Tervetuloa tarinoiden Saareen

Saareen-näyttelyn työpajatarjotin päiväkodeille,
kouluille, iltapäiväkerhoille ja oppilaitoksille
25.4.–31.5.2013

Olipa kerran vene. Oli vedenalinen täynnä outoa väkeään ja
kadonneita aarteitaan. Oli huokaava sumu, sitkeästi tietä johdattava
majakka ja horisontissa siintävä maankamara. Olipa kerran matka
Saareen.
Lumotut sanat – Lasten ja nuorten sanataideviikot tuo suomalaiset meri-, vesi- ja saarikertomukset kulttuuritalo
Valveelle, kun suursuosion saanut Saareen-näyttely palaa kiertueeltaan hetkeksi kotikonnuilleen.
Festivaalikeväässä Saareen rantautuu uusia kirjoja ja taideteoksia uusine tarinoineen. Festivaaliohjelmaan voi
tutustua osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/lumotutsanat.
Näyttely avataan Lumotut sanat -festivaalin avajaispäivänä 24. huhtikuuta, ja siellä voi vierailla päivittäin aina
kesäkuun 9. päivään saakka. Valveen sanataidekoulu tarjoaa näyttelyssä tarinamatkoja, saariseikkailuja, merellisiä
sanataidepajoja ja näyttelyopastuksia päiväkotiryhmille, kouluille, opiskelijoille – ja ihan kaikille. Tervetuloa
työpajoihin!

Aloita matka saareen jo nyt – valmista opetusmateriaalia netissä!

Tahvo ja Bella pyörremyrskyssä, Vedenaliset, Telma ja salaisuuksien saari, Uppo-nalle ja sukelluskello, Kesäkirja,
Muumipappa ja meri, Kadonnut Onni, Lokikirja, Mun isäni on avaruusmies, Veden valtiaat, Oskarin venekirja,
Säätiedotus merenkulkijoille, Tomppa kalastaa …
Saareen-näyttely kasvaa 32 suomalaisen kaunokirjallisen teoksen tarinoista. Matka kohti saarta kannattaa aloittaa
lukemalla omien oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa ainakin yksi – tai mikseipä useampikin – Saareen-näyttelyn
kirjoista. Koko kirjalista löytyy sanataidekoulun Saaren-sivustolta osoitteesta www.kulttuurivalve.fi/saareen.
Sanataidekoulu on rakentanut Saareen-näyttelyn kirjoista myös tehtäväpaketin, jonka tarkoituksena on tukea
koulujen ja päiväkotien taidekasvatustyötä tarjoamalla valmiita sanataideharjoituksia luku- ja näyttelyelämyksen
tueksi. Kokonaisuus antaa vinkkejä ja virikkeitä siihen, miten kirjoista kasvaa ihan omia tekstejä ja tarinoita.
Sanataideharjoituksia voi käyttää sekä ennen kirjan lukemista ja näyttelyvierailua että niiden jälkeen. Saareennäyttelyn tehtäväkokonaisuudet löytyvät sanataidekoulun nettisivuilta osoitteesta www.kulttuurivalve.fi/saareen.

Ilmoittautuminen

Kaikki Saareen-näyttelyn työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Kuhunkin työpajaan mahtuu yksi opetusryhmä
kerrallaan. Sanataidekoulu tarjoaa työpajoja näyttelyssä päivittäin 2.–31.5. klo 8–20. Kun varaat pajasi pian,
voit itse valita teille parhaiten sopivan ajan!
Työpajoihin voi ilmoittautua 25.3. alkaen klo 9–15 Valveen lastenkulttuurin Essi Salolle ja Iida Holmalle p.
044 703 7546 tai valveen.taikalamppu@ouka.fi.
Vinkki! Oulun kaupungin 4.-luokkalaisille voi anoa maksutonta OKKO-kulttuurikyytiä Saareen-näyttelyssä
vierailemista varten!

