Limingan Kansanopisto
Taidekoulu
Arvolankuja 1, 91900 LIMINKA
puh. 044-726 5030
toimisto@limingantaidekoulu.fi
www.limingantaidekoulu.fi

KEVÄTLUKUKAUSI 2.1. – 24.5.2019
Vuonna 1892 perustetun Limingan Kansanopiston kuvataidelinja käynnistyi syksyllä 1966.
Sittemmin Taidekouluksi kutsutusta linjasta on vuosien varrella kehittynyt opiston toiminnan
päämuoto. Taidekoulu on valtakunnallisesti merkittävä oppilaitos, jonka menestyksellisestä työstä
on saatu runsaasti vakuuttavaa näyttöä.
Opetuksen tavoitteena on syventää opiskelijan taitoja kuvataiteen eri alueilla ja kehittää
valmiuksia jatko-opintoja varten. Koulu mahdollistaa myös taideharrastuksen pitkäjänteisen
syventämisen. Aioitpa siis ammattilaiseksi tai haluat vain harrastaa, Limingan Taidekoulu on
sopiva paikka taitojesi hiomiseen.
Limingan Taidekoulu sijaitsee idyllisessä maalaisympäristössä n. 30 km Oulusta etelään. Noin
puolen kilometrin päässä opistosta sijaitsee Limingan keskusta. Bussiyhteydet Ouluun ovat hyvät.

OPISKELIJAT
Opiskelijoita ei karsita vaan kutsutaan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Opiskelijan tulee
täyttää 16 vuotta opiskelun alkamisvuonna. Opintoharrastuksen ja -innon lisäksi odotamme
asuntoloissamme asuvilta opiskelijoilta kykyä sopeutua sisäoppilaitoselämään.
Suurin osa opiskelijoistamme on 20-24 -vuotiaita, mutta vanhempiakin opiskelijoita – yläikärajaa
ei ole – meillä on kasvava joukko joka vuosi. Opiskelijoita tulee kaikkialta Suomesta, jopa
ulkomailta asti. Monet opiskelijoistamme ovat opiskelleet meillä kahdesta kolmeen vuotta ja
hakeutuneet sen jälkeen alan jatko-oppilaitoksiin. Monet ovat sijoittuneet työelämään esim.
peliteollisuuteen, graafisille aloille ja suunnittelijoiksi. Useita koulumme entisiä opiskelijoita
opiskelee mm. Kuvataideakatemiassa, Taideteollisessa korkeakoulussa, Lapin yliopistossa sekä
useissa ammatillisissa taideoppilaitoksissa.

OPETUS
1. KUVATAIDELINJAN KEVÄT 2.1.-24.5.2019
Kuvataiteen perusteet. Ohjelmassa on runsaat 30 viikkotuntia käytäntöä ja teoriaa. Käytännön
opinnot koostuvat piirustuksesta, maalauksesta, grafiikasta ja kuvanveistosta. Teoria-aineita ovat
mm. värioppi, anatomia, materiaalioppi ja sommittelu. Linjalla työskennellään ryhmissä. Jokainen
opiskelija osallistuu kuhunkin opiskeltavaan kuvataiteen osa-alueeseen 3-4 viikon jaksoissa. Näin
jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä kuvataiteen eri aloihin mahdollisimman
kattavasti. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn ateljeetiloissa iltaisin ja
viikonloppuisin.

2. VAPAALINJAN KEVÄT 2.1.-24.5.2019
Vapaalinjan kevät koostuu kuvataiteen erikoistumisopinnoista. Linjalle voi hakea joko meidän
koulussamme tai jossakin muussa koulussa kuvataiteen perusvalmiudet saavuttanut opiskelija.
Opetussuunnitelmaan kuuluu mm. akryyli-, öljy- ja temperamaalausta sekä värioppiin
syventymistä. Lisäksi tavoitteena on saada opiskelijalle työkaluja kokeilevampaan taiteen
tekemiseen. Voit myös opiskella mahdollisuuksien mukaan valitsemassasi kuvataidelinjan
ryhmässä ryhmäkiertoon osallistumatta. Vapaalinjalla voit opiskella myös lyhyempiä ajanjaksoja,
esim. työn ohessa.

3. SARJAKUVA- JA ANIMAATIOLINJAN KEVÄT 2.1.-24.5.2019
Tavoitteena on lukukauden aikana antaa opiskelijoille perustietoja sarjakuvan ja animaation
tekemisestä kokonaisuutena. Sarjakuva ideoinnista levitykseen: realistinen, humoristinen, manga
ja kokeileva. Lisäksi hiotaan kuvataiteen osaamista. Luentoja on yhdestä kahteen
tuntia/työpäivä. Harjoitustöitä tehdään muu aika opettajien opastuksella.

OPISTOMAKSUT JA OPINTOTUKI
Kevätlukukauden 2.1.-24.5.2019 (19 viikkoa) opistomaksut ovat:
1. Opetus, asuminen, aamiainen, lounas ja kahvi: 120 €/viikko (2280 €/kevät)
2. Opetus, asuminen, lounas ja kahvi: 111,25 €/viikko (2113,75 €/kevät)
3. Opetus, lounas ja kahvi: 81,25 €/viikko (1543,75 €/kevät)
4. Opetus ja lounas: 77,75 €/viikko (1477,25 €/kevät)
5. Opetus: 60 €/viikko (1140 €/kevät)
Maksut suoritetaan kuukausierissä. Sekä kaikkia opiskelijoita koskeva yhteismateriaalimaksu että
erikseen tulevat opiskelijakohtaiset materiaalikustannukset laskutetaan kuukausittain
opistomaksun yhteydessä. Opiskelijapaikan varausmaksu on 35 € ja se lähetetään kutsukirjeen
mukana. Opiskelijat voivat koulun välityksellä hakea opintotukea eli opintolainan valtiontakausta,
opintorahaa ja asumislisää. Aikuisopiskelijat voivat hakea aikuiskoulutustukea. Työvoimahallinto
voi myös tietyin edellytyksin mahdollistaa opiskelun työmarkkinatuella tai ostaa meiltä
opiskelijapaikkoja. Opistovuodeksi myönnetty opintotuki ei vähennä sinun tulevia opintotukiasi.

HAKUOHJEET
Kaikille linjoillemme voi hakea joko vapaamuotoisella kirjeellä tai kotisivujemme
www.limingantaidekoulu.fi kautta. Opisto ei ole mukana valtakunnallisessa yhteishaussa. Voit
kysyä opiskeluun liittyvistä asioista opiston toimistosta. Olet myös tervetullut tutustumaan
Limingan Taidekouluun paikan päälle!
Lisätietoja:
Opiston toimisto puh. 044-726 5030, toimisto@limingantaidekoulu.fi
www.limingantaidekoulu.fi

TERVETULOA OPISKELEMAAN LIMINGAN TAIDEKOULUUN!

