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Yhdessä – Together
4.10.2017 – 19.1.2018
Villa Artun galleria ja käytävägalleria
A Game. Petr Tichshenko Ukraina

HooKaksOo
14.8.-22.9.
Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulun
30-vuotisjuhlanäyttely.
Kuvataidekoulu viettää juhlavuottaan näyttelyn
ja erilaisten työpajojen ja tapahtumien merkeissä.

Kuvataidekoulun juhlaviikko
28.8. – 3.9.
Juhlaviikolla kuvataidekoulussa on avoimet ovet
ja ohjelmaa joka päivälle. Tervetuloa tutustumaan toimintaan ja avoimiin työpajoihin!
Näyttely avoinna ma-to 12-19, pe 12-16,
ryhmille myös aamupäivisin.
Näyttelyihin vapaa pääsy.
Opastusvaraukset p. 050 467 8308
Lisätietoja juhlaviikon ohjelmasta:
www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu

16. kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen näyttely Villa Artussa. Mitä lapset ajattelevat ihmisten
välisestä yhteydestä ja yhdessä elämisestä? Mitä
merkitsee ystävyys, mitä erilaisuus? Näyttely tuo
esille sitä, miten taide yhdistää eri kulttuureita ja
auttaa ymmärtämään ja myötäelämään. Näyttelyssä on esillä lähes 200 teosta yli 60 eri maasta.

Opastukset
Näyttelyyn voi varata 30-45 min opastuksia etukäteen. Opastuksilla tutustutaan kansainväliseen
näyttelyyn, sen teemoihin ja työpajatoimintaan.
Näyttelyt avoinna ma-to 12-19, pe 12-16,
ryhmille myös aamupäivisin.
Suljettu 10.12.2017-7.1.2018
Näyttelyihin vapaa pääsy.
Opastusvaraukset p. 050 467 8308
Lisätietoja:
www.artcentre.fi/villaarttunayttelyt
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TYÖPAJOJA RYHMILLE
Työpajoissa on teemana taiteidenvälisyys ja
kansainvälisyys. Valittavana on kolme erilaista
työpajaa. Kaikki työpajat aloitetaan aistihuoneesta, josta lähdetään yhdessä ryhmän kanssa
tutustumaan näyttelyyn.
Varaa aika työpajaan jo nyt!

Move

Kohderyhmä: esiopetus- ja kouluryhmät
Ajankohta:
ma, ti, to 5.10.-14.12.2017 ja 8.-18.1.2018
klo 8.30-10 ja 10.30-12
Hinta: 3€/lapsi
Varaukset: p.050 467 8308

Me tehtiin tää
Työpajassa tehdään parin kanssa yhdessä muovailutyö. Parit ideoivat hahmon, joka liittyy johonkin
näyttelyssä olevaan teokseen. Yhdessä – parityöt
liitetään osaksi näyttelyä. Teokset voi hakea näyttelyn jälkeen pois. Työpajan ohjaaja Anne Malin
Kohderyhmä: päiväkoti- ja kouluryhmät
Ajankohta: 5.10.–14.12.2017 ja 8.-18.1.2018
klo 8.30-10 ja 10.30-12
Hinta: 3€/lapsi
Varaukset: p. 050 467 8308
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Taiteillaan Yhdessä
Työpajassa piirretään jatkokertomuksia näyttelyn teoksille. Jokainen pari valitsee yhden
kuvan, josta jatkaa tarinaa. Näin liitytään
yhdessä tekemisen ketjuun ja tarkastellaan
samalla minkälaisia kuvia lapset ja nuoret ovat
tehneet muualla maailmassa. Työpajan ohjaaja Tiina Valkeapää.
Kohderyhmä: päiväkoti- ja kouluryhmät
Ajankohta: 5.10.–14.12.2017 ja
8.1.-18.1.2018
klo 8.30-10 ja 10.30-12
Hinta: 3€/lapsi
Varaukset: p. 050 467 8308
My pets. Viktoria Svilenova Lazarova Bulgaria

Ryhmä tutustuu ohjaajan johdolla näyttelyyn
liikkuen. Teosten edessä muodostetaan erilaisia still-kuvia ja mietitään minkälaista liikekieltä
kuvat synnyttävät. Ohjaajan kanssa käydään
keskustelua työpajan aikana sekä puhuen että
hiljaa liikkeiden kautta. Rento vaatetus. Työpajan
ohjaaja Pauliina Diallo.
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VILLA ARTUN TAPAHTUMIA

Yhdessä ja erikseen
-kokeilevia työpajoja ryhmille

Koko perheen tapahtumapäivä
la 11.11. klo 10-15

Työpajat kokoavat kaksi erilaista ryhmää yhteen
Villa Arttuun. Tarkoituksena on suunnitella ja
toteuttaa toiminta yhdessä kahdella tapaamiskerralla. Työpajoissa kohtaavat maahanmuuttajien
valmistavien luokkien ja yleisopetuksen oppilaita, vanhuksia ja lapsia sekä erityisopetuksen ja
yleisopetuksen oppilaita. Työskentely on aisteja
aktivoivaa ja taiteidenvälistä toimintaa, jossa
yhdistyvät kuvan, sanan ja liikkeen kautta tekeminen. Kansainvälinen näyttely toimii työpajojen
lähtökohtana.

Tapahtumapäivässä on teemana yhdessä tekeminen ja kansainvälisyys. Ohjelmassa yhteisleikkejä,
musisointia ja työpajoja.
Ohjelma tarkentuu nettisivuille:
www.artcentre.fi/lapsille_ja_perheille

Satutunnit
Satutunnilla luetaan satuja ystävyydestä. Jokaisella on tärkeä olla ainakin yksi ystävä. Joskus
hyvä ystävä voi olla myös lemmikkieläin tai mielikuvitusystävä.
Kohderyhmä: kaikenikäiset (max.25 lasta/satutunti)
Ajankohta: ke 25.10., to 16.11. ja to 11.1.2018
klo 9 ja 10. Kesto: 30-45 min.
Hinta: maksuton
Varaukset: p. 050 467 8308

Perinteisessä koko perheen joulutapahtumassa
on työpajoja ja kahvila.
Ohjelma tarkentuu nettisivuille
www.artcentre.fi/lapsille_ja_perheille

Kulttuuripolku
Peruskoulun 6.lk vierailut marraskuussa
(vkot 44-48) Yhdessä-Together kansainvälisessä
näyttelyssä.
Tarkemmat tiedot:
www.artcentre.fi/kulttuuripolku

Kohderyhmä: peruskoulut, päiväkodit, vanhukset
Ajankohta: perjantaisin 6.10.–15.12.2017
ja 8.1.-19.1.2018, klo 9.30-11 tai 12-13.30
Hinta: maksuton
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
P. 0400 955 353, nina.laaksonen@artcentre.fi(ei vko34)
p. 050 467 8308, nina.salomaa@artcentre.fi
Shadows. Arad Bagheri Kafash Rafsanjari Iran

Villan joulu
la 9.12. klo klo 10-15

HUOM!
Osa ryhmistä on koottu yhteen etukäteen, mutta
halukkaat koululaisryhmät voivat vielä ilmoittautua mukaan 31.8. klo 16.00 mennessä.

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus
VILLA ARTTU
Villatehdas, O-rappu,
Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
Näyttelyt avoinna ma-to 12-19, pe 12-16
ryhmille myös aamupäivisin.
Varaukset: p. 050 467 8308.
Näyttelyihin on vapaa pääsy.
Muutokset mahdollisia.
Päivitetty ohjelma:
www.artcentre.fi
Villa Arttu on myös somessa:

