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TEATTERIA, KIERTÄVÄÄ KIRJASTOA…
Vuosi alkaa vauhdikkaasti teatterilla. Miniteatterin Draamatyöpaja + esitys kokonaisuuteen on vielä
runsaasti tilaa. Luvassa on viiltävän merkityksellistä asiaa nettikiusaamisesta, joten tätä ei kannata
ohittaa. Tästä saat myös vierailu vinkit Sibeliuksen syntymäkodille sekä Linnalle. Ja mikäpä se
nostattaisikaan tunnelmaa niin kuin konsertti Suomen historian eri vuosikymmeniltä?
ARX terkuin
Laura & muu väki

Tässä uutiskirjeessä:
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Draamatyöpajoja ja esitys nettikiusaamisesta KAIKILLE
Harry Potter kirjastossa KAIKILLE
Vieraile Sibeliuksen syntymäkodilla KAIKILLE
Panssariprikaatti tarjoaa konsertteja KAIKILLE
Tee omatoimivierailu Hämeen linnaan maksutta KAIKILLE
Kulttuuripolun yhdyshenkilöiden tapaaminen torstaina 24.1. klo 15

DRAAMAA NETTIKIUSAAMISESTA – ILMOITTAUDU NYT
ARX tarjoaa yhdessä Miniteatterin kanssa internetin kasvottomuuteen ja nettikiusaamiseen, liittyvän
työpajan ja esityksen heti vuoden alussa. Valitettavan ajankohtaiseen aiheeseen pureutuvaan
esitykseen ja työpajaan on paikkoja rajoitetusti. Varaa siis aika luokallesi heti. Työpaja toteutetaan
omassa luokassa, esitykset Miniteatterissa Verkatehtaalla. Esitys ja työpaja ovat kouluille
maksuttomia. Ilmoittaudu: www.hameenlinna.fi/arx-ilmoittaudu
TIEDÄTKÖ KENEN KANSSA PUHUT ONLINE?
Meganin tarina on tositarina 13 vuotiaasta Meganista, joka kiusattiin hengiltä vuonna 2006.
Valitettavasti, samankaltaisia tapauksia löytyy myös Suomesta. Näytelmä nostaa keskiöön yksilön
vastuun nettikiusaamisessa sekä tarkastelee myös internetin kasvottomuutta.
Megan oli tavallinen teini-ikäinen tyttö joka ihastui netissä tapaamaansa 17 vuotiaaseen poikaan.
Suhde vei lopulta Meganin hengen ja kiusaamiseen osallistui nuoria sekä yhteisön vanhempia.
Meganin tarina ei ole pelkästään tarina nuorista vaan se tarkastelee kiusaamista ja sen syitä sekä
seurauksia laajasti.
Esityksen kesto n. 2 tuntia

#meganminiteatteri #stopcyberbulling
Työpajassa käsitellään nettikiusaamista toiminnallisin keinoin. Työpajan tarkoitus on oivalluttaa ja
peilata Meganin tarinaa nuorten omiin kokemuksiin nettikiusaamisesta. Työpaja valmistaa nuoria
katsomaan esitystä kriittisin silmin.
Työpaja ei osoittele ketään sormella vaan pohtii miten ja miksi nettikiusaamista tapahtuu. Kuinka
siihen voi puuttua ja mitä tehdä jos joutuu nettikiusaamisen uhriksi.
Työpajan kesto 90min. Pajan alkamisajankohdan voi aikatauluttaa itse.
Aikataulu
Työpaja 14.1., 15.1. Esitys 11.2.
Työpaja 16.1., 21.1. Esitys 18.2.
Työpaja 22.1., 23.1. Esitys 4.3.
Työpaja 12.2., 13.2. Esitys 11.3.
Työpaja 19.2., 20.2. Esitys 25.3.
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HARRY POTTER KIRJASTOSSA
Harry Potter Book Night
Hämeenlinnan kaupunginkirjaston hanke Lukufestarit
Tylypahkan tyyliin huipentuu päätösjuhlaan
Hämeenlinnan pääkirjastossa Wetterillä
(Wetterhoffinkatu 2) torstaina 7. helmikuuta klo 17–
20.
Ohjelmassa on pakohuone, visailuja, ennustusta,
loitsuja, kermakaljabaari ja paljon muuta. Juhla on
avoin kaikille Harry Potter –faneille. Tervetuloa
jästivaatteissa tai taikahahmona!

SIBEILUKSEN SYNTYMÄKOTI
Kun Museo Skogsterilla vaihtuvat
näyttelyt, niin on aika muistuttaa, että
myös muut Hämeenlinnan
kaupunginmuseon kohteet ovat
maksuttomia kaikille koululaisille.
Sibeliuksen syntymäkodissa tarjotaan
koululaisille opastettu kierros, joka
käsittelee säveltäjämestarin elämää ja
musiikkia.

Varauket: sibeliuksensyntymakoti@hameenlinna.fi
Kyselyt: Museolehtroi Jyrki Nissi, jyrki.nissi@hameenlinna.fi
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PANSSARIPRIKAATIN VMTK:N
KONSERTTEJA
Tilaa Panssariprikaatin VMTK – bändi keikalle
koulullesi. Konsertti koostuu musiikista Suomen
historian ajalta marsseista nykypäivän hitteihin
eri vuosikymmeniltä. Tyylilajit vaihtelevat
klassisesta räppiin ja lastenlauluista heviin.
Soitinesittelyt ovat keskeinen osa konserttia.
Mukana on puupuhaltimia, haitari, kitaroita,
bassoja sekä lyömäsoittimia. Esityksen kesto on
noin 40–45 minuuttia.
Konsertit ovat kouluille maksuttomia. Konserttijärjestäjältä toivotaan kolmea käsinojatonta tuolia,
esitystekniikan VMTK tuo mukanaan.
Yhteyden otot aikataulutoiveineen:
Ylil Kimmo Kopra
kimmo.kopra@mil.fi
0299 442412

HÄMEENLINNAN OMATOIMIVIERAILUT
Lukuvuoden alusta Hämeen Linna on tarjonnut yläkoululaisille maksuttoman mahdollisuuden
omatoimivierailuun. Linnaan voi tutustua opettajavetoisesti. Käytä siis Hämeen keskiaikaista linnaa
oppimisympäristönä oman valintasi mukaan.
Ilmoita vierailustasi etukäteen Linnan infoon: p. 0295 33 6932
Tutustu Linnaan: https://www.kansallismuseo.fi/fi/haemeenlinna/etusivu

KULTTUURIPOLUN YHDYSHENKILÖT
kokouspaikkana taidemuseo
Kulttuuripolun yhdyshenkilöiden tapaaminen pidetään 24.1. klo 15 Taidemuseon työpajatilassa.
Kokouksemme jälkeen voitte tutustua taidemuseon ajankohtaisiin näyttelyihin. Ilmoitathan
sähköpostilla, jos olet estynyt tulemasta tapaamiseen laura.kauppinen@hameenlinna.fi
Hämeenlinnan taidemuseo, Viipurintie 2, 13200 Hämeenlinna
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