OHJELMA TAPAHTUMAPAIKKOJEN MUKAAN n.
AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ – TULOSTA MUKAAN!
ALBERTIN KELLARI | Kirkkorinne 2
Ravintola Albertin kellarissa on esiintymässä
Mt. Black & 5000 Cadillacs. Vapaa pääsy.

ARX-TALO | Keinusaarentie 1
ARXin koko perheen Taiteiden yötä vietetään klo 17–20.
ARXin uusi Mistä nyt tuulee? -näyttely on avoinna taiteiden yönä.
Näyttely kutsuu tutustumaan sääilmiöihin ja eriskummalliseen
säätietouteen. ARX-talon edessä (Viipurintie 4) tehdään työpajassa
iso yhteinen tuuliteos. Koko perheelle sopiva ARX-talon Taiteiden yö on avoinna klo 17–20.

OLUTHUONE BIRGER | Raatihuoneenkatu 5
Kaupunkiuutiset ja Olutravintola Birger tarjoavat: AP Sarjanto trio kello 21 Olutravintola Birgerissä,
vapaa pääsy.

BAR SKOGSTER | Raatihuoneenkatu 8
Bar Skogster tuo ripauksen historiaa Taiteiden Yöhön! Cocktail-artisti, baarimestari Joni Virta Son of
the Punch Oy:stä tulee loihtimaan salakapakka-henkisiä juomasekoituksia klo 19–24.
Tule samalla vilkaisemaan Oy Alkoholiliike Ab:n vanhoja etikettejä, näytillä mm. Sorbus, Vinetto,
Rommi sekä Jaloviinan ensimmäinen etiketti. Näitä on harvoin näytillä! Tarjolla myös tapasbufee klo
19–23 (9,50 €)

CAFE HOFFI | Palokunnankatu 9
klo 18 Mitä tiedät Mikki Hiirestä?
Duo Lehdykkä, Heikki Sirkkola, saksofoni Sirpa Harju, klarinetti

CAPOEIRAA KAUPUNGILLA | Respeite Capoeira ry.
Kiertelyä linnalta Viipurintielle päin sekä keskustan tienoilla, pysähtyen välillä treenaamaan ja pelaamaan capoeiraa näytösluontoisesti.

KAHVILA DOIS AMORES | Raatihuoneenkatu 4
Taiteiden yössä Kahvila Dois Amores on auki klo 21:00 asti. Kahvila seinällä Kati Kemppaisen “DOWN
UNDER - HETKIÄ JA TUNNELMIA” näytely (akryyli kankaalle). Ihana Líbia Leaby laulaa brasilialaista
populaarimusikkia klo 19:00. Taiteiden yön tarjous: Brasilialainen herkkumenu 6,50 euroa (sis. 3 pão
de queijo (pieni juustoleipä), brigadeiro (pieni makea) & kahvi/tee/jäätee.

GALLERIA-KEHYSTÄMÖ RAAMIDAAMIT | Viipurintie 4
Avoinna Taiteiden yönä klo 18 asti, taiteilija paikalla klo 16–18.
Aikamatkaajat-valokuvanäyttely: Valokuvaaja Anu Hätisen henkilökuvia Hämeen keskiaikamarkkinoilta 2014–2019, avoinna 1.–31.8.

GALLERIA KONE ja TAIDELAINAAMO | Verkatehtaankuja | klo 11–22
Kuvanveistäjä Hanna Vahvaselän näyttely avautuu Taiteiden yönä GalleriaKONEessa. Taiteilija on paikalla näyttelyssään klo 22 asti.
Hanna Vahvaselkä (s. 1973 Lappeenranta) on suomalainen kuvanveistäjä. Hän valmistui Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi vuonna 1999. Hänen pääasiallinen materiaalinsa on puu. Tekniikan yksityiskohdat ovat vaihdelleet välillä maalauksellisempaan, välillä graafisempaan suuntaan, ja
tietyissä teoksissa näkyy installaation piirteitä. Lähiympäristö sekä tavalliset ihmiset ja näiden arki ovat
usein toimineet inspiraation lähteinä.

GALLERIA PAPERIHUONE | Arvi Kariston katu 9
Näyttelyt ovat avoinna klo 13–21, galleriassa “Taloja puuta heinää” – puupiirros-, monotypia- sekä
fotogravyyrivedoksia ja grafiikanpajalla “Hedelmistään puu tunnetaan”, puupiirros- ja monotypiavedoksia sekä muutama litografia.
Ohjelmassa lisäksi:
• Taidemenetelmien esittelyä klo 16–20,
• Tarottulkitsija Mama Maddalena klo 18–21 (hinta 5 e).

HÄMEEN LINNA | Kustaa III:n katu 6 ja VANKILA | Kustaa III:n katu 8
avoinna klo 10–20, vapaa pääsy koko päivän ajan
Opastukset linnassa klo 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 ja 19.

HÄMEENLINNAN KAUPUNGINKIRJASTO | Lukiokatu 2 | klo 16–20
Eläköön kirjasto!
Kurkistus peruskorjattuun pääkirjastoon
Hämeenlinnan peruskorjatun pääkirjaston palvelut aukeavat tiistaina 1.9. klo 10. Pääset kuitenkin kurkistamaan kirjaston uusiin tiloihin ja palveluihin jo Taiteiden yönä perjantaina 28.8. klo 16–20. Katso
illan ohjelma kirjaston verkkosivuilta www.vanamokirjastot.fi
Tervetuloa!

