Me Makes
We
AIKA: 29-31 lokakuuta 2021
MITÄ: Kuvataidetta tai keramiikkaa. Aistimaalausta, tanssia tai
luovaa ajattelua.
PAIKKA: Kuggom, Loviisa
KIELI: Suomi, ruotsi, englanti
HINTA: 390€ (420€ yhh)*
*Hintaan sisältyy opetus, iltaohjelmat, ruoka & majoitus.
Keramiikkakursilla on 20€ lisämaksu.
_______
Me Makes We -leiri tarjoaa kolme luovaa päivää jossa työstät
valitsemaasi materiaalia, joko keramiikkaa tai maalausta,
ja yhdistät sen aistimaalaukseen, tanssiin tai luovaan
ajatteluun. Päivän aloitat halutessasi rauhallisella joogalla
tai aamukävelyllä. Illalla on luvassa musiikkiesityksiä, hyvää
ruokaa ja iloista seuraa.
Me Makes We on aikuisten luovuusleiri jossa tutkit, kokeilet,
teet virheitä, ja sytytät luovan kipinän, joka palaa sinussa kauan
sen jälkeen, kun olet palannut kotiin. Painopiste on tekemisessä
ja prosessissa lopputuloksen sijaan. Mitään ei tarvitse osata,
mitään ei tarvitse esitellä.
Majoitus idyllisessä Perinnekeskus Kuggomissa. Huoneet
ovat pääasiassa 2 hengen huoneita, mutta joukossa on myös
muutama 3 ja 4 hengen huone sekä yksi 1 hengen huone.
Majoitustilan wc- ja suihkutilat sijaitsevat käytävällä.
OPETTAJAT:
Kaisa Korpela – keramiikkaa
Iina Heiskanen – kuvataide & jooga
Beniamino Borghi – tanssi
Sara Bengts - luovaa ajattelua
Frida Hultcrantz – maalaus
LISÄÄTIETOA:
pajacamps@kuggom.fi
+358 40 057 8202
www.facebook.com/pajacamps
www.pajacamps.kuggom.fi

Me Makes
We
1) Valitse joko ‘keramiikka’ tai ‘kuvataide’ koko kurssin ajaksi.
2) PERJANTAI: Valitse joko ‘tanssi’ tai ‘CPS’
3) LAUANTAI: Valitse joko ‘aistimaalausta’ tai ‘tanssi’
KERAMIIKKA Ohjaaja Kaisa Korpela
Terapeuttista saven muotoilua. Kurssilla on mahdollista valmistaa käyttö- tai koriste-esineitä. Rakennetaan
käsin tai käytetään muotteja. Nautitaan muovailusta ja katsotaan mitä syntyy.
On toivottavaa, että osallistut myös 3h lasitustyöpajaan sunnuntaina 14.11. Tämän jälkeen Kaisa polttaa
esineet, jotka ovat noutovalmiita sovitusti. Keramiikkakursilla on 20€ lisämaksu.
KUVATAIDE Ohjaaja Iina Heiskanen
MeMakesWe -viikonlopun kuvataidekurssilla työskennellään pääasiassa vesiliukoisilla
maalausmateriaaleilla sekä piirtämällä. Aloitamme viikonlopun havainnoimalla ja luonnostelemalla
erilaisia aiheita eri välineillä. Havainnointi ja luonnostelu voivat olla koko viikonlopun mittainen
tutkimusmatka kuvaan, mutta halutessasi voit myös työstää valitsemaasi aihetta pitkäkestoisemmin.
AISTIMAALAUSTA Ohjaaja Frida Hultcrantz
Fridan teokset saavat alkunsa hänen vaistoistaan ja aisteistaan. Hänestä on tärkeää pitää aistit hereillä ja
olla tietoinen hetkestä ja paikasta missä on. Fridan työpajassa keskitytään juuri siihen. Luodaan teoksia
joiden alkuperänä ovat sinun vaistosi.
CPS Ohjaaja Sara Bengts
Luova ongelmanratkaisu (Creative Problem Solving) on tapa ratkaista ongelmia ja tunnistaa
mahdollisuuksia. Se on tekniikka joka kannustaa sinua löytämään uusia näkökulmia ja keksimään
innovatiivisia ratkaisuja, jotta voit laatia suunnitelman esteiden voittamiseksi ja tavoitteidesi
saavuttamiseksi. Työpajassa käydään läpi tekniikan lyhyesti käytännön harjoitusten avulla.
TANSSI Ohjaaja Beniamino Borghi
Kurssin aikana keskitymme kehomme itsetuntemukseen ja yksinkertaisten liikkeiden ja niiden
merkityksen tutkimiseen. Osallistujia haastetaan käyttämään tanssi ilmaisukielenä ja löytämään omat
rajansa eleiden ulottuvuudessa. Beniamino ohjaa ryhmää kehittämään tietoisuutta kehonkielestään, yksin
ja yhdessä muiden kanssa.
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OHJELMA 29-31.10.2021
29.10.2021
10-12 		
Luovaa ajattelua
		Lounas		
13–15.30
Tanssia tai CPS
				(Creative Problem Solving)
		
15-18 		
Ryhmä A : Keramiikka
				Ryhmä B: Kuvataide
		19.30		 Illallinen & iltaohjelma
			
Improkonsertti, Kalle Katz
30.10.2021:
8-9
aamujooga (valinnainen)
		Aamiainen
		10-12		Ryhmä A : Keramiikka
				Ryhmä B: Kuvataide
		Lounas
		13-15		Ryhmä A : Keramiikka
				Ryhmä B: Kuvataide
		
16-17.30
Aistimaalausta tai Tanssia
		
19.30 		
Illallinen & iltaohjelma

31.10.2021:
7.30-8.30
aamujooga (valinnainen)
		Aamiainen
		9.30-12		Ryhmä A : Keramiikka
				Ryhmä B: Kuvataide
		Lounas		
		13-16		Luovaa ajattelua		
				World Café
				

