
SUMMER 
SUMMIT
CAMPUS ALLEGRO

2–16.6 2014

Program 2–16.6
Måndag/Maanantai – Fredag/Perjantai 2–6.6. 

9–12  Balatako goes Lego 1 (sv/fi)

10–13 Campus SummerArt (sv/fi)

10–13  Campus SummerFilm (sv)

 

Måndag/Maanantai 9.6. 

9–12  Balatako goes Lego 2 (sv/fi)

13.30–16.00  Allegro Talks – Gränspassager mellan kultur  
och ekonomi, utbildning och samhälle (sv)

 

Tisdag/Tiistai 10.6. 

9–12  Balatako goes Lego kurs 2 (sv/fi)

10–15.30  Kördirigering/Kuoronjohtaminen/ 
Choir Conducting

15–17  Konstpromenader för barn (sv)

16.30–19.30  Johdatus Lean–menetelmään (fi)

18–21  Konsthistoria (sv)

 

Onsdag/Keskiviikko 11.6. 

9–12  Balatako goes Lego 2 fortsätter/jatkuu (sv/fi)

10–17 Complete Vocal Technique (sv/fi/eng)

13–14  Öppna konstvandringar i Campus (sv/fi)

16.30–19.30 Lean–kurssi jatkuu (fi)

18–21  Konsthistoria fortsätter (sv)

 

Torsdag/Torstai 12.6. 

9–12  Balatako goes Lego 2 fortsätter/jatkuu (sv)

12.30–16.30  Kulturkritik Quo Vadis? (sv/fi)

15–17  Konstpromenader för barn (sv)

16.30–19.30  Lean–kurssi jatkuu (fi)

18–21  Konsthistoria fortsätter (sv)

 

Fredag/Perjantai 13.6. 

9–12   Balatako goes Lego kurs 2 fortsätter/jatkuu (sv/fi)

13–14  Konstvandringar i Campus (sv)

18–21  Konsthistoria fortsätter (sv)

 

Lördag/Lauantai 14.6. 

10–16  Jazz Master Class

14.00  Eftermiddagsbarock/Iltapäiväbarokki

 

Söndag/Sunnuntai 15.6. 

10–16  Jazz Master Class

19-21 Jazzcocktail

20.00  Les caractères de la dance

 

Måndag/Maanantai 16.6. 

9–16   Informera – berör – inspirera: En kurs i tillämpad 
storytelling (sv/fi/eng)

Summer in the City
Sommar, sol och fågelsång. Tillbringa en vecka 
i Campus Allegro, möt nya människor, erövra 
nya kunskaper, njut av musik och konst. Sum-
mer Summit ordnas i år för första gången och 
tillsammans med dig vill vi skapa en tradition 
i Campus Allegro. Sommarstämning i Campus 
Allegro – du ångrar dig inte!

Summer Summit riktar sig till alla studerande i 
Campus Allegro, till barn och unga i Jakobstads
regionen samt till alla dem som är intresserade av 
att erövra ny kunskap, studera eller njuta av konst 
och musik. Vi samarbetar med Vasa sommaruni
versitet, Öppna Yrkeshögskolan vid Novia, Mellersta 
Österbottens sommaruniversitet och Kulturbyrån i 
Jakobstad. Detta innebär att du erhåller studiepoäng 
för dina prestationer.

 Summer Summit ordnas i år för första gången 
och tillsammans med dig vill vi skapa en tradi
tion, en mötesplats för konst, kultur, kunskap och 
kreativi tet i juniljuset.

 Varje sommar i Campus Allegro – möt spän
nande människor mitt i naturen och fågelsången. 
Kom med – du ångrar dig inte!

"Kesä, aurinko ja lintujen laulu. Vietä viikko 
Campus Allegrossa, tapaa uusia ihmisiä, hanki 
uusia tietoja, nauti musiikista ja taiteesta. 
Summer Summit järjestetään tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa, ja haluamme tehdä siitä 
jokavuotisen perinteen Campus Allegrossa. 

Summer Summitin kohderyhmänä ovat kaikki 
Campus Allegron opiskelijat, Pietarsaaren seudun 
lapset ja nuoret sekä kaikki, jotka ovat kiinnostu
neita uuden tiedon hankkimisesta, opiskelusta 
sekä taiteen ja musiikin nautiskelusta. Teemme 
yhteistyötä Vaasa kesäyliopiston, Novian avoimen 
ammattikorkeakoulun, KeskiPohjanmaan kesäyli
opiston, Yrkesakademin ja Pietarsaaren kulttuurito
imiston kanssa. Kursseista saa myös opintopisteitä.

