Lasten kulttuuriviikot 4.–17.3.2019

Maanantai 4.3.
klo 10–10.30 Laivakoiran satumainen seilaus -opastus
Rauman merimuseo, Kalliokatu 34
Ikäsuositus: 3–7-vuotiaat
Hinta: 3€/lapsi
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: info@rmm.fi, opastukselle otetaan enintään 25 lasta
klo 10–10.30 Täti Peikkosen satutuokio
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
Täyteen varattu
Tiistai 5.3.
klo 9–10 ja klo 10.30–11.30 Kerros kerrokselta -työpaja
Onko taiteesi vielä koskaan ollut esillä taidenäyttelyssä? Kerros kerrokselta -työpajassa koululaisryhmät
luovat Kirsi Jaakkolan Uudelleenjärjestys-teokseen uusia osia maalaamalla kerrosmaalaustekniikalla
ohuita maalikerroksia vanerilevyille. Kustakin maalikerroksesta tulee läpikuultava ja eri ryhmien maalaamat
kerrokset sekoittuvat optisesti vanerilevyjen pinnalla valmiissa teososissa. Yhteisesti syntyneet luomukset
liitetään Lasten kulttuuriviikkojen loputtua osaksi Uudelleenjärjestys-teosta ja Toisaalla-näyttelyä.
Rauman taidemuseo, Kuninkaankatu 37
Täyteen varattu
klo 9–15 Lönnströmien kotihiiri seikkailee, omatoiminen video-opastus Teresia ja Rafael Lönnströmin
kotimuseossa
Ota oma mobiililaite mukaan museokäynnille ja katso videolta, miten Lönnströmien kotihiiri seikkailee ja
esittelee kotitaloaan. Kotihiiri kertoo talon asukkaista ja houkuttelee lapset mukaan tekemään hauskoja pieniä
tehtäviä museossa. Museo on avoinna klo 9–15.
Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo, Syväraumankatu 41
Ikäsuositus: varhaiskasvatus- ja alakouluikäiset
Lisätiedot ja ryhmien ilmoittautuminen: info@lonnstrominmuseot.fi tai puh. 045 2610 504
klo 9-9.45 ja klo 10.30-11.15 Robin Rekku & Jekkuorkesteri
Robin Rekku & Jekkuorkesteri soittaa svengaavaa lastenmusiikkia konsertissa, johon lapset saavat aktiivisesti
osallistua laulun, liikkumisen sekä rytmiikan kautta. Iloisen orkesterin Karkumatkalla-levy on Emma-ehdokkaana
tänä vuonna.
Rauma-sali, Satamakatu 26
Liput: 2,50€/lapsi
Ilmoittautuminen: maanantaista 11.2. klo 9 alkaen, Palvelupiste Pyyrman, puh. 02 834 5000
klo 10.30–11.45 ja klo 12–13.15 Rauman Taitokeskuksen työpaja
Työpajaan saapuva ryhmä valitsee yhden työpajan aiheen seuraavista vaihtoehdoista
1) painettu tiskirätti, 4€/kpl
2) saunatonttu, 6€/kpl
3) easy-kori Green Craft -huovasta napeilla koristellen, 6€/kpl
4) pääsiäisnoita Green Craft -huovasta, 6€/kpl
5) painettu pikkuliina, 6€/kpl
Taitokeskus Rauma, Lensunkatu 4
Ikäsuositus: 5–12-vuotiaat
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: puh. 040 792 8884 tai rauma@taitosatakunta.fi
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Keskiviikko 6.3.
klo 9–10 ja klo 10.30–11.30 Kerros kerrokselta -työpaja
Onko taiteesi vielä koskaan ollut esillä taidenäyttelyssä? Kerros kerrokselta -työpajassa koululaisryhmät
luovat Kirsi Jaakkolan Uudelleenjärjestys-teokseen uusia osia maalaamalla kerrosmaalaustekniikalla ohuita
maalikerroksia vanerilevyille. Kustakin maalikerroksesta tulee läpikuultava ja eri ryhmien maalaamat kerrokset sekoittuvat optisesti vanerilevyjen pinnalla valmiissa teososissa. Yhteisesti syntyneet luomukset liitetään
Lasten kulttuuriviikkojen loputtua osaksi Uudelleenjärjestys-teosta ja Toisaalla-näyttelyä.
