Lasten kulttuuriviikot 2.-15.3.2020

Maukka, Väykkä ja karhu Murhinen –
lastenmusikaali ti 3.3. Rauma-Sali

Nypylöillä merkityt ohjelmat ovat osa 50. Rauman Pitsiviikon ohjelmaa.

Maanantai 2.3.
Klo 10-10.30 Täti Peikkosen satutuokio
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
Muutamalle pienryhmälle tilaa. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: kirjastonkaytonopetus@rauma.fi tai 040 172 6134

Tiistai 3.3.
Klo 9-9.55 ja klo 10.30-11.25 Maukka, Väykkä ja karhu Murhinen –lastenmusikaali
Rauma-sali, Satamakatu 26.
Timo Parvelan rakastettu lastenkirja herää eloon Anna Noran säveltämänä lastenmusikaalina. Esitys on
pieni tarina suuresta aiheesta: elämän ohikiitävyydestä, jokaisen ainutlaatuisuudesta ja elämän jakamisen
merkityksestä. Karhu Murhinen on huikea tarina pienen olennon rohkeudesta elää epätodennäköinen
elämä. Esiintyjinä nähdään baritoni Jouni Bäckström ja sopraanot Annami Hylkilä sekä Jenni Lättilä ja
lapsikuoro. Esitys on osa Taiteen edistämiskeskuksen tukemaa Satakunnan musiikkijuhlien ”Lastenoopperaa
Satakunnan joka kuntaan” -hanketta.
Ikäsuositus: 4-12 -vuotiaat
Täynnä
Klo 9.30-10 ja klo 10.45-11.15 Tutustu pitsiin –opastus ja työnäytös
Rauma on kuuluisa pitsistä ja pitsinnypläys on vanha perinne kaupungissa. Täällä on nyplätty ainakin
1700-luvun puolivälistä alkaen. Kuinka pitsiä sitten nyplätään? Koululle tilattavassa opastuksessa ja
työnäytöksessä pitsin historiasta kertoo Rauman museolta Satu-Miia Rajamäki. Nyplääjä Seija Nikanderin
kanssa tutustutaan pitsin nypläämiseen.
Varattavissa kaksi opastus- ja työnäytöstä ryhmien omiin tiloihin
Ikäsuositus: 3-6 -luokkalaiset
Ryhmän koko: enintään 25 oppilasta
Varaukset ja lisätiedot: tiistaista 4.2. klo 10 alkaen Rauman museo p. 044 567 9183 (ti-pe 9-17)
Klo 9-11 Sarjakuvatyöpaja
Rauman taidemuseo, Kuninkaankatu 37
Työpajoissa tutustutaan yhdessä Hanneriina Moisseisen näyttelyyn Kannas (25.1. – 22.3.), joka koostuu
jatkosodan kesään 1944 sijoittuvan samannimisen sarjakuvateoksen originaaleista. Työpajassa tutkitaan
sarjakuvallisen ilmaisun keinoja sekä aloitetaan oma sarjakuvanovelli.
Ohjaajana toimii kuvataiteilija Susanna Liikala.
Ikäsuositus: 4–5 –luokkalaiset
Ryhmän koko: 25 oppilasta
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Rauman taidemuseo, tiistaista 11.2. klo 10 alkaen p. 02 822 4346 (ti-pe 10-17)
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Klo 17.30-18.25 Maukka, Väykkä ja karhu Murhinen –lastenmusikaali
Rauma-sali, Satamakatu 26.
Timo Parvelan rakastettu lastenkirja herää eloon Anna Noran säveltämänä lastenmusikaalina. Esitys on
pieni tarina suuresta aiheesta: elämän ohikiitävyydestä, jokaisen ainutlaatuisuudesta ja elämän jakamisen
merkityksestä. Karhu Murhinen on huikea tarina pienen olennon rohkeudesta elää epätodennäköinen elämä.
Esiintyjinä nähdään baritoni Jouni Bäckström ja sopraanot Annami Hylkilä sekä Jenni Lättilä ja lapsikuoro.
Esitys on osa Taiteen edistämiskeskuksen tukemaa Satakunnan musiikkijuhlien ”Lastenoopperaa
Satakunnan joka kuntaan” –hanketta.
Ikäsuositus: 4-12 -vuotiaat
Varaukset: maanantaista 3.2. klo 9.00 alkaen Palvelupiste Pyyrmanin verkkokaupasta: verkkokauppa.rauma.fi