Summer Summit järjestetään ensimmäistä 
kertaa, ja haluamme luoda siitä perinteen, tapaami
spaikan taiteelle, kulttuurille, tiedolle ja luovuudelle 
kesäkuun valossa.

Joka kesä Campus Allegrossa – tule tutustumaan 
mielenkiintoisiin ihmisiin luonnon ja linnunlaulun 
keskellä. Unohtumaton elämys.

UNDER JAKOBS DAGAR/JEPPIS PRIDE

Workshop om regi
26.7 kl. 10–12
Regissör Suzanne Osten besöker Jakobstad med anledning 
av operan Magnus Maria, en opera om rätt kön. Operan 
handlar om Föglö-flickan som häktades i Sverige och utgav 
sig för att vara man. Händelsen utspelar sig för 300 år 
sedan och berättar om ett speciellt människoöde. Osten 
har regisserat operan som sätts upp av Kulturföreningen 
Katrina från Åland. Katarina Gäddnäs har skrivit librettot 
och Karólína Eiríksdóttir musiken, medan Anna-Maria 
Helsing fungerar som kapellmästare. 

Osten håller en workshop om regi 26.7 kl. 10–12 i 
föreläsningssal N 138 i Campus Allegro. Alla som är 
intresserade av regi och teaterarbete är välkomna. An-
mälan riktas till birgitta.snickars@novia.fi. Workshopen är 
avgiftsfri.

Operan Magnus Maria framförs i Schaumansalen  
lör dagen den 26 juli kl. 19.00.

Kulturkritik Quo Vadis?
12.6 kl. 12.30–16.30 

Vad är konst /kulturkritik? Vem är kritiker? Var finns 
kritiken? Vilken roll spelar kulturjournalisten i dagens 
digitala värld? Behöver vi konst/kulturkritik idag? Hur 
ser kritikersamtalen ut? Vilken roll intar konst/kultur-
kritik i konststutbildningen?

Kulturedaktör Peter Lüttge från Yle och och journalist 
Anahita Ghazinezam från Umeå kommun inleder semi-
nariet. Ledarskribent och kulturkritiker Henrik Othman 
från Österbottens Tidning, enhetschef Sören Lillkung 
och doktorand Kaj Ahlsved kommenterar. Moderator: 
lektor Tomas Träskman

Målgrupp: alla som är intresserade av kulturjournalis-
tik och konst/kulturkritik: kulturarbetare, journalister, 
lärare, studerande mfl. Kursdagen avslutar en kritik-
erhelhet som har arrangerats av Centret för livslångt 
lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia 
med finansiering av Svenska Kulturfonden. Kursavgift: 
30 €. Plats: föreläsningssal N 138, Campus Allegro.

Anmälning på: www.cll.fi/seminarier-och-konferenser/

ARRANGÖRER/JÄRJESTÄJÄT: Jakobstads Konsertsal Ab · 
Yrkeshögskolan Novia · Yrkes akademin i Österbotten · Jakob
stadsnejdens musikinstitut/Pietarsaaren seudun musiikki
opisto · Balatako · Galleri Gro · Åbo Akademi i Jakobstad ·  
Centria–ammattikorkeakoulu/Centria yrkeshögskola ·  
Centret för livslångt lärande · Projekt Allegro · Vasa som
maruniversitet · Staden Jakobstad/Pietarsaaren Kaupunki · 
Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia/Pietar
saaren seudun kehittämisyhtiö Concordia · Pro Allegro r.f. · 
Kulturföreningen Katrina

Summer Specials



ALLEGRO TALKS

”Gränspassager mellan kultur  
och ekonomi, utbildning och samhälle”
9.6. kl. 13.30–16.00
Föreläsare: Bengt Kristensson Uggla, Amos Andersson pro-
fessor i företagets organisation och ledning vid Åbo Akademi.
Paneldiskussion med företrädare för de olika branscherna.
Föreläsningen är avgiftsfri och riktar sig till alla som är in-
tresserade av kultur och samhällsfrågor. 
Plats: Schaumansalen, Campus Allegro. Anmäl före 1.6. till 
jennie.elfving@centria.fi. Ruotsinkielinen luento.