Lisätietoja

Valveen sanataidekoulu
Anna Anttonen p. 044 703 7541
Elina Tihinen p. 044 703 7543
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www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu
anna.anttonen@ouka.fi
elina.tihinen@ouka.fi

Näyttelyn työpajat
I Lähdetään saareen

Tarinamatka yli 3-vuotiaiden päivähoitoryhmille sekä esi- ja alkuopetukseen
Tule mukaan Ruusumäen perheen hulvattomalle venematkalle saareen, jonka nimi on kari! Matkan aluksi
kuullaan ja nähdään tarinatuokio, joka perustuu Markus Majaluoman Isä, lähdetään Saareen! -kuvakirjaan. Matka
vie tarinankertojien johdolla myös näyttelyn vedenaliseen, sukelluskelloon, saarelle ja kalastajan mökkiin.
Saareen-näyttely monine tarinoineen tulee tutuksi yhdessä tutkien, katsellen, kuunnellen ja ihmetellen.
Kesto n. 45 min.

II Vedenalaista väkeä ja saaren aarteita
Saariseikkailu 3.–6. luokille

Saari voi olla pieni tai suuri. Se voi olla karu luoto tai viheriöivä vilja-aitta. Saaren pääsee veneellä ja se on kaukana
kaikesta. Tällä saarella nököttää erikoinen mökki, joka on täynnä outoja esineitä, maalauksia, kuvia ja kirjoituksia.
Kuka mökissä asuu? Mikä on vedenalinen? Entäpä sukelluskello tai unienvaihtaja? Kenen silmälasit roikkuvat
kalaverkossa? Ja millainen on aarre, jonka luokse johdattaa Tähtiinkatsojan vanha kartta? Saariseikkailu vie
osallistujansa unohtumattomalle matkalle Saareen-näyttelyn kirjojen maailmaan. Seikkailun aikana sekä
löydetään, nähdään ja kuullaan saaren ja veden tarinoita että kerrotaan niitä itse. Kesto n. 45–50
min.
Vinkki! Jos aika antaa myöten, kannattaa varata omalle ryhmälle elämyksellisen näyttelykierroksen lisäksi myös
vetinen sanataidepaja. Näin lapset pääsevät etsimään, keksimään ja kirjaamaan myös omia saarikertomuksiaan!
III Pidätä hengitystä ja sukella pinnan alle
Vetinen sanataidepaja alakoulun 4.–6. luokille, yläkoululaisille ja opiskelijoille
Saareen-näyttely herää eloon merellisessä sanataidepajassa: Joku odottaa laiturilla ja näkee kaukana ulapalla
tulijan. Kuka odottaa ja ketä? Miksi luodolla on kaappikello ja majakassa lehmä? Millaisia sanoja sumu kätkee
sisäänsä? Miksi maan pinnalle nousseet vedenneidot katoavat jälkiä jättämättä? Sanataidepajassa etsitään,
keksitään, löydetään ja kirjoitetaan omia vetisiä tekstejä. Sisältö räätälöidään kullekin ikäryhmälle sopivaksi.
Kesto n. 45–50 min.
Vinkki! Jos aika antaa myöten, kannattaa ehdottomasti varata omalle ryhmälle sanataidepajan lisäksi myös
elämyksellinen näyttelykierros. Näin osallistujat löytävät omien tekstien lisäksi myös Saareen-kirjojen huimat
kertomukset!

