
Lisätietoja kurssiviikosta 

Lausunnan, puheen ja kehollisen ilmaisun kurssi 10.–16.7.2017 

ILMOITTAUTUMINEN 1.4.–31.5.2017 

Ilmoittautumisen voi tehdä   

1) Keski-Suomen opiston nettisivuilla www.ksopisto.fi olevan verkkolinkin kautta tai 
2) Suomen Lausujain Liiton verkkosivulta www.suomenlausujainliitto.fi  tai Keski-Suomen opiston 

verkkosivuilta www.ksopisto.fi  löytyvällä tulostettavalla lomakkeella postitse Keski-Suomen 
opistoon. 

Huom! 31.5. jälkeen ilmoittautuvat saavat kurssipaikan mikäli kurssilla on tilaa. Ilmoittautumislo-
makkeessa on tieto kurssimaksuista ja peruutusehdoista. Majoitus kahden hengen huoneissa.  

OPISKELU 

Kurssi alkaa maanantaina 10.7. noin klo 10.00 avajaisilla ja päättyy sunnuntaina 16.7. puolen päi-
vän aikaan päättäjäisiin. Tunnit alkavat päivittäin yleensä noin klo 9.00, lounastauon jälkeen tunnit 
jatkuvat ja päättyvät noin klo 16.00. Yksityiskohtainen lukujärjestys ja muu päiväohjelma jaetaan 
kurssin alussa. Tiistaista lähtien voi halutessaan aloittaa päivän ohjatulla aamuvirityksellä. Varus-
taudu oppitunneille rennolla ja mukavalla vaatetuksella. Muistiinpanovälineille voi myös olla käyt-
töä. 

Kurssilla toimii neljä opettajaa: Susanna Airaksinen, Mirjami Heikkinen, Riitta-Liisa Helminen 

ja Päivi Kangas. 

Opiskelijat kiertävät ryhmissä kaikkien opettajien luona. Ota mukaasi kaksi tai kolme itsellesi mie-
lenkiintoista/koskettavaa runoa (yksi runo on maximissaan rauhallisesti luettuna 2 min). Opettele 
runot ulkoa. Voit käyttää samoja runoja eri opettajien tunneilla. 

TAIDEILLAT 

Viikon aikana on kolme taideiltaa, josta lauantai on varattu opiskelijoiden omille esityksille. Esiintyä 
voi yksin, kaksin ja ryhmässä. 

 Ti 11.7. Kostaja. Jussi Lankoski, vuoden 2017 nuori lausuja 

 To 13.7. Plussan puolella -runoteatteriesitys, Leena Kauhanen, Ritva Kosonen, Tuula Sten, 

Ohjaus Marjatta Oikawa 

 La 15.7. Opiskelijoiden oma taideilta. 

Esitykset ovat Suolahtisalissa ja alkavat klo 19.00 

LUENNOITSIJA 

Runoilija Miia Toivio on kesän 2017 kirjailijavieras. Hänen luentonsa on to 13.7. klo 11.00-12.00 
Puutalon juhlasalissa.  

Kolmen iltaesityksen yhteislippu on kurssilaisille 20 euroa. 

HINNAT 

485 € sisältää opetuksen, ateriat ja majoituksen jaetussa kahden hengen huoneessa 
410 € sisältää opetuksen, lounaan ja kahvin päivittäin (ei majoitusta) 

KESKI-SUOMEN OPISTO 

Opisto sijaitsee Suojärven rannalla, vehreässä maisemassa. Rantasauna lämpiää, kurssilaiset 
voivat nauttia saunasta ja uinnista päivittäin. 

Lisätietoa opistosta www.ksopisto.fi  

TIEDUSTELUT 

Päivi Kangas: p. 0400 774238, paivimarjattakangas@gmail.com 

Keski-Suomen opisto: 010 841 5500 myyntipalvelu@ksopisto.com 

Mikäli kurssi joudutaan perumaan liian pienen osallistujamäärän vuoksi, ilmoitetaan siitä 22.6.2017 

mennessä. 

Kurssin järjestävät Keski-Suomen opisto ja Suomen Lausujain Liitto 

(kaikki tiedot sitoumuksetta) 
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