Ikonimaalausleiri Saarenmaalla
11.-17.6.2019

Aiheena Jumalanäiti Consolazione
tai Jumalanäiti puutarhassa.
Lähde yksilölliselle ikonimaalauskurssille
Saarenmaalle. Asustamme maalaismaisemassa
viehättävässä majoituksessa 2 hengen huoneissa
ja tutustumme Viron ortodoksisiin kirkkoihin.

IItaohjelmaa

Iltapalan valmistamisesta vastaa pääkokkina toimii Liisa
ja apulaiset valitaan joukostamme kiertävillä vuoroilla.
Reippailua luonnossa, ihailla voimme esim. saaren
kasvistoa. Sauna ja palju ovat käytössämme vaikka joka
päivä. Sunnuntaina illastamme Namasteessa Sikke Sumarin
tilalla, 3 ruokalajin illallinen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Liisa Holst, puh. 040 566 8481 tai liisa.holst@kolumbus.fi,
www.liisaholst.fi
Ilmoittautuminen viimeistään 6.5.2019, mukaan mahtuu
korkeintaan 10 henkeä. Yhteinen ikonilautojen tilaus
30.3. mennessä.

Kurssihinta:

Hintaan sisältyy opetus sekä aamiaiset ja päivälliset
koululla 5 pv, majoitus 6 yötä (2 h/huone) + illallinen
Namasteessa, yhteensä 480 euroa. 2 hengen huoneistoissa
(saatavilla 2 kpl), tai 1 h/huoneessa hinta 510,Iltapalasta ja muusta ruokailusta sekä niiden kustannuksista
sovimme paikan päällä.
Matkan Saarenmaalle jokainen hoitaa itse. Toivottavaa, että
omalla autolla lähtijöitä olisi useampia. Näin matkaaminen
olisi sujuvampaa kaikin puolin ja edullisempaa.
TARKEMPI OHJELMA
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Klikkaa sinisiä
linkkitekstejä,
pääset suoraan
kohteisiin.

Tiistai 11.6.

Tapaamme Tallinnassa Ikonimuseossa klo 12.00, Vene 6,
10123 Tallinn. www.ikoonimuuseum.ee
(Autot on hyvä jättää satamassa sijaitsevan Nauticaostoskeskuksen parkkipaikalle, 2 h ilmaista. Siitä on kävellen
reilu kilometri museolle.)
Museon ikonit ovat peräisin 1600–1800-luvuilta.
Vanhauskoisten ja Venäjän ortodoksien ikoneiden erot
tulevat vertailussa hyvin esiin.
Näyttelyn jälkeen lähdemme ajamaan kohti Saarenmaata.
Lautta saarille lähtee Virtsun satamasta (140 km) ,
pyrimme klo 16.25 lähtevään lauttaan. Muhun saarella
olemme n. klo 17 ja siellä voimme tehdä ruokaostoksia.
Sitten majoitumme Saarenmetsään www.saarestar.com,
valmistelemme illallista ja saunomme, keräämme
voimia tulevaa päivää varten. Katselemme piirroksia ja
korjailemme kesäyön valossa.

Keskiviikko–lauantai 12.–15.6.

Työskentelemme koululla klo 9–18. Työskentelytilamme
on viehättävässä, raikkaassa, valoisassa ystävällisessä
hengessä Tornimäen koululla. Koululla aamiainen klo 8
ja päivällinen klo 14.00. Majoituksen ja Tornimäen koulun
väli n. 7km. Sovittuna päivänä tutustumme Tornimäen
Jumalanäidin Suojeluksen kirkkoon jossa Isä Toivo
Treiman ottaa meidät vastaan (kieli englanti).
Mahdolliset muut vierailumme sovimme erikseen,
esim. Muhun saaren museoalue, Pöiden kirkko,
Pyhä Edelläkävijän skiitta Reomäen kylässä. Kirkkoihin
voit tutustua jo edeltäkäsin: www.vys.palvelee.fi

Sunnuntai 16.6.

Työskentelemme koululla klo 9–16.
Illallinen Namastessa: www.naminamaste.com

Maanantai 17.6.

Paluumatkalle lähdemme aamusta, lautta lähtee Kuivastun satamasta klo 10. Tallinnassa olemme hyvissä ajoin,
jotta halukkaat voivat tehdä ostoksia sekä piipahtaa satamassa sijaitsevassa Pyhien Simeonin ja Hannan kirkossa,
jossa on uudet ikonostaasit.
Pidätämme oikeuden muutoksiin

