
 

EURÜTMIAKOOLITUS 2021-2026 
 

Maailm avaldub liikumises,  
maailm avardub liikumises.  
 
Jaanuaris 2021 alustab tegevusega Eesti eurütmiakool.  
Eurütmia aluseks on inimhinge süvakihtides peituv kõne ja muusika olemuslik loomupärane seos liikumisega.  
Eurütmiat võib vaadata kui nähtavat kõnet ja nähtavat laulu. 
Eurütmia on kunsti eriliik, mis sünteesib plastilis-ruumilised kvaliteedid helilis-ajalistega ja muudab kuuldava 
nähtavaks.  
Eurütmia on harmooniline liikumine, mis arendab inimese mõtte-, tunde- ja tahteelu terviklikku koostoimet ja on 
seetõttu teraapiline 
 

Mida me liigume? 
 
      Sõna selle kõige olemuslikumas elemendis: vokaalid, konsonandid, sõna kõlavärv, 
      sõnaliigid.  
      Heli selle kõige algsemas elemendis: helitoonid, intervallid, rütm, motiivid, akordid.  
      Geomeetria on vormide liikumine, nende kombinatsioonid arendavad ruumitaju ja  
      tugevdavad mõttejõude.  
      Heli, sõna ja vormisünteesist kujuneb kunstiteos, koreograafia, teraapiline või  
      pedagoogiline harjutus.  
      Eurütmia õppes ja lavakunstis kasutatakse inspireerivaid kunstiteoseid maailma  
      heliloomingust ja kirjandusest (legendid, müüdid, poeesia, Bach, Mozart, Pärt,  
      Gubaidulina jne), värvi lisavad ka humoreskid. 
 
 

Eurütmiahariduse rakendused? 
Eurütmia sünteesib erinevaid õppeaineid ja nähtusi, on toeks ja avardavaks loominguliseks impulsiks mistahes 
elukutse esindajale.  
Eurütmia kui lavakunst kogub hoogu üle maailma - Eesti ootab oma eurütmiateatrit või eurütmiatruppi! 
Huvijuhid, liikumisjuhid, õpetajad, kasvatajad saavad omandada nii uusi lähenemisnurki oma senisele tegevusele, kui 
konkreetseid harjutusi pedagoogilis-teraapilistel eesmärkidel 
rakendamiseks.  
Teraapiast huvitatud inimeste jaoks on see ainulaadne  
võimalus tutvuda sügavuti keeles ja muusikas peituvate  
mõjudega ja nende seostega inimarengus. 
Waldorfkoolide õppekavas on ettenähtud eurütmiatunnid  
igas vanuseastmes ja ka lasteaedades on eurütmiategevus  
väga soovitav. Eesti, Läti ja Soome waldorfkoolid vajavad  
jätkuvalt eurütmiaõpetajaid. 
Eurütmiaharidus on rahvusvaheline, võid leida töökoha  
mistahes riigis maailmas.  
 
 
Koolituse info  Kool tegutseb TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täiendõppe koolitusena. Kooli lõpetamine annab 
õiguse tegeleda eurütmiaga kui lavakunstnik ja pedagoog. Järgneva täiendõppe korral on võimalus spetsialiseeruda 
eurütmiaterapeudiks.  
Registreerida saab koolitusele kuni 01. novembrini TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kodulehel 
https://www.kultuur.ut.ee/et/koolitusprogramm-eesti-eurutmiakoolitus 
Koolitus kestab kokku viis ja pool aastat (2021-2026) ja on jagatud aastasteks epohhideks (viimane epohh 1,5 aastat). 
Info eurytmiakool@gmail.com 
http://www.waldorf-ühendus.ee/eurütmia 
 
Tutvustavad nädalalõpukursused 
16.-18. oktoober2020 

Kõneeurütmia alused. Keel, kui tants ja liikumine. 
20.-22. november2020 

Rühma liikumised. Geomeetriliste liikumisvormide kasutamisvõimalused laste ja noorte koolituses ja arengus  
Juhendavad Virgi Ojap ja Karmen Püü 
Viljandi Huvikool (Jakobsoni tn 47c). 
Algus reedel kell 18.00. 
Kursus lõpeb pühapäeval kell 14.00. 

Osalustasu 25.-€  
Info ja registreerimine - eurytmiakool@gmail.com 

 
 

 

 

 

mailto:eurytmiakool@gmail.com
http://waldorf-ühendus.ee/

