TAITEEN KESÄKURSSIT 9.-13.6.08
Kallahden nuorisotalolla Helsingissä
Pohjavedenkatu 5, Vuosaari
järjestää Taideyhdistys Kalapaloo ry

NÄYTTELEMISEN PERUSKUSSI 10-13 –vuotiaille

Oletko aina halunnut näytellä? Tule ja sukella rohkeasti näyttelemisen kiehtovaan maailmaan. Kurssilla pääset tutkimaan, miten mielikuvitusta käytetään roolin rakentamiseen ja luodaan yhdessä uusia tarinoita lavalle. Kurssi tarjoaa
mahdollisuuden päästä kokeilemaan ja tutkimaan, mitä teatterintekeminen on rennossa ja iloisessa ilmapiirissä
Opettaja Anna Hiltunen. Ma-to klo 9-12. Hinta 60 €.

NÄYTTELIJÄNTYÖ JA IMPROVISAATIO yli 14 – vuotiaille

Kurssilla perehdytään näyttelijäntyöhön, käydään läpi improvisaation perusteet ja rakennetaan kohtauksia improvisaation kautta. Varaudu hervottoman mukavaan ja haastavaan viikkoon. Opettaja Anna Hiltunen. Ma-to klo 13-17. Hinta
70 €.

URBAN GROOVE yli 13 –vuotiaille

Saavatko lattarirytmit jalkasi vipattamaan? Kiinnostaako brasilialainen taistelutanssi Capoeira? Viehättävätkö afrorytmit tai musavideotanssi? Kurssi, jossa yhdistellään urbaaniksi sekameteli-sopaksi eri kulttuurien tansseja ja niistä
kehittyneitä katutansseja. Opettaja Outi Teye. Ma-pe klo 13-15. Hinta 55 €.

OMIN KÄSIN KERAMIIKKAA 7-10 -vuotiaille

Kurssilla tutustutaan muotoiluun ja saveen materiaalina. Suunnitellaan ja toteutetaan käsinrakentamalla savesta mielikuvituksellisia käyttöesineitä tai veistoksia. Opettaja Johanna Rapinoja. Ma-pe klo 10-12. Hinta 60 € (sis. materiaali).

AARTEITA ETSIMÄSSÄ 7-10 -vuotiaille

Kurssilla tutkitaan taiteillen Taivasten Valtakunnan arvoituksia. Piirretään, maalataan, muotoillaan ja rakennetaan
teoksia käyttäen erilaisia materiaaleja. Kurssi perustuu Raamatun kertomuksiin. Opettaja Johanna Rapinoja. Ma-pe
klo 13-15. Hinta 60 € (sis. materiaali).

MALLIPIIRUSTUS JA MAALAUS kaikenikäisille

Kurssilla tutkitaan mallia piirtäen ja maalaten. Alussa tehdään lyhyitä croquis piirustuksia, minkä jälkeen piirretään ja
maalataan pitkä asento. Tekniikka on vapaa. Hiilet ja piirustuspaperit piirustusalustoineen saa kurssilla. Muut välineet
mukaan. HUOM! Kyseessä ei ole alaston malli, siten kurssi sopii myös lapsille ja nuorille. Alle 10v lapset aikuisen
seurassa. Opetuskielinä suomi ja venäjä. Opettaja Elena Hopsu. Ma-pe 9-12. Hinta 70 €.

MAISEMAN LUMO kaikenikäisille
Maisemamaalauskurssi lapsille, aikuisille ja nuorille. Lapset aikuisten seurassa. Työskentelemme ulkona kauniissa
Vuosaaren ympäristössä. Välineet vapaat. Hiilet ja piirustuspaperit piirustusalustoineen saa kurssilla. Muut välineet
mukaan. Mikäli sää on huono, piirrämme ja maalamme sisätiloissa yhteisistä aiheista. Opetuskielinä suomi ja venäjä.
Opettaja Elena Hopsu. Ma-pe klo 13-17. Hinta 65 €.
MUN VIIVA – MUN VÄRI 13-18 -vuotiaille

Maalausta ja piirtämistä oman ilmaisun vahvuuksia kehittäen. Verrytellään erilaisten harjoitusten avulla kuvailmaisun
kirjo esiin ja ihmetellään mitä viivoin ja värein voikaan. Ankaran kuvataiteilun ohessa mietimme muun muassa pelkistämistä. Mikä on taiteilijan vihje? Omat maalaus- ja piirustusvälineet mukaan. Opettaja Mirja Ilkka. Ma-pe klo 10-16.
Hinta 80 €.
HUOMIO! SISARUSALENNUS 10 % Lapsi aikuisen kanssa puoleen hintaan.

Ilmoittaudu ma 5.5.2008 mennessä, paikkoja rajoitetusti. Hinnat sis. kurssimaksun ja materiaalimaksun,
ellei mainintaa omat välineet mukaan.
OPETTAJAT
Anna Hiltunen, teatteri-ilmaisun ohjaaja
Johanna Rapinoja, TaM, kuvataide
Mirja Ilkka, TaM, kuvataide
Outi Teye TM, tanssinopettaja
Elena Hopsu, taidemaalari

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
heini.haapaniemi@gmail.com
p.050 300 2402 (paitsi 3.-19.4.välisenä aikana)