Keskiviikko 4.3.
Klo 9.00-9.45 Vauvasirkus
Poselli, Nortamonkatu 12.
Satasirkus ry:n vauvasirkus on vauvan ja aikuisten yhteinen hetki sirkustelun maailmassa. Tutustumme
sirkuksen elementteihin ja pyrimme vahvistamaan vauvan ja aikuisen välistä vuorovaikutusta. Mukaan
mahtuu 12 aikuinen-vauva paria.
Ikäsuositus: 4-12kk (lapselle, joka ei vielä itsenäisesti kävele) ja aikuinen
Ilmoittautuminen: maanantaista 3.2. klo 9.00 alkaen Palvelupiste Pyyrman, p. 02 834 5000
Klo 9.30-10 Noita Roihun satutuokio
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
Täyteen varattu
Klo 10.30 Noita Roihun satutuokio
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: kirjastonkaytonopetus@rauma.fi tai 040 172 6134
Klo 10.30-11.00, klo 13-13.30 ja klo 14.15-14.45 Sirkustyöpaja
Satasirkuksen työpajassa päästään sirkustemppujen pariin. Kahden ohjaajan opastuksella kokeillaan
erilaisia sirkusvälineitä ja tehdään hauskoja temppuja.
Varattavissa kolme sirkustyöpajaa koulujen omiin tiloihin
Tilavaatimus: koulun oma liikuntatila (korkeus vähintään 3m)
Ikäsuositus: alakouluikäiset
Ryhmän koko: 30 oppilasta
Täyteen varattu
Klo 18.00 Sellokonsertti
Rauman Pyhän Ristin kirkko
Rauman musiikkiopiston sellonsoiton opiskelijat esiintyvät opettaja Antti Harrin johdolla.

Satasirkus ry:n sirkustyöpajat
ke-to 4.–5.3.
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Torstai 5.3.
Klo 9.00-9.30, klo 10.30-11.00, klo 13-13.30 ja klo 14.15-14.45 Sirkustyöpaja
Satasirkuksen työpajassa päästään sirkustemppujen pariin. Kahden ohjaajan opastuksella kokeillaan
erilaisia sirkusvälineitä ja tehdään hauskoja temppuja.
Varattavissa neljä sirkustyöpajaa koulujen omiin tiloihin
Tilavaatimus: koulun oma liikuntatila (korkeus vähintään 3m)
Ikäsuositus: alakouluikäiset
Ryhmän koko: 30 oppilasta
Täyteen varattu
Klo 9-9.45, klo 10.15-11.00, klo 12.30- 13.15 ja klo 13.45-14.30 Pitsiä katukuvaan –työpaja
Kuvataidekoulun sali, Lyseokatu 2.
Työpajassa tehdään pitsiä eri tekniikoilla, kuten sormivirkkaamalla ja leikkaamalla. Ohjaajina toimivat katuja yhteisötaiteilijat Essi Ruuskanen ja Tuuli Huovila. Työpajoissa tehdyt pitsit tulevat osaksi Pitsiverhoinstallaatiota, joka ripustetaan ensi kesänä Rauman keskustaan Pitsiviikon ajaksi.
Ikäsuositus: varhaiskasvatus- ja alakouluikäiset
Ryhmän koko: enintään 25 lasta
Täyteen varattu
Klo 9.30-10 ja klo 10.45-11.15 Tutustu pitsiin –opastus ja työnäytös
Rauma on kuuluisa pitsistä ja pitsinnypläys on vanha perinne kaupungissa. Täällä on nyplätty ainakin
1700-luvun puolivälistä alkaen. Kuinka pitsiä sitten nyplätään? Koululle tilattavassa opastuksessa ja
työnäytöksessä pitsin historiasta kertoo Rauman museolta Satu-Miia Rajamäki. Nyplääjä Seija Nikanderin
kanssa tutustutaan pitsin nypläämiseen.
Varattavissa kaksi opastus- ja työnäytöstä ryhmien omiin tiloihin
Ikäsuositus: 3-6 –luokkalaiset
Ryhmän koko: enintään 25 oppilasta
Varaukset ja lisätiedot: tiistaista 4.2. klo 10 alkaen Rauman museo p. 044 567 9183 (ti-pe 9-17)
Klo 9-11 Sarjakuvatyöpaja
Rauman taidemuseo, Kuninkaankatu 37
Työpajoissa tutustutaan yhdessä Hanneriina Moisseisen näyttelyyn Kannas (25.1. – 22.3.), joka koostuu
jatkosodan kesään 1944 sijoittuvan samannimisen sarjakuvateoksen originaaleista. Työpajassa tutkitaan
sarjakuvallisen ilmaisun keinoja sekä aloitetaan oma sarjakuvanovelli. Ohjaajana toimii kuvataiteilija
Susanna Liikala.
Ikäsuositus: 4–5 –luokkalaiset
Ryhmän koko: 25 oppilasta
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Rauman taidemuseo, tiistaista 11.2. klo 10 alkaen p. 02 822 4346 (ti-pe 10-17)
Klo 18.00 Soivia luontokuvia –pianokonsertti
Rauma-sali, Satamakatu 26
Tule kokemaan luonnon ja musiikin vahva yhteys. Rauman musiikkiopiston pianistit soittavat luontoaiheista
musiikkia yksin ja yhdessä. Konsertin väliajalla kahvitarjoilu (maksullinen).

