HAKULOMAKE 2018–2019
Nimi:

Henkilötunnus:

Osoite:

Oppilaan gsm:

Postinumero:

Kotipuh:

Äidin nimi:

Gsm/työpuh:

Isän nimi:

Gsm/työpuh:

Sähköpostiosoite:
Sisarukset kuvataidekoulussa:
Aloitan syksyllä esikoulun

Aloitan syksyllä peruskoulun 1. luokan

Muita tietoja:

MERKITSE (X) RYHMÄ JOHON HAET
Varhaisiän taidekasvatus (4-6 v.)

OPETUSTA /
VKO

LUKUKAUSIMAKSUT

1h

Syksy 155 €

Kevät 155 €

Peruskurssit 1 - 4 (7-12 v.)

1h 30 min

Syksy 170 €

Kevät 170 €

Työpajat (12–16 v.)

2h 15 min

Syksy 195 €

Kevät 195 €

3h

Syksy 195 €

Kevät 195 €

UUTTA: Ateljee-työpaja 16–20-vuotiaille:
lauantaisin klo 12–15 (13 kertaa syksyllä ja 13
kertaa keväällä). Aloitus 15.9.2018.

Sisaralennus 10 €/ lukukausi. Yhden kerran voi tulla tutustumaan ilmaiseksi.
Tällä lomakkeella voi hakea vapautuneita paikkoja myös ympäri vuoden.

Päiväys ………/………2018

Hakulomakkeen tulee
olla kuvataidekoululla
pe 25.5.2018
mennessä.
Tervetuloa kuvikseen!

Huoltajan allekirjoitus……………………………………………………………………………….

Lohjanseudun kuvataidekoulu, Rantapuisto 45, 08100 Lohja, puh. (019) 312 366 ,
toimisto avoinna ma ja pe klo 10–16, toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi,
www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi, Facebook / lohjanseudunuvataidekoulu

TYÖPAJAKUVAUKSET
Vuosittain voi vaihtaa pajaa tai voi valita saman pajan monta vuotta peräkkäin. Joka vuosi työpajat ovat
hieman erilaisia, koska myös oppilaat vaikuttavat vuoden ohjelman sisältöön! Toistoa ei tarvitse pelätä.
Päinvastoin aiheeseen syventyminen tuottaa usein hyviä oppimistuloksia.
Työpajan opetussisällöt muokkautuvat vuoden mittaan sen mukaan millaisia kiinnostuksen kohteita oppilailla
ja opettajalla on. Työpajan nimi ei rajaa muita kuvataiteen tekniikoita pois, vaan tekniikoita ja materiaaleja
yhdistellään luovasti. Tekstiiliin voi kuulua rakentelua tai piirustuksessa ja maalauksessa voidaan tehdä
grafiikkaa, rakenteluun limittyy piirtämistä ja keramiikka voi tehdä loikan akvarellimaalauksen puolelle.

KERAMIIKKA+MONIALAINEN
Keramiikan työpajassa teemme käyttöesineitä sekä vapaita veistoksia. Tutustumme laajasti
keramiikan materiaaleihin ja tekniikoihin. Savitöiden lisäksi maalaamme, piirrämme, rakentelemme
yms. monipuolisesti.
TEKSTIILI
Tekstiilin työpajassa perehdytään tekstiilitaiteen ilmaisumahdollisuuksiin ja tekniikoihin. Tavoitteena
on löytää luonteva tapa käyttää tekstiilitaiteen keinoja oman ilmaisun välineenä. Opinnoissa käydään
läpi kankaanpainantaa, värjäystä, huovutusta, materiaalioppia ja kokeilevia työtapoja.
PIIRUSTUS JA MAALAUS
Piirtämisen ja maalaamisen työpajassa tutustutaan monipuolisesti piirtämisen ja maalaamisen
tekniikoihin ja välineisiin. Tavoitteena on syventää omaa ilmaisua. Työskentelyn sisältöjä ovat
asetelma- ja mallipiirustus, akvarelli-, akryyli-, tempera- ja öljymaalaus, erilaiset maalauspohjat ja
niiden pohjustaminen.
ARKKITEHTUURI
Arkkitehtuurin työpajan sisällöt painottuvat kolmiulotteiseen työskentelyyn monipuolisilla tekniikoilla ja
materiaaleilla. Tutustumme kulttuuriympäristöihin herättäen kiinnostuksen arkkitehtuuria ja erityisesti
omaa lähiympäristöämme kohtaan. Työpajassa tutuksi tulee mittakaavan käsite,
työskentelyjärjestyksen merkitys ja suunnitelmien toteuttaminen käytännössä. Perehdymme myös
materiaalien ja työvälineiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja huoltamiseen.
SARJAKUVA
Sarjakuvan työpajassa perehdytään tarinoiden ideointiin ja työstämään tarinoiden kertomista
sarjakuvan keinoin. Opinnoissa käydään läpi sarjakuvailmaisua, piirrostyylejä, tekniikoita ja välineitä
sekä kuvankerronnan keinoja. Etsimme ominta tapaa ilmaista kokemuksiaan ja ajatuksiaan niin
kerronnan kuin tyylilajin ja tekniikankin osalta. Lähestymme sarjakuvaa kiinnostavasti monipuolisin
harjoituksin. Lukuvuoden aikana sidotaan sarjiksia kirjasiksi erilaisin tekniikoin.
MEDIATAIDE
Sisältää mm. valo-, video- ja animaatiokuvausta. Tutustutaan alan termeihin, käytettäviin välineisiin ja
kuvankäsittelyohjelmiin. Sisältöjä rakennetaan tutustuen oppilaiden omiin mediaympäristöihin ja välineisiin.
MONIALAINEN
Työpajassa työskennellään lukuvuoden aikana useilla tekniikoilla monipuolisten materiaalien parissa.
Aihealueet päätetään työpajan aikana opettajan ja oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.
ATELJEE-TYÖPAJA (lauantaisin)
Lukuvuoden aikana useita eri tekniikoita eri opettajien opastuksella.

Lohjanseudun kuvataidekoulu, Rantapuisto 45, 08100 Lohja, puh. (019) 312 366 ,
toimisto avoinna ma ja pe klo 10–16, toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi,
www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi, Facebook / lohjanseudunuvataidekoulu

