
”Laulaminen on ensisijaisesti hengityksen ja sielun tanssia,    
mutta se voi myös vapauttaa kehomme kaikesta jäykkyydestä  

ja opettaa meille elämän rytmin.” 
- Yehudi Menuhin- !

Kurssimodulien aikataulu ensimmäiselle vuodelle: !
 1. osa 16.2. klo18.00 – 20.2.2023 klo17.00  
2. osa  1.6. klo 18.00 – 9.6.2023  klo17.00 

        3. osa  22.10. klo 18.00 – 26.10.2023 klo 17.00 !
Kurssi 2023-2026 on suunnattu sekä suomenkielisille että englanninkielisille 
osallistujille. 
Kukin opintovuosi käsittää kolme jaksoa: 4 päivää maalis-huhtikuussa ja 4 päivää 
lokakuussa sekä 8 päivää kesäkuussa noudattaen samaa rytmiä joka vuosi.  
(viikot 8, 42, ja kesäkuun alku)  
Kurssi järjestetään Tampereella. Kurssi käsittää yhteensä 700 (45 minuutin) 
opintotuntia. Säännöllinen yksilöllinen harjoittelu ja opiskelu moduulien välissä on 
pakollista kokemuksen syventämiseksi. Alueellinen vertaisryhmätyöskentely auttaa 
syventämään opiskeluprosessia. Lisäksi kolmantena ja neljäntenä vuonna 
järjestetään käytännön harjoittelu.  !
Terapeuttisen laulukoulutukseen osallistujat ja kurssin järjestäjät allekirjoittavat 
opintosopimuksen, jossa hahmotellaan heidän keskinäiset vastuunsa.  
Goetheanumin lääketieteellinen osasto on tunnustanut ja hyväksynyt 
opetussuunnitelman. 
Koulutusta tukee Gyllenbergin säätiö. !
Opetetussisällöt 
  

- laululliset elementit ( lauluterapiaharjoitukset yksin ja yhdessä, kuorolaulu) 
- lääketieteellinen ihmiskuva, lääkäriluennot 
- terapeuttinen metodiikka, ammatilliset taidot ja ylläpito 
- antroposofinen ihmiskuva  
- liikkeen elementit (eurytmia, Bothmer- voimistelu, venyttely, kehonhuolto yms.) 
- Valborg Werbeck-Svärdstömin kirja Lauluäänen vapauttamisesta !

Terapeuttisen laulun  

4-vuotinen jatkokoulutuksen


 opinto-ohjelma 

käynnistyy ALY ry.n ja kansainvälisen Raphael-

koulun yhteistyönä helmikuussa 2023


koulutusta tukee Gyllenbergin säätiö




Terapeuttien koulutus perustuu tunnustelevaan, tutkivaan lähestymistapaan suhteessa 
musikaalisiin elementteihin (mm.hengitys, ääni,kuunteluprosessi),   
äänteissä vaikuttaviin voimiin (konsonantit ja vokaalit ja niiden suhde ilmaan, lämpöön, 
virtaavuuteen, liikkeeseen, sointiin) sekä laajennettuihin lääketieteellisiin sisältöihin 
(fysiologia, anatomia, sairastumis -ja paranemisprosessit). !
Koulutuksen tavoitteena on käytännön kautta havaita ja tunnistaa kehon ja sielun  
(fyysis-sielulliset) yhteydet ympäröivään todellisuuteen. 
Syventynyt itsehavainnointikyky opetussisältöihin yhdistettynä kehittää tunnistamaan ja 
vahvistamaan terapiatyössä kohdattavan ihmisen itseparannusvoimia. !
"Oppiminen muuntumisen kautta läpi elämän mahdollistaa piilevien voimavarojen 
käyttöön ottamisen ja on siten enemmän kuin annettu tieto."  
"Oppivasta egosta on tultava liekki, joka palaen uudistaa kaiken opitun 
yksilölliselle tasolle.” 
(Coenraad van Houten: "Tahdon herättäminen, periaatteet ja prosessit aikuis-
oppimisessa”, luku 5 ja 6) !
Terapeuttisen laulun koulutusohjelman tavoite on vastata juuri tämän ajan tarpeisiin ja 
antaa jatkokoulutusmahdollisuuksia jo työelämässä toimiville, esim. hoito- tai kasvatus-
alan ammattilaisille uutena erikoistumissuuntana. !
Työskentely lyyran kanssa:  
Lyyra on erittäin sopiva instrumentti tukemaan terapiatyötä. Sen elävä ääni tukee laulua, 
ja soitin voidaan helposti virittää terapian kannalta suositeltavaan viritykseen (432 Hz). 
Koska ohjelmassa ei ole varattu aikaa lyyratunneille, suosittelemme, että opiskelijat 
hankkivat soittimen ja opettelevat soittamaan sitä oppituntien ulkopuolella. Jos prosessi 
dokumentoidaan, siihen käytetyt tunnit voivat kuitenkin olla osa osallistujan portfoliota. !
Pääsyvaatimukset:  
- Vähintään 23 vuoden ikä  
- Halukkuus ja kiinnostus  antroposofiaan ja "The School of Unocevering the Voice"         
-koulutukseen 
- Musiikin teorian perustiedot tai halu hankkia niitä 
- Lääketieteellisen tai terapeuttisen ammatin peruskoulutus 
  tai laulaja- tai soittajakoulutus.  
  tai pedagoginen tai sosiaalipedagoginen koulutus. !
Pääopettajana  kurssilla toimii Stefanie Aurig, laulaja, laulu- ja musiikkiterapeutti 
(vuodesta 2008/1992), psykoterapian naturopaatti ja biografiavalmentaja.  
Opettaja ja mentori Saksassa vuodesta 2010 (englannin- ja saksankielinen kurssi), 
Brasiliassa vuodesta 2013. Työpajoja ja kursseja Australiassa, Hollannissa, Sveitsissä ja 
Suomessa.  
Aiheet: Terapeuttisen laulun fenomenologia, laulaminen, äänen kehittäminen, yksilö- ja 
pienryhmäopetus, metodologia, antropologia, liikkeen elementit ja kurssin johtaminen. !
Kurssimaksu 2000 € / vuosi + majoitus ja ruoka !
Lisätietoa koulutuksesta ja hakemukset sähköpostitse suomeksi: 
karitatuominen@hotmail.com ,  tiina.laulaja@gmail.com  
englanti ja saksa:  info@ich-klang.de