KURSER I SAMARBETE MED VASA  
SOMMARUNIVERSITET OCH ÖPPNA YRKESHÖGSKOLAN 
KURSSIT YHTEISTYÖSSÄ VAASAN KESÄYLIOPISTON 
JA ÖPPNA YRKESHÖGSKOLANIN KANSSA. 
För mer information/enemmän tietoa 
www.cll.fi
www.vasasommaruniversitet.fi

Kördirigering/Kuoronjohto/ 
Choir Conducting 1 sp/op
10.6. kl. 10.00–15.30
Lärare: Pasi Hyökki, professor i kördirigering vid Sibelius- 
Akademin, Helsingfors. 
Förkunskaper: Goda grundkunskaper i dirigering. Kompetens-
er: Fördjupade kunskaper i kördirigering ur ett musikaliskt och 
konstnärligt perspektiv samt fördjupade kunskaper i konsten 
att bygga upp barnkörsverksamhet enligt ”Esbo-modellen”. 
Inne håll: föreläsning, förevisning, eget arbete, diskussion, 
 Master Class. Kursavgift: 120 € (110 € sommaruniversitets-
avgift, 10 € avgift för Öppna Yrkeshögskolan). Inskrivna 
studerande vid Yrkeshögskolan Novia betalar enbart sommar-
universitetsavgiften och räknas inte som studerande vid Öppna 
yrkeshögskolan. Plats: Kammarmusiksalen, Campus Allegro. 
Anmälan senast 2.6. via www.vasasommaruniversitet.fi. Arran-
gör: Vasa sommaruniversitet. Kursens språk är engelska.
Opettaja: Pasi Hyökki, kuoronjohdon professori, Sibelius- 
Akatemia, Helsinki
Esitietoja: Hyvät kuoronjohdon tiedot. Pätevyyksiä: Syvälliset 
kuoronjohdon tiedot musikaalisesta ja taiteellisesta näkökul-
masta sekä syvälliset tiedot lapsikuoron johtamisesta ”Espoo-
mallin” mukana. Sisältö: luento, esittely, oma työ, keskustelu 
– Master Class. Kurssimaksu: 120 € (110 € kesäyliopisto, 10 € 
avoin ammattikorkeakoulu). Yrkeshögskolan Novian opiske-
lijat maksavat vain kesäyliopiston maksun ja heitä ei lasketa 
avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiksi. Ilmoittauminen: 
viimeistään 2.6. osoitteessa www.vasasommaruniversitet.fi. 
Paikka: Kamarimusiikkisali, Campus Allegro. Kurssin kieli on 
englanti.

Komplett sångteknik/ 
Complete Vocal Technique (CVT) 1 sp/op
11.6. kl. 10–17
Lärare: lektor Heidi Storbacka
Förkunskaper: Deltagarna förbereder sig genom att läsa Kom-
plett Sångteknik av Catharine Sadolin och förbereda en valfri 
sång. Innehåll: teori och praktik i Complete Vocal Technique 
samt individuell handledning – kursen genomförs i Master 
Class-form. Kompetenser: Efter kursen förväntas deltagarna 
känna till grunderna i Komplett Sångteknik såväl i teorin som 
i praktiken. Antal platser: maximalt 12 st. Kursen vänder sig i 
första hand till deltagare som inte är studerande vid Yrkeshög-
skolan Novia. Kursdeltagare antas i anmälningsordning. En 
anmälan anses vara bindande. Kursarrangören förbehåller sig 
rätten att besluta om kursen kan genomföras. 
Plats: Kammarmusiksalen, Campus Allegro. Anmälan: senast 
2.6. via www.vasasommaruniversitet.fi

Kurssi Complete Vocal Technique-menetelmässä. Opetus 
on ruotsiksi, mutta henkilökohtainen opetus voidaan antaa 
suomeksi tai englanniksi.
A course in Complete Vocal Technique. The teaching is in 
Swedish, but the personal guiding can be given in Finnish or 
in English.

Konsthistoria – de huvudsakligaste 
konstströmningarna utgående från 
konsthistoriens tradition 2 sp
10–13.6. kl. 18–21
Lärare: lektor Ingela Bodbacka-Rak. 
Nedslag i konsthistoriens tradition under tiden 400 f.Kr.–1945 
e.Kr. Kompetenser: studerande kan definiera och föra en dis-
kussion kring konsthistoriens tradition och kronologi. 
Arbetsformer: föreläsningar, övningsarbeten och diskussion
Förkunskaper: inga. Examination: närvaro och godkänt skrift-
ligt inlämningsarbete som lämnas in senast 18.6. Kursavgift: 
20 € (10 € sommaruniversitet, 10 € öppna yrkeshögskolan). 
Inskrivna studerande vid Yrkeshögskolan Novia betalar enbart 
sommaruniversitetsavgiften. Anmälan: senast 2.6. via  
www.vasasommaruniversitet.fi. Plats: föreläsningssal N 138, 
Campus Allegro. Ruotsinkielinen kurssi.

