Villa Artun
kerhot 2019!

Etsitkö
harrastusta?
Tule kokeilemaan taideharrastusta Villa Arttuun!
Villa Artussa käynnistyy uusia
kerhoja ma 2.9.2019 alkaen.
Kerhot kokoontuvat kahden
oppitunnin ajan iltapäivisin
joko vain syyslukukauden tai
koko lukuvuoden ajan kerhosta riippuen. Kerhot ovat
oppilaille maksuttomia.

Syyslukukausi 2019
Aseman, Nopon, Paavolan, Pohjoispuiston
ja Puolimatkan koulun oppilaille

Tiistai

klo 13.15-14.45
Kässäkuviskerho 7-9 -vuotiaille
Ohjaajina kuvataidekoulun opettajat Marja
Andersson ja Mari Tähtisalmi.
Kerhossa kokeillaan erilaisia kuvataiteen ja
käsityön tekniikoita: savitöitä, punontaa,
kudontaa, värjäystä luonnon aineksilla,
painantaa, paperin valmistusta ym. mielenkiintoista.

Keskiviikko

klo 14-15.30
Sarjakuvakerho 8-12 -vuotiaille
Ohjaajana kuvataidekoulun sarjakuvan ja
animaation opettaja Ismo Virtanen.
Kerhossa opitaan kertomaan tarinoita
sarjakuvan keinoin. Piirretään sarjakuvia
omien ideoiden pohjalta käyttäen perinteisiä
sarjakuvan toteutustapoja sekä kuvanmuokkausohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia.

Keskiviikko

klo 14-15.30
Videokerho 8-12 -vuotiaille
Ohjaajana kuvataidekoulun valo- ja videokuvauksen opettaja Tero Makkonen.
Kerhossa rohkaistaan omaehtoiseen videoilmaisuun ja tutustutaan elokuvan tekemisen eri vaiheisiin. Omien ideoiden pohjalta toteutetaan ryhmätyönä videoita.

Torstai

klo 13.15- 14.45
Animaatiokerho 8-12 -vuotiaille
Ohjaajana kuvataidekoulun sarjakuvan ja
animaation opettaja Ismo Virtanen.
Kerhossa opitaan valmistamaan lyhyitä
pala-animaatioelokuvia. Opetellaan käsikirjoittamista piirtämällä, maalaamalla,
leikkaamalla, dubbaamalla ja karakterisoimalla.

Lukuvuosi 2019-2020
Kaikkien Hyvinkään peruskoulujen
oppilaille

Maanantai

klo 13.15-14.45
Kuviskerho 7-12 -vuotiaille
Ohjaajina kuvataidekoulun opettajat Marja
Andersson ja Tiina Valkeapää.
Kerhossa tutustutaan monipuolisesti kuvan
tekemisen eri tekniikoihin lähtökohtina
nykytaide ja Villa Artun näyttelyt.

Tiistai

klo 13.15-14.45
Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden
kuviskerho 7-12 -vuotiaille
Ohjaajana kuvataidekoulun opettaja
Marja-Leena Jokinen.
Kerhossa tutustutaan monipuolisesti kuvan
tekemisen eri tekniikoihin lähtökohtina Villa
Artun näyttelyt.

Torstai

klo 13.15-14.45
Teknisen rakentelun ryhmä 9-12
-vuotiaille
klo 15.15-16.45
Teknisen rakentelun ryhmä 13+
-vuotiaille
Erittäin suosituksi nousseen 9-luokkalaisten
Kulttuuripolkutyöpajan inspiroimana
perustimme uuden nuorille suunnatun
avoimen ryhmän. Ohjaajana Kulttuuripolusta tuttu Mikko Tamminen!
Kerhossa tutkitaan itseilmaisua erilaisten
teknologisten keinojen avulla, esimerkiksi
ohjelmoimalla pieniä laitteita tuottamaan
ääntä ja valoa. Suunnitellaan vaikka uusia
ominaisuuksia asusteisiin tai jokin pieni laite
3d-printtauksen, 3d-kynien, erilaisten
sensorien ja laiteohjelmoinnin avulla.

Villa Arttu
Lasten ja nuorten kulttuuritalo Villa Arttu
tarjoaa iloa ja elämyksiä sekä monipuolista
tekemistä ja kokemista taiteen ja kädentaitojen parissa.Villa Artussa toimivat
Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu,
Taito käsityö-ja muotoilukoulu Etelä-Suomi
sekä Lasten ja nuorten taidekeskuksen
säätiö.

Kuvataidekoulu tarjoaa itseilmaisuun ja
luovuuteen rohkaisevan harrastuksen.
Koulussa voi kehittää monipuolisesti omaa
kuvallista ilmaisuaan. Opetus antaa myös
hyvän pohjan visuaalisten alojen jatko-opinnoille sekä elinikäiselle harrastamiselle.

Käsityö -ja muotoilukoulussa

opitaan käsityön ja muotoilun vaiheet
suunnittelusta toteutukseen. Lähtökohtana
opiskelussa ovat oppilaan omakohtaiset
kokemukset, tuotteiden valmistus ja ilmaisu.
Opetus vahvistaa esteettistä valintakykyä ja
kannustaa luovaan ongelmanratkaisuun.

Taidekeskuksen säätiö tuottaa
näyttelyitä, työpajoja ja tapahtumia. Se
kokoaa lasten ja nuorten taiteen arkistoa,
tutkii, kouluttaa ja innostaa elämyksiin
taiteen parissa. Taidekeskus tekee tunnetuksi lasten ja nuorten visuaalista kulttuuria
myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
www.villaarttu.fi

Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä
Ilmoittautumiset:
Nina Salomaa
Lasten ja nuorten taidekeskus
nina.salomaa@hyvinkaa.fi
Tiedustelut:
Kaisu Paavilainen
Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
kaisu.paavilainen@hyvinkaa.fi
040 179 6852

Villa Arttu

Kankurinkatu 4-6, O-rappu, 05800 Hyvinkää
www.villaarttu.ﬁ