Perjantai 6.3.
Klo 9-9.45, klo 10.15-11, klo 12-12.45, klo 13.15-14.00 ja klo 14.30-15.15 Pitsiä katukuvaan –työpaja
Kuvataidekoulun sali, Lyseokatu 2.
Työpajassa tehdään pitsiä eri tekniikoilla, kuten sormivirkkaamalla ja leikkaamalla. Ohjaajina toimivat katuja yhteisötaiteilijat Essi Ruuskanen ja Tuuli Huovila. Työpajoissa tehdyt pitsit tulevat osaksi Pitsiverhoinstallaatiota, joka ripustetaan ensi kesänä Rauman keskustaan Pitsiviikon ajaksi.
Ikäsuositus: varhaiskasvatus- ja alakouluikäiset
Ryhmän koko: enintään 25 lasta
Täyteen varattu
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Klo 9-15 Maailman meret –kysymyspolku
Rauman merimuseo, Kalliokatu 34.
Rauman merimuseossa sukelletaan maailman meriin näyttelytiloissa liikkuvan
ympäristökasvatusteemaisen kysymyspolun kautta. Kysymyspolkua edetään ryhmän omien aikuisten
ohjaamana. Kysymyspolku päättyy meriteemaiseen kierrätystyöpajaan.
Kesto: noin 1h
Ikäsuositus: 6-10 -vuotiaat
Liput: Työpajan hinta on 3 €/lapsi ja se sisältää museon pääsylipun sekä kierrätystyöpajan
askartelumateriaalit.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: info@rmm.fi tai p. 02 822 4911
Klo 9.30-10 ja 10.30-11 Kurkistus Meritähti ja muita muistoja maailman meriltä –näyttelyyn
Rauman museo, Marela, Kauppakatu 24
Ikäsuositus: varhaiskasvatusikäiset
Täyteen varattu
Klo 18-19 ja 19-20 TEATTERIN TAIKAA
Kellariteatteri, Pursikatu 4.
Tule osallistumaan taianomaiseen teatteriseikkailuun kellariteatterille! Luvassa on esityksiä ja tarinoita,
jotka luodaan paikan päällä ja joiden luomiseen innokkaat katsojat pääsevät halutessaan osallistumaan.

