9.8.2018
Hej!

Vi står inför skolstarten och därmed närmar sig också Andraklassarnas konstutflykt! I detta brev och
dess bilagor finns viktig information om utflyktsarrangemangen. Ifall du har frågor, ta kontakt med
producenten Varpu Sipilä / Helsingfors festspel, varpu.sipila@helsinkifestival.fi, 050 4417312.
Allt infomaterial finns också på evenemangets webbplats: www.helsinginjuhlaviikot.fi/taideretki.
Förhandsmaterialet från i våras om konstverkstaden på Kiasma och Helsingfors stadsorkesters
konsert finns ännu att ladda ner på webbplatsen. Det är önskvärt att bekanta sig med
förhandsmaterialet innan själva evenemanget går av stapeln.
I fall betydande förändringar sker vill vi veta det så fort som möjligt, senast tisdag 14.8. kl. 15. Vi
behöver få veta om:
• er grupp inte alls deltar i konstutflykten
• deltagarantalet i er grupp är större än det antal som tidigare meddelats
• rörelsehämmade deltagare ingår i er grupp
• gruppens ansvarsperson har bytts ut
Till konstutflykten bör ni ta med en stor kasse med namn på (t.ex. en Ikea-kasse eller en sopsäck),
där ytterkläder och större ryggsäckar placeras och lämnas i garderoben under konserten i
Musikhuset.
Ankomst och tidtabell

Andraklassarnas konstutflykt arrangeras i Musikhusets konsertsal samt på det gröna taket mellan
Musikhuset och Kiasma onsdag 22.8.2018. Evenemanget räcker cirka två timmar per grupp.
Gruppindelningen finns bifogad.
Obs! Vissa gator nära Medborgartorget (Eero Erkkos gata) är avstängda p.g.a. bygget av det nya
biblioteket Odet. Från Järnvägstorget kommer ni till det gröna taket i första hand via Postgränden,
mellan Posthuset och Sanomahuset.
Grupp 1: kl. 9.30–11.15
Kl. 9.30
Ankomst till det gröna taket vid Musikhuset.
Kl. 9.30
Kiasmas konstverkstad på det gröna taket vid Musikhuset. Verkstaden tar ca. 20
minuter. Tid att äta matsäck utomhus.
Kl. 10.15
Ingång till Musikhuset från ingången vid Mannerheimvägen på övre sidan om det
gröna taket. Toalettbesök passar bäst in här.
Kl. 10.45
Konsert med Helsingfors stadsorkester i konsertsalen i Musikhuset.
Kl. 11.15
Konserten och konstutflykten avslutas. Grupperna lämnar Musikhuset genom
utgången mot Medborgartorget för att undvika rusning.
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Grupp 2: kl. 10.30–12.15
Kl. 10.30
Kiasmas konstverkstad på det gröna taket vid Musikhuset. Verkstaden tar ca. 20
minuter. Tid att äta matsäck utomhus.
Kl. 11.15
Ingång till Musikhuset från ingången vid Mannerheimvägen på övre sidan om det
gröna taket. Toalettbesök passar bäst in här.
Kl. 11.45
Konsert med Helsingfors stadsorkester i konsertsalen i Musikhuset.
Kl. 12.15
Konserten och konstutflykten avslutas. Grupperna lämnar Musikhuset genom
utgången mot Medborgartorget för att undvika rusning.
Grupp 3: kl. 11.30–13.15
Kl. 11.30
Kiasmas konstverkstad på det gröna taket vid Musikhuset. Verkstaden tar ca. 20
minuter. Tid att äta matsäck utomhus.
Kl. 12.15
Ingång till Musikhuset från ingången vid Mannerheimvägen på övre sidan om det
gröna taket. Toalettbesök passar bäst in här.
Kl. 12.45
Konsert med Helsingfors stadsorkester i konsertsalen i Musikhuset.
Kl. 13.15
Konserten och konstutlflykten avslutas. Den sista konsertens grupper kan lämna
Musikhuset antingen från Medborgartorgets eller Mannerheimvägens utgång.
Kiasmas konstverkstad på det gröna taket vid Musikhuset