Rauman taidemuseo, Kuninkaankatu 37
Täyteen varattu
klo 9–10.15, klo 10.30–11.45 ja klo 12–13.15 Rauman Taitokeskuksen työpaja
Työpajaan saapuva ryhmä valitsee yhden työpajan aiheen seuraavista vaihtoehdoista
1) painettu tiskirätti, 4€/kpl
2) saunatonttu, 6€/kpl
3) easy-kori Green Craft -huovasta napeilla koristellen, 6€/kpl
4) pääsiäisnoita Green Craft -huovasta, 6€/kpl
5) painettu pikkuliina, 6€/kpl
Taitokeskus Rauma, Lensunkatu 4
Ikäsuositus: 5–12-vuotiaat
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: puh. 040 792 8884 tai rauma@taitosatakunta.fi
klo 10–10.30 Satutuokio
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: kirjastonkaytonopetus@rauma.fi tai puh. 040 172 6134
Torstai 7.3.
klo 9–10 ja klo 10.30–11.30 Kerros kerrokselta -työpaja
Onko taiteesi vielä koskaan ollut esillä taidenäyttelyssä? Kerros kerrokselta -työpajassa koululaisryhmät
luovat Kirsi Jaakkolan Uudelleenjärjestys-teokseen uusia osia maalaamalla kerrosmaalaustekniikalla ohuita
maalikerroksia vanerilevyille. Kustakin maalikerroksesta tulee läpikuultava ja eri ryhmien maalaamat kerrokset sekoittuvat optisesti vanerilevyjen pinnalla valmiissa teososissa. Yhteisesti syntyneet luomukset liitetään
Lasten kulttuuriviikkojen loputtua osaksi Uudelleenjärjestys-teosta ja Toisaalla-näyttelyä.
Rauman taidemuseo, Kuninkaankatu 37
Täyteen varattu
klo 9.30–10 ja 10.30–11 Kurkistus Meritähti ja muita muistoja maailman meriltä -näyttelyyn
Rauman museo, Marela, Kauppakatu 24
Täyteen varattu
klo 10–11 Rauman musiikkiopiston lastenkonsertti
Musiikkiopiston lastenkonsertissa seikkailevat erilaiset soittimet. Tervetuloa iloiseen lastenkonserttiin,
jossa lapset esiintyvät lapsille.
Poselli, Nortamonkatu 12
Täyteen varattu
klo 18 Rauman musiikkiopiston sellokonsertti
Rauman musiikkiopiston sello-oppilaat esiintyvät opettaja Antti Harrin johdolla.
Pyhän Ristin kirkko, Luostarinkatu 1
Perjantai 8.3.
klo 9.30–10 ja 10.30–11 Noita Roihun satutuokio
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
Täyteen varattu
klo 18–19 Alttoviulukonsertti
Nuoren alttoviulisti Isela Halosen ensimmäinen oma konsertti kuullaan Lasten kulttuuriviikkojen ohjelmassa.
Klassisen musiikin konsertissa soivat alttoviulistin valitsemat teokset.
Poselli, Nortamonkatu 12
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Lauantai 9.3.
klo 10–14 Huurteinen seikkailu Elsan ja Annan kanssa
Frozen-elokuvaan perustuva elämyksellinen taidetyöpaja. Taakse jää harmaa arki! Tästä taidetyöpajasta ei
kimallusta puutu ja jäätäkin päästään kokeilemaan. Kurssilla rakennetaan ihana linna kotiin leikkeihin tai
koristeeksi ja linnaan voi lisätä valotkin.
Rauman kansalaisopisto, Opistotalo, Aittakarinkatu 10
Ikäsuositus: 3–7-vuotiaat (aikuisen kanssa)
Kurssimaksu: 23€, sis. materiaalimaksu 10€
Ilmoittautuminen Rauman kansalaisopiston nettisivuilla opistopalvelut.fi/rauma sunnuntaihin 3.3.
mennessä.
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin. Yhden aikuisen mukana yksi lapsi.
Sunnuntai 10.3.
klo 15 Rauman Poikasoittokunnan 70-vuotisjuhlakonsertti
Rauma-sali, Satamakatu 26
Liput: 15€, alle 10-vuotiaat 7,50€. Lipun hintaan sisältyy väliaikatarjoilu.
Lipunmyynti: orkesterin soittajat, Palvelupiste Pyyrman (Valtakatu 2) ja ovelta ennen konsertin alkua
Maanantai 11.3.
klo 9–10, klo 10.30–11.30, klo 13.30–14.30 ja klo 15–16 Valomaalaus
Satakunnan elävän kuvan keskuksen työpajassa kuvataan still-kameralla pitkällä valotusajalla taskulampuilla
ja muilla liikuteltavilla valonlähteillä piirrettyjä kuvia.