Sunnuntai 8.3.
Klo 15 Rauman poikasoittokunnan vuosikonsertti
Rauma-Sali, Satamakatu 26

Maanantai 9.3.
Klo 9-15 Maailman meret –kysymyspolku
Rauman merimuseo, Kalliokatu 34.
Rauman merimuseossa sukelletaan maailman meriin näyttelytiloissa liikkuvan
ympäristökasvatusteemaisen kysymyspolun kautta. Kysymyspolkua edetään ryhmän omien aikuisten
ohjaamana. Kysymyspolku päättyy meriteemaiseen kierrätystyöpajaan.
Kesto: noin 1h
Ikäsuositus: 6-10 -vuotiaat
Liput: Työpajan hinta on 3 €/lapsi ja se sisältää museon pääsylipun sekä kierrätystyöpajan
askartelumateriaalit.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: info@rmm.fi tai p. 02 822 4911
Klo 10-10.30 Merirosvosatutuokio
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
Täyteen varattu

Hiirulainen Sirkuksessanukketeatteriesitys Posellissa ti 10.3.

Musiikkiryhmä Kakrut
–konsertti Karin koululla ke 11.3.
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Tiistai 10.3.
Klo 9-9.40 ja klo 10.30-11.10 Nukketeatteriesitys: Hiirulainen sirkuksessa
Poselli, Nortamonkatu 12.
Hiirulainen joutuu yllättäen sirkukseen, jollaista paikkaa hän ei olisi voinut kuvitella olevan olemassakaan.
Mitä sirkuksen uinuva tirehtööri tuumaa nähdessään Hiirulaisen? Entä mitä tapahtuu, kun taikasauva
katoaa ja kaikki ei olekaan aivan niin kuin ennen? Hiirulaisen matka sirkuksessa on hauska ja
yllätyksellinen tarina koko perheelle.
Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Täyteen varattu
Klo 9.30-10 ja klo 10.45-11.15 Tutustu pitsiin –opastus ja työnäytös
Rauma on kuuluisa pitsistä ja pitsinnypläys on vanha perinne kaupungissa. Täällä on nyplätty ainakin
1700-luvun puolivälistä alkaen. Kuinka pitsiä sitten nyplätään? Koululle tilattavassa opastuksessa ja
työnäytöksessä pitsin historiasta kertoo Rauman museolta Satu-Miia Rajamäki. Nyplääjä Seija Nikanderin
kanssa tutustutaan pitsin nypläämiseen.
Varattavissa kaksi opastus- ja työnäytöstä ryhmien omiin tiloihin
Ikäsuositus: 3-6 –luokkalaiset
Ryhmän koko: enintään 25 oppilasta
Täyteen varattu
Klo 9-11 Sarjakuvatyöpaja
Rauman taidemuseo, Kuninkaankatu 37
Työpajoissa tutustutaan yhdessä Hanneriina Moisseisen näyttelyyn Kannas (25.1. – 22.3.), joka koostuu
jatkosodan kesään 1944 sijoittuvan samannimisen sarjakuvateoksen originaaleista. Työpajassa tutkitaan
sarjakuvallisen ilmaisun keinoja sekä aloitetaan oma sarjakuvanovelli. Ohjaajana toimii kuvataiteilija
Susanna Liikala.
Ikäsuositus: 4–5 –luokkalaiset. Ryhmän koko: 25 oppilasta
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Rauman taidemuseo, tiistaista 11.2. klo 10 alkaen p. 02 822 4346 (ti-pe 10-17)
Klo 18-20 Laulajaiset: Talitintti maaliskuulla mietti näin mielessään:
Tahdon laulaa riemusuulla sävelmän uuden tään
Poselli, Nortamonkatu 12
Tule laulamaan lapsikuoro Minidinan ja Kertun kanssa vanhoja lastenlauluja. Kansalaisopiston
opistolaisyhdistys tarjoaa väliaikakahvit.
Klo 18-19 Musiikkiryhmä Kakrut: Elokuva-, musikaali- ja tv-sarjojen musiikkia
Karin koulun sali, Savilankatu 5.
Konsertissa kuullaan elokuva-, musikaali- ja tv-sarjojen musiikkia. Ohjelmistossa muun muassa
Vaaleanpunainen pantteri, Batman, Muumit, Leijonakuningas ja Oopperan kummitus. Luvassa tuttuja
sävelmiä lasten tv-sarjoista sekä klassikkoelokuvista ja musikaaleista eri vuosikymmeniltä.
Liput: 10€/aikuinen, 5€/lapsi
Lipunmyynti: maanantaista 3.2. alkaen koulun oppilaat, Palvelupiste Pyyrman (Valtakatu 2), ja ovelta ennen
konsertin alkua.

