? Mitä jälkiä se on jättänyt minuun? Olenko siellä
kotonani? Etsimme elämämme maisemia ja teemme niistä runoharjoitelmia.
Tutustumme myös runomaisemien maalariin, Einari Vuorelaan.

Perjantai 23.3.
14.30
15.00

17.30
18.30
19.30
20.30

Ilmoittautuminen ja tulokahvi
Tää on unta. Olkoon unta!/ Uneksitaan hetki pieni
Tervetuloa. Tutustumista.
Lähdetään Einari Vuorelan matkaan ja piirrellään
ensimmäiset runoharjoitukset.
Päivällinen
Iltaehtoollinen Särkyneen sydämen kirkossa
Mitään ei maksa/ maailman kaunein/ taulu
Einari Vuorelan maisemia ja omia runoharjoituksia.
Iltapala

Lauantai 24.3.
8.00
9.00
11.30
13.00
14.30
15.00
17.00
19.00
20.30

Aamiainen
Aamuhartaus
Ilta poimii/ valon tähkät/ vainiolta
Esimerkkejä ja harjoituksia aamun, päivän, illan ja yön maisemista.
Lounas
Havisee haapojen lehdet tummien pihojen yössä./
Värisevät tuulien soinnut hartaina hämärän vyössä.
Esimerkkejä ja harjoituksia vuodenaikojen maisemista.
Päiväkahvi
On hanget sammuneet kuin unet yön,/ maan rintaa aurinko jo suutelee.
Vuodenaikojen maisemat jatkuvat.
Päivällinen
Olen köyhä vaeltaja - -./ En mä kukkaroa täytä,/ 				
lauluja mä kannan repussani.
Omia runoja, ja toistenkin. Jaetaan, mitä reppuun on kertynyt.
Iltapala, saunat

Sunnuntai 25.3.
8.00
9.00
9.15
11.00
12.30
13.15
15.00

Aamiainen
Aamuhartaus
Toivo sydäntemme kätköön/ kattaa pienen tupasen.
Esimerkkejä, harjoituksia toivon maisemista.
Messu Särkyneen sydämen kirkossa
Lounas
Korkeuden/ veräjällä/ on kirkasta/ ja veneet uivat/ saariin aarteita täynnä.
Katsellaan maisemia näköalapaikalta. Harjoitusten purkua.
Käännetään katse tuleviin näkymiin. Palaute kurssista.
Tie/ ja polut/ rientävät/ hämärän halki/ kertomaan,/ että on olemassa/ Ovi.
Kurssin päätös ja päiväkahvi.

Tuo kurssille tullessasi sinulle tavalla tai toisella merkityksellinen kohde, jonka
näet kotisi ikkunasta tai kotiovelta. Jaamme näitä näkymiä ja käytämme niitä
runoharjoitelmissa.
Ohjelman otsikot ovat poimintoja Einari Vuorelan runoista.

Opetus runoilijat Tytti Issakainen ja Anna-Mari Kaskinen.
Kurssimaksu 79 €
Täysihoito koko ajalta 167–187,50 €/hlö (-10% eläkekortilla täysihoitohinnasta)
Ilmoittautuminen: 16.3. mennessä puh. 0207 681 760 tai vivamo@sana.fi

Tervetuloa!
Mahdolliset peruutukset tulee tehdä 7 pv ennen kurssin alkua, myöhemmin peruutetuista perimme
puolet kurssimaksusta. Kokonaan peruuttamatta jättämisestä perimme koko kurssimaksun.
Peruutukset soittaen +358 400 793 497 tai s-postilla vivamo@sana.fi.

Yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa

