– Tietenkin taiten

Kevään uudet kurssit

IHMINEN JA YHTEISKUNTA
300015
Valaistuksen ABC (3 t)
KE 17.00–19.30 (3.4.)
Illumitech, Kymenlaakson energianeuvonta
Opintokeskus Karhu
Maksuton, ennakkoilmoittautuminen.
Toteutamme illan yhteistyössä Kymenlaakson energianeuvonnan ja Illumitechin kanssa. Tule
kuulemaan tärkeää tietoa erilaisista led-valaisimista ja -polttimoista. Vertaile sekä laatua ja
kestävyyttä että energiansäästöä ja -kulutusta kotona. Saat helppoja säästövinkkejä.
300014
Taloyhtiön turvallisuusasiat ja kokoustekniikka (9 t)
Nojonen Jukka
MA 17.00–19.30 (1.–15.4.)
Opintokeskus Karhu
27 €
Käymme läpi asunto-osakeyhtiön pelastussuunnitelman merkityksen ja laatimisen,
keskeisimpiä turvallisuusasioita, kokoustekniikkaa, pöytäkirjojen laatimisen ja keskustelemme
esimerkkitapauksista.
250009
Vinkkejä DNA-testien tulkintaan (6 t)
Leino Toini
TI 17.00–19.30 (7.–14.5.)
Vanha Paloasema
27 €
Perehdymme Family Tree Dna- ja My-Heritage -serkkutestien tuloksiin.
Saat vinkkejä tulosten analysointiin ja tulkintaan. Voit ottaa mukaasi oman kannettavan
tietokoneen.
TIETOTEKNIIKKA
430013
Älypuhelimen käytön perusteet (9 t)
Huovila Eija
KE 11.00–13.30 (10.4.–24.4.)
Opintokeskus Karhu
29 €
Perehdy Android-käyttöjärjestelmällä varustetun älypuhelimen peruskäyttöön, harjoittele
puhelimella soittamista, tekstiviestien ja sähköpostin lähettämistä ja tutki asetuksia,
tietoturvaa, sovelluskaupan käyttöä ja ohjelmien asentamista sekä käyttöönottoa. Ota oma
puhelin mukaan. A.M.
430014
Älypuhelimen käytön jatkokurssi (9 t)
Huovila Eija
TI, TO 11.00–13.30 (2.5.–9.5.)
Opintokeskus Karhu
29 €
Tutustu älypuhelimen erilaisiin sovelluksiin ja puhelimen asetuksiin, tutki tietoturvaa, käyttöä
tietokoneen kanssa ja selvitä miksi päivitykset ovat tärkeitä. Sopii peruskurssin käyneelle. Ota
oma puhelin mukaan. A.M.
KIELET
560008
Tiivis paketti ranskaa matkailijalle (A0-A1) (9 t)
Alenius Minna
TI 17.00–19.30 (7.–21.5.)
Vanha paloasema
27 €
Ranskan matka tulossa? Tule opiskelemaan matkailijan tarvitsemia perusfraaseja ja sanastoa
ja harjoittelemaan ääntämistä aloittelijoille tai jo hieman kieltä osaaville tarkoitetulla kurssilla.
Saat myös tietoa ranskalaisesta tapakulttuurista. Opettajan materiaali.
LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU
640011
Kokeile sirkusta (7-10v.) (3 t)
Kokkonen Kukka
TI 18.05–18.50 (7.–21.5.)
Vanha paloasema
21 €
Harjoittelemme sirkuksen perustaitoja, kuten akrobatiaa matolla, tasapainoilua ja
jongleerausta. Kehität motoriikkaa ja kasvatat samalla voimaa ja notkeutta. Sirkus vaatii lajina
keskittymiskykyä ja on mukavaa puuhaa.

