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JÄÄHYVÄISET NYKYISELLE ARX-TALOLLE
Marraskuuta käydään ja viimeiset viikot nykyisessä lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXissa
käynnistyvät. Marraskuun lopulla (18.-23.11.) vietetään ARXissa Purkutaideviikkoa, joka avaa ovet
ARX-talon uumeniin ja kutsuu kaikkia tutustumaan tapahtumaviikon aikana syntyneeseen
taiteeseen. Taidetta tehdään isosti suoraan seiniin, sillä koko ARX-talo menee vuodenvaihteen
jälkeen remonttiin, jossa talo remontoidaan kauttaaltaan seuraavien 3-4 vuoden aikana yläkouluksi.
Purkutaideviikon työpajoissa on vielä vapaana muutamia iltapäiväaikoja, mitkä sopivat hyvin
koululaisryhmille. Keskiviikkoiltana 20.11. talo on auki kaikille kävijöille ja lauantaina 23.11. vietetään
viimeistä tapahtumapäivää ennen kuin talo sulkee ovensa ja henkilökunta keskittyy muuttoon.
Kulttuurikeskus ARX muuttaa muutamaksi vuodeksi Verkatehtaan alueella osoitteeseen Viipurintie 4
(nykyisen Crazy Townin tiloihin). Uuden ARXin avajaisia juhlitaan 22.2.2020. ARXin lopulliset tilat
remontoidaan Opistotaloon, johon muutaman vuoden kuluttua muuttavat kulttuurikeskus ARX sekä
taiteen perusopetuksen Aimokoulu.
Kulttuurikeskus ARX on tarjonnut eri-ikäisille lapsille ja nuorille taiteen ja kulttuurin monipuolisia
sisältöjä nykyisessä ARX-talossa jo vuodesta 2003 lähtien. Nyt muuton kynnyksellä keräämme
muistoja näiden vuosien varrelta. Lue lisää sivulta 3 ja jaa meille millaisia muistoja juuri sinulla on
ARX-talosta.
Marraskuun alussa käynnistyy myös tämän lukuvuoden Konsertti joka kouluun –kiertue. Pimeneviin
marraskuun päiviin valoa tuo upeaääninen Tuuletar.
Antoisia koululaiskonserttihetkiä ja tervetuloa Purkutaideviikolla ARX-taloon!

Tässä uutiskirjeessä:
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Purkutaideviikolle vielä muutamia iltapäiväaikoja varattavissa KAIKILLE
Jaa meille muistosi ARXin toiminnasta KAIKILLE
Pääjalkaisia ja prinsessoja -näyttely Galleria Arxissa KAIKILLE
Kulttuuripolun yhdyshenkilöiden kokous
Taidemuseoon! Opastuksia Tommi Toijan Omia kuvia- näyttelyyn KAIKILLE
Kirjaston terveiset KAIKILLE

LASTEN JA NUORTEN PURKUTAIDEVIIKKO VALTAA
ARX-TALON
Nyt tehdään suoraan seiniin ja isosti! Lasten ja
nuorten kulttuurikeskus ARXin ja Aimokoulun
toiminnat muuttavat ARX-talosta vuoden 2019
loppuun mennessä. Jätämme jäähyväiset rakkaalle
ARX-talollemme Pukutaideviikolla 18.–23.11.2019
vallaten purkuun menevät seinät viimeisen kerran
lasten ja nuorten taiteelle. Purkutaideviikolla talossa
on toimintaa aamusta iltaan. Tiloihin kutsutaan
työskentelemään Aimokoulun oppilaiden lisäksi
päiväkoti- ja koululaisryhmiä sekä suurta yleisöä.
Nyt on mahdollisuus varata viimeiset
Purkutaideviikon iltapäivien työpaja-ajat. Työpajat
järjestetään ARX-talossa ma 18.11. – pe 22.11. Nyt
on viimeiset hetket päästä fiilistelemään ARX-talon
tunnelmaa ennen kuin talo suljetaan muuttoa ja
remonttia varten.
Katso vapaana olevat ajat ja varaa linkistä ryhmällesi
aika työpajoihin:
https://link.webropolsurveys.com/S/E030F5B9CF23BE0F
Voit myös ilmoittautua jonoon, jos toivomasi työpaja-ajat ovat jo menneet tai jos sinulla olisi muita
toiveita aikataulun suhteen: https://link.webropolsurveys.com/S/AA395C2574E06613
Muistathan Purkutaideviikon työpajoihin tullessasi seuraavat käytännönasiat:
-

