
 
LOHJANSEUDUN KUVATAIDEKOULUN kesäkurssit 2015 
ILMOITTAUTUMISLOMAKE  

 
 
 

Ilmoittaudun Lohjanseudun kuvataidekoulun KESÄKURSSEILLE (Rastita valitsemasi kurssit) 
 
Nimi ……………………………………………………………………………………………  Ikä ……… 
 
Osoite …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Huoltajan sähköpostiosoite  …………………………………………………………………………………………… 
 
Huoltajan nimi …………………………………………………………    Puh. päivisin ……………………………… 
 
Allergiat tms. tärkeätä …………………………………………………………………………………………………… 

 
Pvm ja huoltajan allekirjoitus ………………………………………………………………………………. 
 
 
Kesäkurssit 1.6.-12.6.2015 
 

Ma 1.6. - Ti 2.6. Kuvataidekurssi  
Ke 3.6. - Pe 5.6. Kuvataidekurssi 
 
Ma 1.6. - Ti 2.6. Sarjakuvakurssi  
Ke 3.6. - Pe 5.6. Animaatiokurssi 
 
Ma 8.6. - Ti 9.6. Kuvataidekurssi  
Ke 10.6. - Pe 12.6. Kuvataidekurssi 
 
Ma 8.6. - Ti 9.6. Valokuvauskurssi  
Ke 10.6. - Pe 12.6. Animaatiokurssi  
 

 
Kuvataidekurssit aikamatkailun hengessä 
 
Ma 1.6. - Ti 2.6. 1. Muinaisen Kreikan innoittamana: Minotaurus ja labyrintti 
 
Rakennellaan labyrintti, tehdään savitöitä, piirretään ja maalataan 
 
Ke 3.6. - Pe 5.6. Keskiajalla: Viikingit ja sotaratsut  
 
Rakennellaan viikinkilaivoja ja keppihevosia. Kurssin päätteeksi kilpaillaan, kenen ratsu on nopein. 
 
Ma 8.6. - Ti 9.6. Avaruusaika: Vieraita planeettoja, robotteja 
 
Raapekartonkigrafiikkaa, romurakentelua, savitöitä 
 
Ke 10.6. - Pe 12.6. Ennen ajanlaskun alkua: Luolamaalaukset ja esihistorialliset kasvit 
 
Piirretään, maalataan ja painetaan kankaalle luolien tarinoita. Rakennellaan paperimassasta aikaa kestäviä kasveja. 
 
 
Sarjakuva- ja animaatiokurssit 
 
Ma 1.6. - Ti 2.6. Sarjakuvakurssi 
 
Tämä kurssi sopii kaikille! Sarjiskurssilla opetellaan kertomaan tarinaa piirtämällä. Suunnitellaan omat 
sarjishahmot ja kokeillaan piirtämistä eri tyyleillä ja tekniikoilla. 
 
Ke 3.6. - Pe 5.6. Animaatiokurssi & Ke 10.6.- pe 12.6. Animaatiokurssi 
 

 



 
Animaation tekoon kuuluu tarinan suunnittelua, lavasteiden tekoa, piirtämistä, muovailua ja valokuvaamista - Siis 
kaikkea hauskaa! Aiempaa kokemusta animaationteosta ei tarvita. Tällä kurssilla tehdään ryhmätöitä. 
 
Ma 8.6. - ti 9.6. Valokuvakurssi 
 
Valokuvakurssilla pääset kuvaamaan digikameroilla sekä työskentelemään pimiöön. Kuulet myös valokuvan 
historiasta. Aiempaa kokemusta ei tarvita. 
 
 

Kaksipäiväiset kurssit maksavat 65 € ja kolmipäiväiset kurssit 90 €.  
 

 Voit ilmoittautua useammalle kurssille samalla lomakkeella!  

 Kuvataidekoulun kesäkurssit ovat avoimia kaikille 7-12 –vuotiaille lapsille. Jokaiselle kurssille otetaan 12 lasta.  

 Päivittäin työskennellään klo 10-15 kuvataidekoululla. Lapset tuovat mukanaan välipalan.  

 Hinnat sisältävät opetuksen, materiaalit ja välineet sekä vakuutuksen. Animaatio- ja valokuvauskurssille 
lapset tuovat oman muistitikun.  

 Kuvataidekursseilla tutustutaan useisiin kuvataiteen materiaaleihin ja tekniikoihin, kuten piirustus, maalaus, 
rakentelu, savityöt ja kangaspaino. Opettajana on Laura Merz. Sarjakuva-, valokuvaus- ja  
animaatiokursseilla opettajana on Paula Ahola.  

 
 
Ilmoittautumiset 18.5.2015 mennessä Lohjanseudun kuvataidekouluun. 
 
Voit lähettää lomakkeen tiedot myös sähköpostilla toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi tai puhelimitse puh. 
(019) 312 366 ma-ke klo 10-16. Kannattaa toimia ripeästi, ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Vapaita 

paikkoja voi tiedustella myöhemminkin. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollinen peruutus on tehtävä viimeistään neljä 
päivää ennen kurssin alkua tai joudumme perimään kurssimaksun. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. 
Kurssilaisille lähetetään kotiin kurssikirje sähköpostitse.  
 
LOHJANSEUDUN KUVATAIDEKOULU 
Rantapuisto 45, Tennari 08100 LOHJA  
Toimisto p. (019) 312 366 ma-ke klo 10-16 
www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi 
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