4.2.2019

HILPEÄÄ HELMIKUUTA
Helmikuu alkaa Mediataitoviikolla. Tästä kirjeestä löytyY ARXin taidekasvattaja Sarina Pulkan
tärppejä Mediataitoviikolle. Tietysti suosittelemme tutustumaan Mediataitoviikon -verkkosivustoon,
josta löytyy kaikenlaista opettavaista ja kivaa koko vuodeksi. Kauhean ihanaa on tulossa myös Museo
Skogsterissa, jossa avataan 22.2. Henkimaailman juttuja -näyttely. Kierrokset sopivat kaikenikäisille.

Kulttuuririkasta alkuvuotta!
Laura & ARXin muu väki

Tässä uutiskirjeessä:
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Mediataitoviikko KAIKILLE
Henkimaailman juttuja avataan 22.2.2019 KAIKILLE
E – niin kuin Eläin -näyttely ARXilla KAIKILLE
Kummitustarinoita ja muita henkimaailman juttuja KAIKILLE
Synkeä louhos – muutama paikka jäljellä 3. LUOKKALAISILLE
Mikko Hovi – muutama työpaja jäljellä 4. LUOKKALAISILLE

MEDIATAITOVIIKKO
Mediataitoviikkoa vietetään heti näin helmikuun aluksi. Mediataitoviikkoa voi viettää esimerkiksi
mielenkuvittajien avulla: https://www.mediataitokoulu.fi/mielenkuvittajat.pdf
Alla ARXin taidekasvattaja Sarina Pulkan tärpit mediakasvatusviikolle:
HS Lasten uutisista löytyy lasten tuottamia uutisia lapsista kiinnostavista aiheista. Katso vaikka mitä
mieltä 15-vuotias on älypuhelinten käytöstä. Lasten uutisiin liittyy myös opetusmateriaali opettajille.
Lasten uutiset sopii myös suomen kieltä opetteleville.
mielipidekirjoitus: https://www.hs.fi/lastenuutiset/art-2000005981625.html
pääsivu: https://www.hs.fi/lastenuutiset/
opeille:
https://www.hs.fi/kampanjat/Nostokuvat/lastenuutiset/LastenUutiset_A4_2016_10_leiska.pdf

Yle Oppimisen valheenpaljastajassa voi testata omia nettisalapoliisin taitoja. Jos googlen käänteinen
kuvahaku ei ole vielä tuttu, kannattaa tutustua tähän!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/09/07/valheenpaljastaja-tunnista-kuvien-kaupungit-testaa-onkosinusta

Muruset nettimummola on chattipalvelu, jossa voi jutella vapaaehtoisten koulutettujen
isovanhempien kanssa mistä tahansa mieltä askarruttavasta aiheesta. Palvelua ylläpitää Ehyt ry.
https://muruset.fi/

E NIIN KUIN ELÄIN
E niin kuin eläin esittelee eläimiä
elämyksellisesti
Vanhojen koulutaulujen eläimet heräävät henkiin Galleria
ARXin kevään E niin kuin eläin -näyttelyssä. Janakkalan
Löyttymäen koulun alkuperäiset eläintaulut saavat
seurakseen pehmoeläimiä, eläinaiheisia runoja, tärkeitä
eläinfaktoja ja näyttelykävijöiden suorittamia eläinaiheisia
tehtäviä. Näyttelyvierailun ajaksi voi luonnollisesti
pukeutua eläimeksi – vaikkapa leijonaksi, kilpikonnaksi tai
kirahviksi.
E niin kuin eläin -näyttely Galleria ARXissa 30.1.–21.3. Avoinna ma-to klo 9-19 (opastusten aikana
suljettu, katso tarkemmat tiedot ARXin nettisivuilta). Vapaa pääsy.
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KUMMITUSTARINOITA JA MUITA
HENKIMAAILMAN JUTTUJA