-

Lapsilla on hyvä olla sellaiset vaatteet päällä, mitkä saavat mahdollisesti likaantua tai
värjääntyä (ei parhaita päälle).
Työpajoissa dokumentoidaan työskentelyä, joten lasten kuvausluvat on hyvä olla tiedossa
työpajoihin tultaessa.
Työpajan kesto on 45 minuuttia ja yhteen pajaan mahtuu 25 lasta. Tavoitteena on täyttää
ryhmät mahdollisimman täyteen. Jos ryhmäsi on pienempi, voi mukaan tulla myös eri-ikäisiä
lapsia.
Päivän aikana pyörii 7 työpajaa, tule ARX-talolle ajoissa, jotta työpaja pääsee alkamaan tasan
sovittuna aikana.
Jos jostain syystä ryhmäsi ei pääsekään tulemaan, on työpaja peruttava välittömästi, jotta
vapautunutta aikaa voidaan tarjota seuraavalle jonossa.
Jos kaikki ilmoittautumisajat ovat jo menneet, voit ilmoittaa ryhmäsi jonoon. Jos aikoja
peruuntuu, otamme yhteyttä.

Muuta ohjelmaa Purkutaideviikolla:
Ke 20.11. klo 15–19 Kaikki purkaa, kaikki ovat tervetulleita työskentelemään
La 10–14 Purkutaideviikon päätöstapahtuma: Jäähyväiset ARX-talolle!
Lue lisää: www.hameenlinna.fi/arx-purkutaideviikko Lisätietoja: Purkutaideviikon tuottaja
Laura Kauppinen, laura.kauppinen@hameenlinna.fi 040 8696 344.
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JAA MEILLE MUISTOSI ARXISTA

ARX-talo on tärkeä osa hämeenlinnalaista
kulttuurielämää. Nyt talo on menossa
remonttiin, ja perusteellisen kunnostuksen
jälkeen se tulee samaan uudet käyttäjät. ARXtalon hyvä henki on luotu yhdessä kävijöiden
kanssa. ARX-talon väki kutsuukin nyt
hämeenlinnalaiset muistelemaan menneitä ja
jakamaan unohtumattomimmat ARX-,
Aimokoulu- ja Miniteatteri-muistot
kanssamme. Muistot tulevat osaksi talon
Purkutaideviikon ohjelmaa. Muistoja voidaan käyttää esityksissä, työpajoissa tai osana installaatioita.
Voit liittää myös mukaan kuviasi ARX-talon toiminnasta.
Jakamalla muiston ja lähettämällä kuvan, annat oikeuden käyttää aineistoa Purkutaideviikolla ja
tallettaa kuvan ARXin toiminnan dokumentointia varten.
Kerro muistosi täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/3469F0570EA29483