KURSER I SAMARBETE MED MELLERSTA 
ÖSTERBOTTENS SOMMARUNIVERSITET

Johdatus Lean-menetelmään 1 op
10–12.6. klo 16.30–19.30
Opettaja: Tapani Paalainen
Sisältö: Kurssilla tutustutaan Lean-menetelmään perustasol-
la ja luodaan kuva siitä, mitä menetelmä pitää sisällään ja 
millaisia eri muotoja sillä voi olla. Kurssilla havainnollistetaan 
läpimeno-aikojen merkitystä Lean virtauspelin avulla ja pere-
hdytään Leanin keskeisiin parannustyökaluihin. Työskentelyta-
vat ovat luentoihin ja harjoituksiin osallistuminen. Arvostelu 
suoritetaan opiskelijan osallistumisen ja harjoitustyön perus-
teella. Kurssimaksu: 98 €. Ilmoittautuminen: 2.6. mennessä 
sähköpostitse teija.myllymaki@chydenius.fi
Paikka: Campus Allegro, Huone 527. Finskspråkig kurs.

Informera – berör – inspirera!  
En kurs i tillämpad storytelling 1 sp
16.6. kl. 9–16
Lärare: Yvonne Karsten-Dunderfelt, lektor i talkonst och 
drama vid Snellmanhögskolan, Helsingfors samt VD för 
InRoos Oy.
Innehåll: Under kursen bekantar vi oss med berättandets grun-
delement och tillämpningar. Kursen bygger på DUI-metoden 
(doing-using-interacting). Berättandets grundfärdigheter: att 
beskriva, att lyssna, att reflektera. Från diagramkrumelur 
till metafor: hur information blir känslospråk. Att spänna 
berättelsens båge. Samspel och kommunikation: att berätta 
tillsammans. I kursen ingår skriftligt material att läsas före 
kursen. Examination: en skriftlig uppgift. Kursavgift: 130 €. 
Anmälan: senast 6.6. till teija.myllymaki@chydenius.fi. Plats: 
föreläsningssal N 138, Campus Allegro. Ruotsinkielinen kurssi.

BILDKONST/KUVATAIDE

Balatako goes Lego
Kurs 1 2–6.6. kl. 9–12, Malin Simons
Kurs 2 9–13.6. kl. 9–12, Marja-Leena Pitkäaho
Teckna, måla och konstruera i skön trädgårdsmiljö med inspi-
ration från legovärldens teman, färger och former! Kurserna är 
tvåspråkiga. Plats: Aspegrens trädgård. Målgrupp: 7–11-årin-
gar. Kursavgift: 20 €. Anmälning och information: Kulturbyrån, 
tel. (06) 786 3607. Arr: Balatako & Kulturbyrån i Jakobstad.

Kurssi 1 2–6.6. klo 9–12, Malin Simons
Kurssi 2 9–13.6. klo 9–12, Marja-Leena Pitkäaho
Piirretään, maalataan ja rakennellaan ihanassa puutarha-
ympäristössä legomaailman teemojen, väreiden ja muotojen 
innoittamana! Paikka: Aspegrenin puutarha. Kohderyhmä: 
7–11-vuotiaat. Kurssimaksu: 20 €. Ilmoittautuminen ja tie-
dostelu: kulttuuri toimisto, puh. (06) 786 3607. Järj: Balatako & 
Pietarsaaren kulttuuritoimisto. Kurssit ovat kaksikielisiä.

Campus SummerArt
2–6.6. kl. 10–13
Lärare: bildkonstlärare Maria Westerlund
Roliga konstprojekt med intressanta material och tekniker
Plats: Bildartesan, våning 2, Campus Allegro
Målgrupp: 12–15-åringar. Kursavgift: 20 €. Anmälan och 
information: kulturbyrån, tel. (06) 786 3607. Arr: Balatako & 
Kulturbyrån i Jakobstad. Kursen är tvåspråkig.
Opettaja: kuvataideopettaja Maria Westerlund
Hauskoja taideprojekteja kiinnostavilla materiaaleilla ja tek-
niikoilla. Paikka: Bildartesan, 2. Kerros, Campus Allegro
Kohderyhmä: 12–15-vuotiaat. Ilmoittautuminen ja tiedostelu: 
kulttuuritoimisto, puh. (06) 786 3607. Järj: Balatako & Pietar-
saaren kulttuuritoimisto. Kurssi on kaksikielinen.

