Elämäkertaa ja oliiveja Vamosissa Kreetalla 26.4.-3.5.2020
Alustava ohjelma

”Koko maailma loistaa ja opastaa kirjoittajaa, kun hän on valpas.” Natalie Goldberg
Su 26.4.

Kohtaaminen Hanian lentokentällä Kreetalla. Vastassa Merja. Bussikuljetus Hanian
kentältä Vamosin aamun lennoilta kylään ja majoittuminen.
Tervetulotilaisuus taverna Blumosifissä, lounasmahdollisuus.
Koulutuksen avaus ja valmennusta viikon työskentelyyn/Taija
Tutustumme toisiimme ja avaamme muistojen maailmaa.

”Kirjoitan itselleni omat kasvoni.” Tommy Taberman
Ma 27.4.

9.00 Päivän avaus ja päivä ohjelma Fabrika-farmin tiloissa/Taija ja Merja
9.15 Kreetaa eilen ja tänään, Merja Tuominen-Gialitaki
10.00 Muistojen merkitys. Kuka minä olen? Taija Tuominen
11.30 Kahvitauko
12.00 Miten muistoista voi kirjoittaa, millaisia apuvälineitä, oppaita ja
kaunokirjallisuutta voi käyttää hyväkseen.
13.00 Lounas farmilla, á 12 €
14.00 Harjoituksia
17.00 Tehtävien purku ja palaute
19.00 Kävelemme Vamosin kujilla/Merjan aamuinen luento avaa kylän paikkoja.
Tutustutaan myös kasvillisuuteen ja siihen mitä ne kertovat.
Yhteinen ruokailumahdollisuus kylätaverna Blumosifissä, Kreetalaisen lähiruoan
äärellä ja keskustelua kirjoittamisesta.

”Muisti ei ole piironki, vaan luova prosessi.” Tuula-Liina Varis
Ti 28.4.

9.00 Yksilöpalaute ja henkilökohtainen ohjaus
10.00 Päivän avaus ja päivän ohjelma /Taija ja Merja
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10.15 Muistot ovat vahvoja /Taija
11.30 Kahvitauko
12.00 Miten kirjoitat aisteille /Taija
13.00 Lounas á 12 €
14.00 Yksilöpalaute ja harjoituksia
16.00 Tehtävien purkua ja keskustelua
18.00 Retki vuorille lähikylään ja johdattelua kreetalaiseen kahvilakulttuuriin/Merja.
Miten Kreetalla puhutaan käsillä ja elehditään? /Merja
Mahdollisuus päivälliseen (omakust.)

”Kirjoittaminen on sormenjäljen jättämistä.” Siri Kolu
Ke 29.4.

10.00 Tehtävän anto
10.15 lähtö yhteiselle kirjoittamisen ja luovuuden poluille Argirupolin alueelle.
Syvennytään Kreetaan uudesta näkökulmasta Merjan johdolla: miten roomalaisajan
rakennelmat, joita näkyy eri puolilla kylää, ja oudot luonnonmuodot, ovat nivoutuneet
osaksi myyttejä ja kansantarinoita, kuten veden vaaleat neidot, öiset kultaiset porsaat
ja viisaat neitsyet. Hinta 30€/kukin osanottaja maksaa oman osallistumisensa, ei sis.
lounasta, mutta järjestämme lounasmahdollisuuden Arkudenassa tai vastaavassa.
Myös rantapysäkki, jos toivotaan. Retken kesto 6-7 tuntia.

”Sattuma on aina voimakas. Pidä koukkusi aina vedessä. Kala syö silloin kun sitä vähiten
odottaa.” Ovidius
To 30.4.

9.00 Yksilöpalaute ja henkilökohtainen ohjaus
10.00 Päivän avaus ja päivän ohjelma ruokamuistoja ja muita hetkiä elämässä /Taija ja
Merja
11.30 Kahvitauko
12.00 Harjoitukset
13.00 Lounas á 12€
14.00 Onkos tässä ruuassa oliiviöljyä? Lyhyt johdatus kreetalaiseen terveellisenä
pidettyyn ruokavalioon, jonka UNESCO on nimennyt aineettomaksi
kulttuuriperinnöksi/Merja
17.00 Tehtävien purku ja keskustelua
18.00 Iltaretki bussilla Rethymnoniin, kaupungin ja lähialueen historiaa/Merja opastaa
erottamaan erilaisia kulttuurikerrostumia vanhasta kaupungista.
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”Me kerromme toisillemme tarinoita elämästä.” Joan Didion
Pe 1.5.

9.00 Yksilöpalaute ja henkilökohtainen ohjaus
10.00 Päivän avaus ja päivän ohjelma
10.15 Kirjoitusretkipäivä Vamosin ympäristössä, liikkuva kirjoittaminen ja miten
kirjoittamisessa voi kehittää luovuuttaan. Picnic oliivitarhassa. Lyhyt kertomus siitä,
mikä merkitys oliivilla ja oliivipuulla on ollut kreetalaisessa ruoka- ja
kulttuurihistoriassa sekä arkisissa vertauskuvissa. Myös Nikon valmistama lounas
mahdollinen, á 10 €. Huom! istuinalustat mukaan, ”kirjoita ilman nettiä”
15.00 Paluu farmille, yksilöpalautteita. Vapaus kulkea ja kirjoittaa Vamosin illassa.
18.00 Mahdollisuus yhteiseen illalliseen

”Voimme sulkea silmämme todellisuudelta mutta emme mustoilta.” Stanislaw Jerzy Lec
La 2.5.

9.00 Yksilöpalaute ja henkilökohtainen ohjaus
10.00 päivän avaus ja ohjelma, miten tästä eteenpäin?
Koulutuksen arviointi ja todistusten jako
12.00 Yksilöpalautetta
14.00 Valmistamme yhdessä ruokaa… á 35€

”Meidän jokaisen elämänkokemus on yksi retki. Koko ajan piirrämme maailman kartalle
elämäämme.” Juha Hurme
Su 3.5.

8.00 Jäähyväiset Vamosin kylälle ja Kreetan auringolle. Bussikuljetus Hanian
lentokentälle aamulennoille.
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