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3 MUSEER
3 MUSEOTA
3 MUSEUMS

OPASTUS ETT HEM -MUSEOON
Vierailu ja opastettu kierros Ett hem -museoon.
Opastuksen jälkeen pohdimme, millainen kodin merkitys on ollut aikaisemmin ja mitä
se on nyt. Miten kodin merkitys on muuttunut koronan aikana?
Kesto: 1,5 h
Ajankohta: 26.1.2021 klo 14
Paikka: Ett hem -museo
Oppat: Anni Mannevaara ja Ulrika Grägg
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 22.1.2021, paikkoja rajoitetusti

SKIVTRÄFF!
Under skivträffen bekantar vi oss med schlagersångaren Henry Theels (1917–1989)
liv och karriär genom berättelse och musik. Den populära sångaren var känd för bl.a.
sånger som Köyhä laulaja och Eron hetki on kaunis. Theel var skivsamlaren Lauri
Tähtinens favoritartist och på skivträffen lyssnar vi på Theel-inspelningar ur den sk.
Tähtinen-samlingen på Sibeliusmuseum.
Längd: 1 h
Tidpunkt: 27.3.2021 kl. 13
Plats: Sibeliusmuseum, hörnrummet
Ansvarig: Henrica Lillsjö
Språk: Skivträffen är tvåspråkig (sve-fin)
Sista anmälningsdag: 24.3.2021, begränsat antal platser

LEVYTREFFI!
Levytreffeillä tutustutaan iskelmälaulaja Henry Theelin (1917–1989) elämään ja
uraan tarinan ja musiikin kautta. Aikansa suosikkilaulajan ohjelmistoon kuuluivat mm.
kappaleet Köyhä laulaja ja Eron hetki on kaunis. Theel oli äänilevyharrastaja Lauri
Tähtisen suosikkiartisti ja treffeillä kuultavat levyt kuuluvatkin Sibelius-museon nk.
Tähtisen levykokoelmaan.
Kesto: 1 h
Ajankohta: 27.3.2021 klo 13
Paikka: Sibelius-museo, kulmahuone
Kertoja: Henrica Lillsjö
Kieli: Levytreffi on kaksikielinen (ruotsi-suomi)
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 24.3.2021, paikkoja rajoitetusti

POHJOLAN WOODSTOCK
Turku Pop & Rock Festival 1970 erikoisopastus
Ensimmäinen Ruisrock on nostettu yhdeksi suurten ikäpolvien avainkokemuksia.
Tällä erikoisopastuksella pääsemme 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun tunnelmiin,
johon vievät Jukka Kedon, Vesa Hannukselan ja Antero Vartian valokuvat, sekä
aikakauden musiikki.
Mistä festivaali sai alkunsa, miltä kaikki tuntui ja näytti?
Millaista oli järjestää valtavaksi paisunut rockfestivaali vailla aikaisempaa kokemusta?
Opastuksella kuulemme myös, miten Ruisrockia on muisteltu ja millaisia merkityksiä
sille on annettu, millaisen jäljen se jätti siellä olleisiin nuoriin?
Keräämme näyttelyn aikana muistitietomateriaalia ensimmäiseen Ruisrockiin liittyen
ja haluaisimme kuulla myös sinun muistosi!
Lomakkeen voi täyttää näyttelyn avauduttua myös kotisivuillamme.
Kesto: 1 h
Ajankohta: 17.4.2021 klo 13
Paikka: Sibelius-museo
Opas: Johannes Juva
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 14.4.2021, paikkoja rajoitetusti

TRÄDGÅRDSDAG PÅ CASA HAARTMAN
Vi tillbringar eftermiddagen utomhus får höra mera om trädgården och vad som är på
gång. Vi får höra om hur trädgården såg ut på Haartmans tid och vad som är på gång
just nu. Om vädret tillåter håller vi picknick utomhus.
Längd: 1,5 h
Tidpunkt: 20.5.2021 kl. 14
Plats: Casa Haartman, Nådendal
Ansvarig: Maria Jansén
Språk: eftermiddagen är tvåspråkig (sve-fin)
Sista anmälningsdag: 12.5, begränsat antal platser

ILTAPÄIVÄ CASA HAARTMANIN PUUTARHASSA
Vietämme iltapäivän Casa Haartmanin puutarhassa. Kuulemme miltä puutarha näytti
Haartmanin aikana ja mitä tänä päivänä puutarhassa on meneillään. Sään salliessa
pidämme ulkona piknikin.
Kesto: 1,5 h
Ajankohta: 20.5.2021 klo 14
Paikka: Casa Haartman, Naantali
Opas: Maria Jansén
Kieli: Iltapäivä on kaksikielinen (ruotsi-suomi)
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 12.5, paikkoja rajoitetusti

Ändringar är möjliga.
Vi tar i beaktande eventuella corona-restriktioner.
Anmälningar tas emot av: sibeliusmuseum@stiftelsenabo.fi

Muutokset mahdollisia.
Huomioimme kulloinkin voimassa olevat koronarajoitukset.
Ilmoittautumiset: sibeliusmuseum@stiftelsenabo.fi

