41. suomenkielinen seminaari Schloss Hünigenissä Konolfingenissä
23. – 25. lokakuuta 2020

- Tarkoituksen kokemisen taito –
kun menee hyvin ja kun on kriisi
Viikonlopun ohjelma: (tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille syyskuussa 2020)
Perjantai klo 15 alkaen: Saapuminen Schloss Hünigeniin. Klo 18 Yhteinen seminaari-illallinen.
Perjantai klo 20: Pirkko Talola-Aaltonen alustaa, neuvoo äänenkäytössä, laulaa ja laulattaa:
Äänellään se variskin raakkuu. Miten löydän oman ääneni ja lauluni?
Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa SKS, Suomalainen Seurakunta, SVFF, ASAF ja muut ryhmät!
Lauantai-sunnuntai: Tapio Aaltosen johdolla teeman mukaisia alustuksia, esitelmiä, keskustelua.
Lauantai-ilta: Perinteiset seminaari-iltamat, jossa dipl. pianisti Erkki Korhosen musisointia,
seminaarilaisten taidonnäytteitä, yllätysohjelmaa, yhteislaulua.
Sunnuntai klo 14: Seminaari päättyy jumalanpalvelukseen. Tilaisuus on kaikille avoin.
Ja tietysti maittavia aterioita, rattoisaa yhdessäoloa, rentoutumista kylpyläosastolla.
Asiantuntijoina:
Tapio Aaltonen, teologian maisteri, tietokirjailija ja bloggaaja. Hänen uransa on kulkenut
opiskelijapapista järjestöjohtajaksi, päätoimittajaksi, yrittäjäksi, johtamisen kehittäjäksi.
Hän on aktiivinen eläkeläinen, joka kirjoittaa, luennoi ja valmentaa. Hänen suuri
harrastuksensa on musiikki, erityisesti laulu. Hän bloggaa sivustollaan ’Eetosta ja
paatosta’, pohtien sekä henkilökohtaisia että globaaleja teemoja. Vihdin seurakunnassa
hän toimii luottamushenkilönä ja tulevaisuustyön vetäjänä.
Pirkko Talola-Aaltonen, oopperalaulaja, Pitäjänmäen musiikkiopiston rehtori, arvostettu
laulupedagogi ja äänenkäytön opettaja. Esiintymisiä mm. Kansallisoopperassa,
Savonlinnan oopperajuhlilla, Yhdysvalloissa, mm. Valkoisen talon joulukonsertissa.
Käytännön asiat:
Voit osallistua kokonaiseen viikonloppuun tai tulla mukaan vain yhdeksi päiväksi.
Seminaarimaksu on CHF 60. Majoitus halutessasi Schloss Hünigenissä kanta-asiakashintaan
sisältäen yöpymisen, täysihoidon (aamiainen, lounaspuhvetti, 3-ruokalajin illallinen, vesi ja
kahvi/tee aterioilla), seminaaripaketin (salin käytön, välineistön, flyygelin, kahvipöydän antimet
aamu- ja iltapäivällä) sekä kylpyläosaston käytön:
pe-su (2 yötä) 2-hengen huone CHF 444/henkilö, 1-hengen huone CHF 464/henkilö
la-su (1 yö) 2-hengen huone CHF 302/henkilö, 1-hengen huone CHF 312/henkilö
Sitovat ilmoittautumiset 30.06.2020 mennessä: Markit Miekka, s-posti:
markit.miekka@me.com, Puh: 076-432 0123, Richigenstrasse 8, 3076 Worb
Minne olen menossa ?
Lisätietoja: Aulikki Blaesi-Hakala, 076 379 93 45, aulikki.blaesi@bluewin.ch
Mitä minä teen ?
Tervetuloa toivottaa Seminaaritoimikunta SKS
Mikä on elämän tarkoitus?

Tervetuloa mukaan pohtimaan & nauramaan & olemaan &

syömään & tutustumaan & saunomaan & laulamaan &
puhumaan suomea