Kiasmas konstverkstad under konstutflykten arrangeras på det gröna taket vid Musikhuset.
Konstverkstaden har planerats av bildkonstnären Heidi Lunabba och dess teman är färger och
identitet. Tematiken hänger ihop med Kiasmas utställningar 2018.
På det gröna taket ställs frågor till barnen och var och en svarar på dem med färger. Frågorna gäller
känslor och identitet. Barnen svarar på frågorna genom att lyfta upp papper i olika färger på så sätt
att allas svar bildar en bild med många färger.
Färgomröstningen filmas och strömmas under evenemanget på Musikhusets medievägg.
Till slut tillverkar barnen en flagga, för vilken de väljer tre färger som representerar tre för dem
viktiga känslor. Som handledare vid verkstaden fungerar studerande i bildkonstpedagogik vid Aalto
ARTS samt Kiasmas personal.
Mer information om upplägget för konstverkstaden finns i det förhandsmaterial som skickats till er.
Materialet finns också på webben: www.helsinginjuhlaviikot.fi/taideretki.
Förflyttning till Musikhuset

Efter konstverkstaden förflyttar alla sig till Musikhuset genom Mannerheimvägens ingång (se
kartan). I Musikhuset finns en övervakad garderob som är gratis. Vi ber er placera elevernas saker
(ytterkläder och större ryggsäckar) i den stora kasse med namn på som ni har med er och lämna den
i garderoben under konserten. För att undvika rusning precis vid garderoben, lönar det sig att ta av
ytterkläderna någon annanstans än just där.
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Man får inte ta in livsmedel i konsertsalen (mat eller dryck). Man får ta in mindre ryggsäckar i salen,
men de måste absolut hållas stängda under konsertens gång. Lärarna placerar sina ytterkläder i
garderoben och får en garderobbricka.
Dörrarna till konsertsalen öppnas 15 minuter före konserten. Vi ber er vänligen ta hänsyn till de
andra grupperna i Musikhusets aula genom att röra er lugnt i en tät kö och då det gäller att vänta
välja en plats som inte blockerar någon utgång eller passage. Under konstutflykten är alla
Musikhusets WC-utrymmen gemensamma för pojkar och flickor. Konsertsalens dörrar stängs då
konserten börjar. Ifall någon grupp är försenad visas den in i salen vid applåder.
Det är förbjudet att spela in konserten, samt använda mobiltelefoner och andra apparater under
konsertens gång. Vi rekommenderar att ni lämnar mobiltelefonerna i skolan, i fall det är möjligt.
Sittplatser och platskarta
Vi skickar information om era sittplatser vid konserten senast måndag 20.8.
Konserten
I konsertsalen framförs en dramatiserad konsert baserad på Timo Parvelas barnroman Ella ja kaverit
konsertissa, som utkom i februari 2018. Musiken är komponerad av Iiro Rantala. Helsingfors
stadsorkester dirigeras av Jaakko Kuusisto, rollen som Ella spelas av Lotta Kuusisto och läraren av
Paavo Kerosuo.

Mer information om konserten finns i det förhandsmaterial som skickats till er. Materialet finns
också på webben: www.helsinginjuhlaviikot.fi/taideretki.
Efter konserten
Efter konserten lämnar publiken lugnt konsertsalen. Vi rekommenderar att ni hämtar elevernas
ytterkläder från garderoben utan att ha hela gruppen med, så undviker vi rusning vid
garderobsdiskarna. Vi ber er ha tålamod i fall av rusning. Grupperna lämnar konserten genom
utgången mot Medborgartorget.

Hittegods kan man fråga efter vid Musikhusets info. Efter två veckor skickas de till hittegodsbyrån.
Vi förbehåller oss rätten till eventuella förändringar i Konstutflyktens program.
Övrig info om konstutflykten
Kartor och evenemangsplats
En karta över Musikhusets ingångar och omgivning bifogas.
Biljetter för resan
Alla anländer till evenemanget med kollektivtrafik eller till fots från de skolor som ligger närmast. Vi
rekommenderar speciellt spårtrafik, eftersom HRT tyvärr inte kan ordna extra bussturer. Resorna
betalas på en gång. Skolorna laddar den summa som behövs på sina resekort. Summan skickas via
Kosti-systemet för godkännande till Sara Törmänen, märkt som intern beställning 1430000131.
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Tilläggsinformation fås vid behov av Sara Törmänen vid fostrans- och utbildningssektorn:
sara.tormanen@hel.fi
Mat
Konstutflykten bjuder tyvärr inte på matsäck. Det är önskvärt att utflyktsdagens första grupp
avnjuter sin lunch först efter evenemanget i skolan, i övrigt rekommenderar vi en picknicklunch på
evenemangsplatsen. Ifall klassen vill äta lunch i samband med evenemanget kan detta ske på
konstverkstadsplatsen eller var som helst i närheten av Medborgartorget, med undantag för
Musikhusets terass. Inne i Musikhuset äter vi inte. Egen mat är absolut förbjuden inne i
Konsertsalen samt i Musikhusets kafé.
I fall av regn
Vi kan tyvärr inte erbjuda regnskydd på gården i fall av regn, så utrusta er enligt väderlek!
Fotografering och dokumentering av evenemanget
Det är förbjudet att fotografera och videofilma vid konserten.