Täyteen varattu
klo 10–10.30 Täti Peikkosen satutuokio
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
Täyteen varattu
Tiistai 12.3.
klo 9–10, klo 10.30–11.30 ja klo 13.30–14.30 ja klo 15–16 Esineanimaatio
Satakunnan elävän kuvan keskuksen työpajassa toteutetaan animaatio tilasta löytyvillä tavaroilla, esimerkiksi
leluilla tai luokkahuoneen arkisilla esineillä.
Täyteen varattu
klo 9–9.30 ja klo 10.30–11 Tanssiteatteri MD: Kurkistuksia Tanssivaan Muumilaaksoon
Kurkistuksia Tanssivaan Muumilaaksoon on Tanssiva Muumilaakso -näyttämöteoksen puolen tunnin mittainen,
vuorovaikutteinen pikkusisarteos, jossa kutsutaan myös yleisö mukaan tanssiin ja lauluun!
Esitys on Tove Janssonin Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia -teoksen pohjalta käsikirjoitettu tanssiteos, joka
avaa Janssonin teoksista tuttuja näkymättömyyden, toiseuden ja erilaisuuden teemoja. Esitys soveltuu kaikenikäisille. Esitysoikeus Agency North / © Moomin Characters™.
Rauma-sali, Satamakatu 26
Ikäsuositus: varhaiskasvatus- ja alakouluikäiset
Liput: 2,50€/lapsi
Ilmoittautuminen: maanantaista 11.2. klo 9 alkaen, Palvelupiste Pyyrman, puh. 02 834 5000
klo 9–15 Lönnströmien kotihiiri seikkailee, omatoiminen video-opastus Teresia ja Rafael Lönnströmin
kotimuseossa
Ota oma mobiililaite mukaan museokäynnille ja katso videolta, miten Lönnströmien kotihiiri seikkailee ja
esittelee kotitaloaan. Kotihiiri kertoo talon asukkaista ja houkuttelee lapset mukaan tekemään hauskoja
pieniä tehtäviä museossa. Museo on avoinna klo 9-15.
Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo, Syväraumankatu 41
Ikäsuositus: varhaiskasvatus- ja alakouluikäiset
Lisätiedot ja ryhmien ilmoittautuminen: info@lonnstrominmuseot.fi tai p. 045 2610 504
klo 9–10.15, klo 10.30–11.45 ja klo 12–13.15 Rauman Taitokeskuksen työpaja
Työpajaan saapuva ryhmä valitsee yhden työpajan aiheen seuraavista vaihtoehdoista
1) painettu tiskirätti, 4€/kpl
2) saunatonttu, 6€/kpl
3) easy-kori Green Craft -huovasta napeilla koristellen, 6€/kpl
4) pääsiäisnoita Green Craft -huovasta, 6€/kpl
5) painettu pikkuliina, 6€/kpl
Taitokeskus Rauma, Lensunkatu 4
Ikäsuositus: 5–12-vuotiaat
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: puh. 040 792 8884 tai rauma@taitosatakunta.fi
klo 18–18.30 Satutuokio
Pyynpään kirjasto, Sorkantie 24
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: kirjastonkaytonopetus@rauma.fi tai puh. 040 172 6134
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Keskiviikko 13.3.
klo 9–9.40 ja klo 10.30–11.10 Nukketeatteriesitys: Nallen retkilaukku
Nalle on kiertänyt ympäri Suomen ja kerännyt laukkuunsa monenmoisia muistoja. Missä kaikkialla Nalle
onkaan käynyt? Teatteri Mukamaksen iloinen laulumatka kuljettaa meidät läpi Suomen tuoden tuulahduksia
eri kulttuuriperinnöistä. Kauniit suomalaiset sävelmät ja tanssin askeleet tempaavat mukaansa kaikenikäiset
katsojat.
Täyteen varattu
klo 9–10.15, klo 10.30–11.45 ja klo 12–13.15 Rauman Taitokeskuksen työpaja
Työpajaan saapuva ryhmä valitsee yhden työpajan aiheen seuraavista vaihtoehdoista
1) painettu tiskirätti, 4€/kpl
2) saunatonttu, 6€/kpl
3) easy-kori Green Craft -huovasta napeilla koristellen, 6€/kpl
4) pääsiäisnoita Green Craft -huovasta, 6€/kpl
5) painettu pikkuliina, 6€/kpl
Taitokeskus Rauma, Lensunkatu 4
Ikäsuositus: 5–12-vuotiaat
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: puh. 040 792 8884 tai rauma@taitosatakunta.fi
klo 10–10.30 Satutuokio
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: kirjastonkaytonopetus@rauma.fi tai p. 040 172 6134
klo 16–19 Vapaa pääsy Rauman merimuseoon
Rauman merimuseo, Kalliokatu 34
klo 17.30–18 Laivakoiran satumainen seilaus -opastus
Rauman merimuseo, Kalliokatu 34
Ikäsuositus: 3–7-vuotiaat
Hinta: 3€/lapsi
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: info@rmm.fi, opastukselle otetaan enintään 25 lasta.