PÄÄJALKAISIA JA PRINSESSOJA -NÄYTTELY GALLERIA ARXISSA

Avoinna 12.11.-30.11. ma-pe klo 9-16
la klo 10-14.
Näyttely perustuu lasten piirrosten
pohjalta tehtyihin pehmoleluihin.
Näyttelyssä on ti-pe klo 12-16 ja
lauantaisin 10-14 paikalla
taidekasvattaja, jonka avustuksella voi
ommella oman piirustuksen pohjalta
pehmolelun.
Yhteistyössä Hämeen Ompelukone &
Saumuri
Lisätietoja: Sarina Pulkka,
sarina.pulkka@hameenlinna.fi /
03 621 4612
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KULTTUURIPOLUN YHDYSHENKILÖIDEN KOKOUS
Kulttuuripolun yhdyshenkilöiden syksyn viimeinen tapaaminen Hämeenlinnan
Taidemuseolla torstaina 28.11. klo 15.00 alkaen.
Kuullaan Taidemuseon terveiset kouluille, käydään läpi Kulttuuripolun
loppuvuoden ja tulevan kevään ajankohtaiset asiat ja tutustutaan Tommi Toijan
näyttelyyn.
Ilmoittaudu tapaamiseen 25.11. mennessä lähettämällä Annastiinalle
postia osoitteeseen annastiina.papinaho@hameenlinna.fi

TAIDEMUSEOON! OPASTUKSIA TOMMI TOIJAN OMIA KUVIANÄYTTELYYN

Viime kuussa auenneessa näyttelyssä ovat tavattavissa Tommi Toijan moniulotteiset
maailmaa hämmentynein silmin tarkkailevat veistoshahmot. Näyttelyn teokset ovat
taiteilijan omia kuvia, mutta myös muotokuvia nykyihmisestä ihmettelemässä ympärilleen
levittäytyvää maailmaa. Hurjista, herkistä ja humoristisista veistoksista voi löytää
samaistumispintoja ja tutun näköisiä kavereita, oli sitten lapsi tai aikuinen.
Koululaisryhmät ovat tervetulleita katsomaan Omia kuvia näyttelyä 18.10.2019–12.1.2020
taidemuseon Engel –rakennukseen. Voit varata ryhmällesi maksuttoman opastuksen
taidemuseon lipunmyynnistä numerosta 03 621 2669 tai sähköpostitse
taidemuseo@hameenlinna.fi.
4. –luokat voivat varata kulttuuripolkuun kuuluvan työpajan joko Tommi Toijan tai Anni
Rapinojan näyttelyyn osoitteesta
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/707b107e-cb8e-4170-9afbc1285f755b74?displayId=Fin1807812
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KIRJASTON TERVEISET
Ruotsin kieli esillä pääkirjastossa
Hämeenlinnan pääkirjastossa (Wetterhoffink. 2)
vietetään 4.11.-10.11.2019 (viikko 45) Svenska veckania
ja seuraavalla viikolla 11.11.-17.11.2019 (viikko 46)
Pohjoismaista kirjallisuusviikkoa teemalla "Juhlat
Pohjolassa".
Pohjoismainen kirjallisuusviikko on
ääneenlukutapahtuma, jossa luetaan samoja tietyn
teeman mukaisia otteita pohjoismaisesta
kirjallisuudesta samaan aikaan koko Pohjolassa,
Baltiassa ja muissa Pohjolasta kiinnostuneista
instituutioissa ympäri maailmaa.
Vuoden ääneenlukuteos lasten osalta on Astrid
Lindgrenin kirjoittama ”Peppi firar födelsedag”, jota
luetaan Hämeenlinnan pääkirjaston auditoriossa
maanantaina 11.11.2019 klo 10. Tässä teoksessa
pääsemme mukaan Huvikummussa järjestettäviin
juhliin, jossa myös hevosella ja apinalla on paikka pöydässä. Ääneenlukutapahtumassa teosta
luetaan sekä ruotsiksi että suomeksi.
Hämeenlinnan pääkirjastossa on viikoilla 45 ja 46 esillä ja lainattavissa ruotsinkielisiä kirjoja eriikäisille lapsille ja nuorille.

Hämeenlinnan kirjastoissa oppilaiden banderolleja
Hämeenlinnan kaupunki ja Unicef järjestivät kouluille Lapsen oikeuksien viikkoon liittyen banderollin
suunnittelukilpailun. Kilpailuun tuli yli 50 ehdotusta kuudesta eri koulusta. Banderolleja on nähtävillä
Hämeenlinnan kirjastoissa Lapsen oikeuksien viikolla 18.–24.11.2019 (viikko 47). Kilpailun voittaja on
esillä Viipurintien sillalla 11.-24.11.
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