Välkommen med på Andraklassarnas konstutflykt onsdag 21.8.2019!
Andraklassarnas konstutflykt består av två delar: Helsingfors stadsorkesters konsert onsdag 21.8.2019 i
Musikhuset samt Andraklassarnas rundtur i Kiasma under höstterminen 2019.
Helsingfors stadsorkesters konsert
I bilagan ser ni gruppindelningen och er egen skolas grupp. Evenemanget förverkligas i tre grupper:
första gruppen kl. 10.00, andra kl. 11.30 och tredje kl. 13.00. Konsertens längd är cirka 45 minuter. I
gruppindelningen har vi strävat efter att ta i beaktande specialönskemål gällande tidtabellen.
Kontrollera också att deltagarantalet för er skola stämmer.
Andraklassarnas rundturer på Kiasma
Andraklassarnas rundturer på Kiasma förverkligas mellan 27.8. och 19.12.2019 ti–fre kl. 10–13.
Rundturen är cirka 45 minuter och det maximala antalet deltagare 25. Varje klass reserverar själv
sin egen rundtur fr.o.m. 15.8. i Kiasmas webbutik (avgiftsfri produkt). Länken skickas till deltagarna
med infobrevet i augusti.
Ett förhandsmaterial har sammanställts för evenemangsdagen. Det stöder temat för årets
konstutflykt, nämligen människans förhållande till naturen. Förhandsmaterialet är inte bundet till ett
visst utförandesätt eller en viss plats. Om ni vill kan ni bege er på utflykt till Musikhusets omgivning
för att utföra uppgifter eller tillämpa dem inne i klassrummet.
Förhandsmaterialet finns i en lätt och en fördjupad version. Den lättare versionen förverkligas
diskuterande och funderande tillsammans med klassen: h
 ttps://helsinkifestival.fi/taideretki/
Den fördjupade versionen är uppbyggd kring spelplattformen Seppo: https://play.seppo.io/
I början av augusti skickar vi ut ett mer utförligt infobrev, där vi informerar om alla detaljer och
direktiv kring evenemangsarrangemangen. Man tar sig till evenemanget med allmänna
kommunikationsmedel eller till fots från närskolorna. Instruktioner kring HRT:s resekort finns i
infobrevet som kommer i augusti.
I fall ni av någon anledning inte kan delta, meddela oss omedelbart. I början av augusti då terminen
inletts ber vi er ännu bekräfta det slutliga deltagarantalet i fall av eventuella annulleringar.
Vi ses på konstutflykten!
Ytterligare information:
Sari Löytynoja | produktionskoordinator | Helsinki Festival
sari.loytynoja@helsinkifestival.fi | 0503055763