klo 17.30–18.10 Nukketeatteriesitys: Nallen retkilaukku
Nalle on kiertänyt ympäri Suomen ja kerännyt laukkuunsa monenmoisia muistoja. Missä kaikkialla Nalle
onkaan käynyt? Teatteri Mukamaksen iloinen laulumatka kuljettaa meidät läpi Suomen tuoden tuulahduksia
eri kulttuuriperinnöistä. Kauniit suomalaiset sävelmät ja tanssin askeleet tempaavat mukaansa kaikenikäiset
katsojat.
Poselli, Nortamonkatu 12
Liput: 2,50€ /lapsi
Lipunmyynti: Palvelupiste Pyyrman (Valtakatu 2), ja ovelta tuntia ennen esityksen alkua.
Torstai 14.3.
klo 9.30–10 ja 10.30–11 Kurkistus Meritähti ja muita muistoja maailman meriltä -näyttelyyn
Rauman museo, Marela, Kauppakatu 24
Täyteen varattu
klo 17.30–18 Satutuokio
Kourujärven kirjasto, Karpalotie 3 B
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: kirjastonkaytonopetus@rauma.fi tai puh. 040 172 6134
klo 14.30–20 Tytöt valtaa Kuovin -tapahtuma
Tapahtuma yli 10-vuotiaille tytöille ja tytöiksi itsensä tunnistaville. Rauman kaupungin nuorisopalveluiden
ja vapaaehtoisten yhdessä järjestämä tapahtuma järjestetään jo toisen kerran. Ohjelma julkistetaan helmikuussa Nuorten Rauma -nettisivuilla, nuortenrauma.fi.
Kuovin nuorisotalo, Kuovinkuja 4

4

klo 18 Pianoklassikot, Rauman musiikkiopiston piano-oppilaiden konsertti
Konsertissa kuullaan tunnetuimpia pianosävellyksiä halki vuosisatojen.
Rauma-sali, Satamakatu 26
Torstai 21.3.
klo 16.30–18.30 Elävä kirjasto
Rasisminvastaisen viikon Elävän kirjaston teemana ovat ennakkoluulot. Elävä kirjasto toimii kuten tavallinenkin kirjasto, paitsi että paperisten kirjojen sijaan Elävästä kirjastosta lainataan oikeita ihmisiä keskustelua varten. Elävän kirjaston kirjat edustavat erilaisia vähemmistöjä ja muita ryhmiä, jotka kohtaavat ennakkoluuloja, stereotypioita ja rasismia.
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
Lasten kulttuuriviikkojen aikana
Rauman merimuseo
Yli 10 lapsen päiväkotiryhmät voivat tilata oman Laivakoira-opastuksensa arkipäivisin: info@rmm.fi
tai puh. 02 822 4911. Opastuksen hinta 3€/lapsi.
Rauman pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolla kivaa puuhaa lapsille kulttuuriviikkojen ajan kirjaston
ollessa avoinna.
Ilmoittautumisia esityksiin sekä työpajojen ja opastettujen kierrosten varauksia otetaan vastaan maanantaista
11.2. alkaen. Tarkemmat ilmoittautumis- ja lipunmyyntiohjeet löytyvät ohjelmatietojen yhteydestä.
Kulttuuriviikkojen tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ellei toisin mainita. Ohjelma on suunnattu varhaiskasvatusja alakouluikäisille lapsille, jos erityistä kohderyhmämainintaa tai ikäsuositusta ei ohjelmatietojen yhteydessä ole. Muutokset ohjelmaan mahdollisia.
Tiedustelut: Palvelupiste Pyyrman puh. 02 834 5000 tai ohjelmatietojen yhteydessä mainittu järjestäjä.
Kulttuuriviikkojen ohjelman järjestää Rauman kulttuuri- ja museopalvelut. Yhteistyössä mukana
musiikkiopisto, kirjasto- ja nuorisopalvelut, kansalaisopisto, Taitokeskus Rauma ja Lönnströmin museot.
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