Keskiviikko 11.3.
Klo 9.30-10.15 Musiikkiryhmä Kakrut: Elokuva-, musikaali- ja tv-sarjojen musiikkia
Karin koulun sali, Savilankatu 5.
Konsertissa kuullaan elokuva-, musikaali- ja tv-sarjojen musiikkia. Ohjelmistossa muun muassa
Vaaleanpunainen pantteri, Batman, Muumit, Leijonakuningas ja Oopperan kummitus. Luvassa tuttuja
sävelmiä lasten tv-sarjoista sekä klassikkoelokuvista ja musikaaleista eri vuosikymmeniltä.
Ikäsuositus: ala- ja yläkouluikäiset
Täyteen varattu
Klo 9.30-10 ja klo 10.45-11.15 Tutustu pitsiin –opastus ja työnäytös
Rauma on kuuluisa pitsistä ja pitsinnypläys on vanha perinne kaupungissa. Täällä on nyplätty ainakin
1700-luvun puolivälistä alkaen. Kuinka pitsiä sitten nyplätään? Koululle tilattavassa opastuksessa ja
työnäytöksessä pitsin historiasta kertoo Rauman museolta Satu-Miia Rajamäki. Nyplääjä Seija Nikanderin
kanssa tutustutaan pitsin nypläämiseen.
Varattavissa kaksi opastus- ja työnäytöstä ryhmien omiin tiloihin
Ikäsuositus: 3-6 –luokkalaiset. Ryhmän koko: enintään 25 oppilasta
Täyteen varattu

5

Klo 10-10.30 Satutuokio
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: kirjastonkaytonopetus@rauma.fi tai 040 172 6134
Klo 16-19 Maailman meret –kysymyspolku
Rauman merimuseo, Kalliokatu 34.
Rauman merimuseossa sukelletaan maailman meriin näyttelytiloissa liikkuvan ympäristökasvatusteemaisen
kysymyspolun kautta. Lasten kannattaa tutustua kysymyspolkuun yhdessä aikuisen kanssa. Kysymyspolun
päättää meriteemainen non stop -kierrätystyöpaja. Maailman meret -kysymyspolkua suositellaan 6-10
-vuotiaille. Aikaa kannattaa varata n. 1 tunti. Työpajan hinta on 3 €/lapsi ja se sisältää kierrätystyöpajan
askartelumateriaalit. Merimuseo on ke 11.3. klo 16-19 Päivystävä museo, joten aikuinen pääsee museoon
veloituksetta tuona aikana.