Museo Skogsterissa avautuu 22.2. Henkimaailman juttuja -näyttely. Näyttelyssä käsitellään
suomalaista ja hämäläistä tarustoa ja kummia kokemuksia. Myyttinen muinaisuus näyttäytyy
tarinoiden ja uskomusten lisäksi nimistössä ja maisemassa. Näyttelyssä käsitellään teemoja
kuolleiden hengistä, noituudesta ja kummituksista aina kauhukirjallisuuteen, salatieteisiin ja
viihdekulttuuriin. Opastuksen yhteydessä voidaan myös istua nuotiopiirin ääreen ja kuunnella
paikallisia kummitustarinoita.
Näyttely soveltuu erinomaisesti uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin sekä äidinkielen
opetussisältöihin. Noin 45 minuuttia kestävät opastetut näyttelykierrokset ovat maksuttomia.
Varaukset voi tehdä Museo Skogsterin asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen
museoskogster@hameenlinna.fi tai puhelimitse numeroon 03 621 2979.

SYNKEÄ LOUHOS – MUUTAMIA PAIKKOJA
JÄLJELLÄ
Draamallisessa ja vuorovaikutteisessa seikkailussa
ratkotaan ryhmänä ongelmia ja harjoitellaan
sosiaalisia ja tunnetaitoja. Seikkailua johdattelevat
Hämeenlinnan psykososiaalisen tuen työntekijät.
Synkeään louhokseen voivat ilmoittautua 3.
luokat. Aikoja on rajoitetusti, joten ensisijalla ovat
ne luokat, joissa oppilaiden olisi hyvä harjoitella
vielä sosiaalisia- ja yhdessätekemisen taitoja.
Muistakaa siis perustella, miksi juuri teidän
luokkanne tarvitsisi seikkailua.
Ilmoittautumista on jatkettu helmikuun puoleen väliin saakka.
Synkeä louhos järjestetään viikolla 12. Mukaan päässeille ilmoitetaan erikseen.
Ilmoittaudu: www.hameenlinna.fi/arx-ilmoittaudu/
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ELOISA VEISTOS – PARI PAJAA JÄLJELLÄ
opastus ja taidetyöpaja Mikko Hovin
veistosnäyttelyssä
HUOM! Jäljellä pajat torstaina 7.2. klo 9.30 ja perjantaina 8.2. klo 11.30–13
Kuvanveistäjä Mikko Hovin (1879–1962) näyttelyssä on esillä suuri joukko eloisia pienoisveistoksia.
Hovi kuvasi ihmistä lempeästi, arjen hetkissä ja tilanteissa. Eläinhahmoista hän suosi karhua,
leikkimässä ja painimassa tai eräänlaisena rakenteellisena toteemieläimenä. Työpajassa niitä
tarkastellaan museon oppaan kanssa keskustellen ja tutkitaan muun muassa sitä, miten veistoksen
asento ja nimi vaikuttavat taideteoksen tulkintaan.
Opastuksen jälkeisessä taidetyöpajassa työskennellään monimateriaalisesti oman pienoisveistoksen
parissa kokeillen ja tutkien, kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Veistoksen saa taidemuseolta mukaan
kotiin vietäväksi.
Oppilaat voivat ottaa pajaan mukaan oman puhelimen tai tabletin valmiiden teosten kuvaamista
varten.
Pajaan liittyvät laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: L1, L2, L3 ja L4.
Varaukset
Työpaja- ja opastusvaraukset p. (03) 621 3017. Valitettavasti
emme voi ottaa vastaan sähköpostivarauksia. Työpajat täytetään
ilmoittautumisten mukaan ja yhteen työpajaan otetaan enintään
25 osallistujaa.
Hyvä tietää
Työpajat järjestetään punatiilisessä Lohrmann-rakennuksessa.
Paikalle on hyvä saapua noin 5-10 minuuttia ennen työpajan tai
opastuksen alkua. Työpajat ja opastukset ovat lapsiryhmille
maksuttomia.
Tervetuloa taidemuseoon!
HÄMEENLINNAN TAIDEMUSEO
Viipurintie 2, 13200 Hämeenlinna
p. (03) 621 3017
www.hameenlinnantaidemuseo.fi
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