Vid evenemanget finns representanter för medierna och evenemanget spelas in för arrangörens
bruk. Vi ber er meddela elevernas vårdnadshavare att man vid evenemanget såväl filmar som tar
stillbilder. Bilder kan komma att användas i olika medier samt för arrangörernas PR-bruk, även på
internet. Konstutflykten är en offentlig tillställning, jämförbar med självständighetsbalen för
fjärdeklassare.
Personal och infodisk
Vid evenemanget rör sig assistenter iklädda röda festspelsskjortor, redo att hjälpa till med alla
praktiska ärenden. Vid infodisken finns hela tiden en representant för Festspelens personal. Den
andra infodisken finns inne i Musikhuset, vid ingången från Medborgartorget. På plats finns även
ordningsvakter. Personalen vid konstverkstaden bär ljusröda Kiasma-västar. Borttappade barn
hänvisas av evenemangets personal till det gröna takets infotält eller Musikhusets infodisk.
Förstahjälp
Vid nödsituationer vänder man sig till närmaste ordningsvakt. Även evenemangsassistenterna och
personalen vid infodisken hjälper till i nödsituationer eller kallar på hjälp.
WC-utrymmen
I övre kanten av det gröna taket finns två bajamaja-toaletter som står till konstuflyktsdeltagarnas
förfogande. Även Musikhusets WC-utrymmen står till förfogande under hela evenemanget. Alla
bajamajor och WC-utrymmen kan användas av både flickor och pojkar. Under konsertens gång
kommer man vid behov ut och tillbaka in från dörrarna 3 och 6 (parkett) samt dörrarna 12 och 15
(balkong).
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Om evenemangsarrangörerna
Konstutflykten arrangeras av Helsingfors festspel i samarbete med Fostrans- och utbildningssektorn,
Musikhuset, Helsingfors stadsorkester och Museet för nutidskonst Kiasma. I arrangemangen deltar
även studerande i bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och
arkitektur.
Efter konstutflykten
Delar av konstutflyktens konstverkstad spelas in på video och ett sammandrag av dessa publiceras
efter verkstäderna. Följ med Kiasmas YouTube-kanal!
Wilma-meddelande
Till föräldrarna kan man skicka till exempel följande Wilma-meddelande om Konstutflykten:

Vi deltar i Andraklassarnas konstutflykt onsdag 22.8.2018 kl. xx.xx-xx.xx. Evenemanget arrangeras på
det gröna taket vid Musikhuset samt i Konsertsalen. Skolan förser barnen med matsäck och biljetter
för resan. Vi ber er notera att barnen bör klä sig enligt väderlek, vi är ute ca 45 minuter.
Vid evenemanget filmar man och tar stillbilder. Bilder kan komma att användas i olika medier samt
för arrangörernas PR-bruk, även på internet. Konstutflykten är en offentlig tillställning, jämförbar
med självständighetsbalen för fjärdeklassare. Delar av konstutflyktens konstverkstad spelas in på
video och ett sammandrag av dessa publiceras efter verkstäderna på Kiasmas YouTube-kanal.
Konstutflykten arrangeras av Helsingfors festspel i samarbete med Fostrans- och utbildningssektorn,
Musikhuset, Helsingfors stadsorkester och Museet för nutidskonst Kiasma. I arrangemangen deltar
även studerande i bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och
arkitektur.
Mer info om evenemanget: www.helsinginjuhlaviikot.fi/taideretki.

Vi ses på Konstutflykten!