Campus SummerFilm
2–6.6. kl. 10–13
Lärare: Bo Forsander
Gör roliga kortfilmer med olika teman och få baskunskaper i 
filmskapandet. Vi går igenom hur videokameran fungerar och 
vad man skall tänka på för att få bättre bilder. Med hjälp av ljus, 
ljud och rörelse ger vi liv åt det vi vill berätta.
Plats: PC-salen, våning 3, Campus Allegro
Målgrupp: högstadieelever. Kursavgift: 20 €. Anmälan och 
information: kulturbyrån, tel. (06) 786 3607. Arr: Balatako & 
Kulturbyrån i Jakobstad. Ruotsinkielinen kurssi.

Konstpromenader för barn
10.6 & 12.6. kl. 15–17 
Promenaden startar från Storgatan 7. Målgrupp: barn i åldern 
5–8 år. Guider: studerande vid Barnträdgårdslärarutbildningen/
Åbo Akademi. Konstpromenaden heter ”Glad eller ledsen” och 
fokuserar på känslor. Hur får konstverken längs promenaden 
oss att känna? Hur framhäver konstnären en viss känsla i sitt 
verk? Guidningen är skriven för de yngsta besökarna. Prome-
naden räcker cirka 45 minuter med efterföljande aktivitet. Den 
är avgiftsfri och startar var 15:e minut. Anmälan: senast 6.6. till 
050 586 3946. Ruotsinkielisiä taidekävelyjä lapsille.

Öppna konstvandringar i Campus 
11.6. kl. 13–14 och 13.6. kl. 13–14
Promenaden startar utanför biblioteket i Campus Allegro. 
Guidningen är avgiftsfri. Den första guidningen är tvåspråkig, 
medan den andra guidningen är enbart på svenska.

Taidekävelyt Campuksessa
11.6. klo 13–14 ja 13.6. klo 13–14
Kävely alkaa kirjaston ulkopuolella Campus Allegrossa. Opas-
tus on ilmainen. Ensimmäinen opastus on kaksikielinen, mutta 
toinen opastus on vain ruotsiksi.

MUSIK/MUSIIKKIA

Jazz Master Class1 sp
14–15.6. kl. 10–16
Lärare: tenorsaxofonist Fredrik Nordström.
Innehåll: Kursen genomförs som valfria studier vid Yrkeshög-
skolan Novia. Målgrupp: yrkesstuderande i musik.
Anmälning via Winhaville eller till Marcus.Soderstrom@novia.fi
Kursen avslutas med Jazzcocktail söndagen den 15 juni kl. 
19.00 på Innergården, Campus Allegro, där Fredrik Nordström 
och kursens deltagare uppträder. Plats: Musikhuset. 
Ruotsinkielinen kurssi.

KONSERTER

Eftermiddagsbarock/Iltapäiväbarokki
14.6. kl. 14
Musik av Bach, Benda, Cima, Couperin, Frescobaldi
Jouko Laivuori, cembalo, Viola Räisänen, barockviolin
Konserten är avgiftsfri. Plats: Kammarmusiksalen,  
Campus Allegro
14.6. klo 14
Säveltäjät: Bach, Benda, Cima, Couperin, Frescobaldi
Jouko Laivuori, cembalo, Viola Räsänen, barokkiviulu
Konserttiin on vapaa pääsy. Paikka: Kamarimusiikisali,  
Campus Allegro

Les caractères de la dance
15.6. kl. 20.00
Peter Spissky, barockviolin och musikalisk ledning
Petteri Pitko, cembalo
Yrkeshögskolan Novias barockorkester Baroque Ostrobothnia
Biljetter kan köpas i Campus Allegro 15 €/10 €
Plats: Schaumansalen, Campus Allegro
15.6. klo 20.00
Peter Spissky, barokkiviulu ja musikaalinen johto
Petteri Pitko, cembalo
Yrkeshögskolan Novian barokkiorkesteri Baroque Ostrobothnia
Lippuja voi ostaa Campus Allegrosta 15 €/10 €.
Paikka: Schaumansali, Campus Allegro

mer info/enemmän tietoa:  
campusallegro.fi
schaumanhall.fi