IV Huokaavaa sumua ja huimia kertomuksia

Elämyksellinen näyttelykierros yläkoululaisille ja opiskelijoille
Miksi maan pinnalle nousseet vedenneidot katoavat jälkiä jättämättä? Minne sinihevonen nimeltä Proosa
kuljettaa ihmisten suruja? Kuka on maalannut mökin seinään oudon maalauksen, ja mitä ovat yönmustat
aavelinnut? Saareen-näyttely herää eloon opastetulla kierroksella. Löydä saaren ja meren tarinat, jotka
kietoutuvat toisiinsa, pyrkivät pintaan ja muuttavat muotoaan. Kesto n. 45–50 min.
Vinkki! Jos aika antaa myöten, kannattaa varata omalle ryhmälle elämyksellisen näyttelykierroksen lisäksi myös
vetinen sanataidepaja. Näin nuoret pääsevät etsimään, keksimään ja kirjaamaan myös omia saarikertomuksiaan!
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V Olipa kerran matka saareen
Opastettu kierros aikuisille
Saareen-näyttely herää eloon opastetulla kierroksella. Löydä saaren ja meren tarinat, jotka
kietoutuvat toisiinsa, pyrkivät pintaan ja muuttavat muotoaan.
Kesto n. 45–50 min.
VI Itämeren superkalat porskuttaa (PAJA TÄYNNÄ)
Käsityöpaja esikoulu- ja alakouluikäisille
Jatka Saareen-näyttelyn vetistä matkaa Konstilan käsityöpajassa! Tule tekemään oma superkala parittomasta
sukasta. Sukkakala viritetään loistoonsa erilaisilla helmillä ja paljeteilla ym. Jokaiselle kalalle keksitään valloittavat
nimet ja tietysti superominaisuudet, joilla ne taistelevat merta uhkaavia voimia vastaan. Ota oma sukka mukaan!
Kesto 45–60 min.
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VII
AKSELI KLONK ESITTÄÄ:
NUKKETEATTERIA SAAREEN-NÄYTTELYSSÄ
Tahvo ja Bella
– pyörremyrskyssä ja hernerokkasumussa
Lumoava Tahvo ja Bella -nukketeatterinäytelmä perustuu kirjailija Tapani Baggen kuvakirjoihin Tahvo ja
Bella pyörremyrskyssä sekä Tahvo ja Bella hernerokkasumussa.
Tahvo on kissa, joka luulee olevansa siperiantiikeri, ja Bella on hieno karvaton koira. He ovat parhaat
ystävät, vaikka ovatkin ihan erilaiset. Tahvon ja Bellan ihastuttavan hyväntuuliset seikkailut alkavat
aamuisella souturetkellä ja päättyvät onnellisesti majakkasaarelle. Bella katoaa parhaalta ystävältään
Tahvolta veneretken pyörremyrskyssä. Tahvo etsii ystäväänsä ja löytää majakkasaarelta ystävänsä lisäksi
mm. lepakon, hämähäkin ja sammakkokuoron. Ystävykset jäävät majakkasaarelle asumaan yhdessä
kalastaja Selman kanssa. Eräänä päivänä sakea hernerokkasumu verhoaa saaren ja tuo tullessaan jotakin
isoa ja mustavalkoista: pingviini Pablon.
Kirjoittanut: Tapani Bagge–Janne Kuustie
Ohjaus: Janne Kuustie
Nuket: Virpi Tanskanen
Musiikki: Mikko Karjalainen
Rooleissa: Sirpa Grip ja Sini-Sisko Kalajoki
Kokonaisuuteen sisältyy myös pieni tarinamatka Saareen-näyttelyssä Valveen sanataidekoulun
näyttelyoppaiden johdolla.
Esitykset päiväkoti- ja koululaisryhmille:
to 25.4. klo 12 ja klo 13
pe 26.4. klo 9 ja klo 10
pe 3.5. klo 9 ja klo 10
to 16.5. klo 12 ja klo 13
pe 17.5. klo 9 ja klo 10
to 23.5. klo 12 ja klo 13
pe 24.5. klo 12 ja klo 13
to 30.5. klo 12 ja klo 13

Muut esitykset:
Ke 24.4. klo 18.30 (kantaesitys)
La 27.4. klo 16
La 4.5 klo 16
La 11.5. klo 16
La 18.5.klo 16
La 25.5 klo 16
La 1.6. klo 16
Su 9.6. klo 16

Paikka: Saareen-näyttely, Valvegalleria
Liput: Ryhmäliput 5 €/hlö, yksittäiset liput 7 €/hlö
Lippuvaraukset: valveen.taikalamppu@ouka.fi / p. 044 703 7546
Kesto: Esitys n. 25 min. + pieni tarinamatka näyttelymaailmassa n. 20 min.
3–103-vuotiaille.
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