AIKUISOPISKELIJAN VIIKON TAPAHTUMAT 19.–24.10.2010
PORIN TAIDEMUSEOSSA JA SATAKUNNAN MUSEOSSA
Aikuisopiskelijan viikkoa vietetään Unescon aloitteesta
jo yli 50 maassa. Viikon tehtävä on tiedottaa, motivoida, innostaa, aktivoida ja haastaa yhteistyöhön.
Aikuisopiskelijan viikossa keskeistä on ajatus
aikuisten kyvystä oppia kaikissa elämän vaiheissa,
oppimisen hyödyistä työelämässä ja opiskelun ilosta
rikkaana harrastuksena.
Porin taidemuseo ja Satakunnan Museo ovat mukana
valtakunnallisessa AVARA MUSEO -hankkeessa,
jonka avulla museoista pyritään kehittämään erilaisille
aikuisyleisöille avoimia ja kiinnostavia oppimisympäristöjä. Aikuisopiskelijan viikolla museot haluavat
muistuttaa niiden tarjoamista mahdollisuuksista
elinikäiseen oppimiseen. Tervetuloa museoon!

Porin taidemuseo www.poriartmuseum.fi
Eteläranta, puh. (02) 621 1080
Satakunnan Museo www.pori.fi/smu
Hallituskatu 11, puh. (02) 621 1063

Haluatko olla Avartaja?
Porin taidemuseo ja Satakunnan Museo kutsuvat
yleisöä ideoimaan AVARAA MUSEOTA! Mukaan
ryhmään haetaan aikusia, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään museoita kanssamme. Aikaisempi
kokemus museoista ei ole tarpeen. Lisätiedot:
Porin taidemuseo, Anni Venäläinen 044 701
7601 tai Satakunnan Museo, Outi Kivimäki
044 701 4410 (etunimi.sukunimi@pori.fi)

Tiistai 19.10. klo 14

Lauantai 23.10. klo 11–18

Luontotalo Arkki, Pohjoispuisto 7
Kurki – pitkän matkan muuttaja
Seniori-iltapäivän luentosarjassa luontovalokuvaaja
Heikki Lähteenmäki esittelee Luontotalo Arkin syksyn
teemanäyttelyn ja kertoo suomalaisen suon tyyppilinnusta, kurjesta. Arkissa esitellään samana päivänä klo
13.30 alkaen myös museoiden aikuistarjontaa
kehittävää Avara museo –hanketta. Tule mukaan
kuulemaan ja ideoimaan! Vapaa pääsy.

Satakunnan museo, Hallituskatu 11
Nukkearviointipäivä
Porin kaupungin työväenopiston suunnittelijaopettaja
Teija Ruuhikorpi-Mäki tunnistaa ja arvioi yleisön mukanaan tuomia nukkeja museon koululaistilassa lauantaipäivän ajan. Esillä on parhaita paloja museon nukkekokoelmasta sekä nukkeharrastajien valmistamia uudelleenotoksia Martta-nukeista. Tavattavissa ovat myös
museon tekstiilikonservaattori Hannele Suominen ja
kokoelma-amanuenssi Johanna Jakomaa. Vapaa pääsy.

Keskiviikko 20.10. klo 17.30
Satakunnan museo, Hallituskatu 11
Saima Irene ja Wäinö Wilhelm. Porissa vuosina
1855–1905 annetut etunimet
HuK Eva Wiklund Helsingin yliopistosta luennoi
porilaisista etunimistä. Vapaa pääsy.

Lauantai 23.10. kello 15–16
Porin taidemuseo, Eteläranta
Pori Sinfoniettan kamarimusiikkikonsertti
Porin taidemuseossa
Antonio Vivaldi: Konsertto C-duuri. W.A. Mozart: Klarinettikvintett. Taidemuseon pääsymaksut: 3,50 /1,50/1,00

Keskiviikko 20.10. klo 18
Porin taidemuseo, Eteläranta
Tervetuloa ideoimaan AVARAA MUSEOTA!
Opastettu näyttelykierros.
Kaikille avoimen yleisöopastuksen teemana on
taidemuseo avoimena oppimisympäristönä. Näyttelyihin tutustumisen ohella pohdimme yhdessä aiheeseen
liittyviä
mielenkiintoisia
kysymyksiä.
Millainen
oppimisympäristö taidemuseo on? Minkälaisia
sisältöjä taidemuseo voi tarjota oppimiselle? Millä
tavoin museo voi hyödyntää yleisön tietotaitoa
sisältöjen suunnittelussa? Oppaana ja esittelijänä
Porin taidemuseon Avara museo -hankkeen projektisuunnittelija Anni Venäläinen. Vapaa pääsy.

Sunnuntai 24.10. klo 15
Porin taidemuseo, Eteläranta
Teetä venäläisittäin. ”Teen pitäisi olla kuuma, makea
ja väkevä, kuin suudelma!”
Ohjelmassa on teenjuontia, seurustelua ja keskustelua.
Kuulemme venäläisen teenjuontikulttuurin historiasta ja
perehdymme oikeaoppiseen teen hauduttamiseen. Juodaan teetä blinien, hunajan, smetanan, sitruunan ja vadelmahillon kanssa hyvässä seurassa. Kalinkalauluyhtye esiintyy. Mahdollisuus saada reseptit mukaan. Ilmoittautuminen 19.10. mennessä osoitteeseen:
anni.venalainen@pori.fi, 044 701 7601.Yhteistyössä
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry. Maksu 5€.