Torstai 12.3.
Klo 9-9.30 ja 10-10.30 Haukkuja ja hirnahduksia -lastenopastus Teresia ja Rafael Lönnströmin
kotimuseossa
Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo, Syväraumankatu 41
Lapsille suunnattu opastus esittelee eläinaiheita kotimuseon taideteoksissa ja esineissä. Koirien ja hevosten
lisäksi kierroksella nähdään mm. lintuaiheista taidetta.
Ikäsuositus: varhaiskasvatus- ja alakouluikäiset
Täyteen varattu
Klo 9-11 Sarjakuvatyöpaja
Rauman taidemuseo, Kuninkaankatu 37
Työpajoissa tutustutaan yhdessä Hanneriina Moisseisen näyttelyyn Kannas (25.1. – 22.3.), joka koostuu
jatkosodan kesään 1944 sijoittuvan samannimisen sarjakuvateoksen originaaleista. Työpajassa tutkitaan
sarjakuvallisen ilmaisun keinoja sekä aloitetaan oma sarjakuvanovelli. Ohjaajana toimii kuvataiteilija
Susanna Liikala.
Ikäsuositus: 4–5 -luokkalaiset
Ryhmän koko: 25 oppilasta
Täyteen varattu
Klo 9.30-10 ja klo 10.30-11 Kurkistus Meritähti ja muita muistoja maailman meriltä –näyttelyyn
Rauman museo, Marela, Kauppakatu 24
Ikäsuositus: varhaiskasvatusikäiset
Täyteen varattu
Klo 10.00 Musiikkiopiston lastenkonsertti
Poselli, Nortamonkatu 12
Musiikkiopiston lastenkonsertissa seikkailevat erilaiset soittimet. Tervetuloa iloiseen lastenkonserttiin, jossa
lapset esiintyvät lapsille.
Täyteen varattu

Perjantai 13.3.
Klo 9-9.35 ja klo 10.30-11.05 Merkkarit & Kai Kuutamo
Rauma-sali, Satamakatu 26.
Lastenmusiikkibändi Merkkarien ja sirkustaiteilija Kai Kuutamon esityksessä yhdistyvät vauhdikas ja
omintakeinen lasten rock-musiikki, taitavat sirkustemput sekä hauskat ja osallistavat laululeikit.
Ilmoittautuminen: maanantaista 3.2. klo 9.00 alkaen Palvelupiste Pyyrman, p. 02 834 5000
Klo 9-15 Maailman meret –kysymyspolku
Rauman merimuseo, Kalliokatu 34.
Rauman merimuseossa sukelletaan maailman meriin näyttelytiloissa liikkuvan ympäristökasvatusteemaisen
kysymyspolun kautta. Kysymyspolkua edetään ryhmän omien aikuisten ohjaamana. Kysymyspolku päättyy
meriteemaiseen kierrätystyöpajaan.
Kesto: noin 1h
Ikäsuositus: 6-10 -vuotiaat
Liput: Työpajan hinta on 3 €/lapsi ja se sisältää museon pääsylipun sekä kierrätystyöpajan
askartelumateriaalit.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: info@rmm.fi tai p. 02 822 4911

6

Ilmoittautumisia esityksiin sekä työpajojen ja opastettujen kierrosten varauksia otetaan vastaan
maanantaista 3.2. alkaen. Tarkemmat ilmoittautumis- ja lipunmyyntiohjeet löytyvät ohjelmatietojen
yhteydestä. Kulttuuriviikkojen tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ellei toisin mainita. Ohjelma on
suunnattu varhaiskasvatus- ja 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, kirjastopalvelut, kansalaisopisto, Rauman merimuseo, Lönnströmin museot,
Teatteri Minä olen puu, Rauman poikasoittokunta ja Musiikkiryhmä Kakrut.

Opettajille:
Tutustumistilaisuus vuonna 2010 julkaistuun Raumalace-nettisivustoon, jossa
on perustietopaketti nypläyksen alkeista ja aloittamisesta. Sivustolla opastetaan
materiaalien valintaan ja työvälineiden hankintaan ja opetetaan nypläyksen alkeita.
Sivusto on tarkoitettu sekä itsenäiseen opiskeluun että kurssien/oppituntien tueksi.
Kaksi kansalaisopiston järjestämää opastustilaisuutta Lasten kulttuuriviikkojen
aikana. Varattavissa kaksi perehdytystä, ti 3.3. klo 10.00-10.45 ja ke 11.3. klo 11.0011.45. Perehdytys tilataan koulun omaan, esitystekniikalla varustettuun tilaan.
Järjestetään mielellään useamman opettajan ryhmälle / opettajaryhmälle.
Varaukset maanantaista 3.2. klo 9 alkaen, Palvelupiste Pyyrman,
puh. 02 834 5000.

Merkkarit ja Kai Kuutamo –konsertti
Rauma-salissa pe 13.3.
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