TANSSI
650089
Discotanssia senioreille (3 t)
Hovi Marja-Liisa
TI 14.45–15.30 (7.5.–21.5.)
Vanha paloasema
21 €
Koe rytmin hurmaa yksin tanssien. Opit erilaisia askelsarjoja. Pakkaa reppuun mukaan
sisäkengät ja iloinen mieli.
650079
Häävalssit ja häätanssit (3 t)
Leontjev Aleksander
TO 17.15–18.00 (9.5–23.5.)
Vanha paloasema
21 €
Ovatko häävalssin askeleet hukassa? Ota häätanssien perusteet haltuusi lyhyellä ja
intensiivisellä kurssilla. Yksikin tanssitunti riittää valssin perusaskelten ja tanssiasennon
omaksumiseen.
MUSIIKKI
730015
Esiintymistaitoa pop- ja rock-laulajille
Montiel Irma
MA 16.30–19.30 (6.5.–20.5.)
Opintokeskus Karhu
32 €
Kurssilla opitaan kappaleiden tulkintaa, mikrofonin käyttöä ja esiintymisjännitykseen liittyviä
asioita. Henkilökohtainen opetusaika 30 min/opintokerta.
740025
Keväisiä melodioita pianolle (7-19v.)
Sinisalo Ingrid
MA 16.30–19.30 (6.5.–20.5.)
Opintokeskus Karhu
32 €
Henkilökohtainen soittoaika 30 min/opintokerta.
740026
Kevyesti kohti kesää pianolla (7-19v.)
Sinisalo Ingrid
TI 16.30–19.30 (7.5.–21.5.)
Vanha paloasema
32 €
Henkilökohtainen soittoaika 30 min/opintokerta.

KÄYTÄNNÖN TAIDOT
960006
Ikkunankunnostus (12 t)
Kovasiipi Sanna
MA 16.30–19.30 (6.–20.5.)
Opintokeskus Karhu
50 €
Tule kunnostamaan vanha puuikkuna. Saat tietoa ja taitoa tekemisen kautta pohjatöistä
valmiiksi ikkunaksi. Kurssille otetaan 8 (kahdeksan) opiskelijaa.
960007
Puutöitä kesäksi (12 t)
Teikari Jari
TO 16.30–19.30 (9.–23.5.)
Opintokeskus Karhu
40 €
Tule tekemään esineitä puusta kotiin, puutarhaan, mökille tai veneeseen, käsin tai koneilla.
Voit toteuttaa omat ideasi opettajan ohjauksessa ja saat neuvoja tarvikkeiden hankinnassa.
SANATAIDE
600005
Elämästä tarinaksi (9 t)
Kempas Mika, Järvi Annukka
MA 16.30–19.00 (6.–20.5.)
Opintokeskus Karhu
27 €
Haluaisitko kirjoittaa omasta tai läheisesi elämästä? Tule oppimaan henkilökuvan luomisen
periaatteet, tiedonhaun perusteet ja kirjoittamisen lähtökohdat.

KUVATAIDE

LIIKUNTA

610042
Taidegrafiikan kevät (14 t)*
Kananen Heta
TI 16.30–19.30 (7.-21.5.)
Vanha paloasema
40 €
Tutustu metalligrafiikan tekemiseen. Voit tulla mukaan olitpa aloittelija tai pidemmälle ehtinyt.
Materiaalit voit hankkia kurssilla. Jaamme kustannukset opiskelijoiden kesken.

810026
Lavis F (4 t)
Nurminen Tiina
MA 17.00–18.00 (6.5.–20.5.)
Opintokeskus Karhu
21 €
Lavis-lavatanssijumppa on hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu
lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin.

620009
Kukat posliininmaalauksessa (12 t)
Ukkonen Erja
MA 16.30–19.30 (6.–20.5.)
Opintokeskus Karhu
40 €
Tule maalaamaan kukkia posliininmaalaustekniikalla. Voit käyttää omaa luovaa suunnittelua
tai turvautua valmiiseen malliin. Sopii myös aloittelijalle.

Ilmoittautuminen 25.3. alkaen, puhelimitse ja toimistossa ma-to klo 10.00-16.00,
pe klo 10.00-14.00 Opintokeskus Karhu, Ratakatu 14, puh. 052 344 553

620010
Roinaruustinnan ruukkutarhat (12 t)
Koiranen Mari
MA 16.30–19.30 (6.–20.5.)
Opintokeskus Karhu
40 €
Tule tuunaamaan tavallinen saviruukku persoonalliseksi pihan piristykseksi mosaiikin suoran
menetelmän keinoin.

Jatkuva ilmoittautuminen internetissä: www.kotkanopisto.fi