HÄMEENLINNAN TAIDEMUSEO | Viipurintie 2
Taiteiden yönä vapaa pääsy taidemuseoon klo 16–20. Lämpimästi tervetuloa! Museo on auki perjantaina 28.8. klo 11–20.
https://www.hameenlinnantaidemuseo.fi/2020/08/12/taiteiden-yo-hameenlinnan-taidemuseossa/

HÄMEENLINNAN TEATTERI | päänäyttämö, Keinusaarentie 5
Hämeenlinnan Teatterin Taiteiden Yössä on tarjolla musiikkimaistiaisia Maratontanssit-näytelmästä
sekä muusta saman aikakauden musiikista. Lauteilla Antti Paranko orkestereineen, solisteina Maratontanssien näyttelijöitä. Show time 18.15–19.00 ja 19.30–20.15.
Teatteriravintola Pikku Huvila on avoinna 17.30–19.30, tarjolla pientä purtavaa sekä kylmiä ja lämpimiä juomia.
Vapaa pääsy. Yleisöturvallisuuden vuoksi henkilörajoitus max 80.
Taiteiden Yön lipputarjous:

Kaksi lippua yhden hinnalla seuraaviin Maratontanssien esityksiin:
Pe 11.9. klo 19
La 19.9. klo 18
Pe 25.9. klo 19
La 26.9. klo 13
Liput vain Teatterin lippukassasta pe 28.8. klo 18–20.30. Lippuja rajoitetusti.
Muistathan tulla vain terveenä ja pidetään turvavälit ja huolta toisistamme.

HÄMEENLINNAN TORI klo 18–
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Laula Skanssamme -yhteislaulutilaisuus kanttori Ismo Savimäen kanssa klo 18–19.30 Hämeenlinnan
torilla.
Beethovenin IX sinfonia klo 20
Hämeenlinnan kirkon edessä torilla. Tawastia Sinfonia, Hämeenlinnan Mieskuoro, Timotei-kuoro,
Hämeenlinnan kamarikuoro ja huippusolistit. Johtaa kanttori Heikki Seppänen.
Yhteistyössä Musiikkia Linnassa, Suomen kulttuurirahaston Hämeen rahasto ja Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry.
Tapahtumiin on vapaa pääsy.
Torilla mukana myös mm.
Ulottuvuusmatkat Oy, uusi hämeenlinnalainen peli- ja elämystoimintaa tarjoava yritys!
Naivistit Iittalassa -säätiö kertoo tulevasta talvinäyttelystään! Naivismin talvi -näyttely on avoinna
viikonloppuisin 1.11.2020–31.3.2021 klo 11–17 Iittalan vanhalla puukoululla, Hollaajantie 2, Iittala.
Näyttely esittelee nykynaivistien uusimpia teoksia. Laajemmin esittelyssä ovat naivistit Eino Viikilä ja
Esa Leppänen. Lisäksi nähtävillä on otos Martti Innasen teoksia Suomen Gallupin säätiön kokoelmasta. Lisätietoja: www.naivistit.fi
yhteistyössä Häme Experience, www.doerz.com/hame-experience
Miekkailu- ja historianelävöittämisseura Vanajan Sudet ry
Vanajan Susien yleisölle avoimet treenit. Vanajan Sudet treenaavat ja esittelevät viikinkitaisteluaseita
Taiteiden yönä torilla kello 18–19.30.
Lisätietoja Vanajan Susista: www.vanajansudet.com

KASSUN JAMIT goes JULIUKSEN OLOHUONE | Kasarmikatu 4
Lava on avoinna kaikille musiikin ystäville, harrastajille ja ammattilaisille Taiteiden yössä Juliuksen
olohuoneessa. Tyyli on vapaa, mutta turvallisuudesta pidetään huoli. Omia soittimia mukaan, paikalta
löytyy mikit, rummut, vahvistimet ja vähän ehkä muutakin, kuten käsidesiä, puhdistusliinoja ym.
Housebändi lämmittelee lavan käyntiin muutamalla kappaleella. Rohkeista avauksista, viileistä sooloista, ym. myönnämme apurahalomakkeita baarin puolelle! Yleisömäärästä ja turvaväleistä pidetään
huoli. Jamitiimi kiittää Hämeen Kulttuurirahastoa ja Juliuksen olohuonetta.
https://www.facebook.com/juliuksenolohuone/
Tilaisuus striimataan.

KORTTELI2, Raatihuoneenkatu 14
RADIKAALIT RISTIPISTOT TAITEIDEN YÖSSÄ Klo 18–21
Kohahduta, yllätä, ota kantaa, riemuitse, haistattele, ylistä, vihaa ja rakasta ilmaisullisen käsityön
keinoin. Radikaalien ristipistojen avoimessa työpajassa voi kokeilla ristipistoja lyhyesti tai viipyä pidempään. Tarvikkeita ja työvälineitä löytyy paikan päältä.
SIBELISUOPISTON PUHALLINORKESTERI klo 18.50
• Sibelius-opiston puhallinorkesteri SiPu johtajanaan Anni Ollila-Nordström
• Orkesteri on kooltaan n. 45 soittajaa ja orkesteriin kuuluu myös laaja valikoima lyömäsoittimia
• Bert Appermont: Rapunzel (teos puhallinorkesterille ja kertojalle), kesto n. 15min. Teos perustuu
Grimmin Tähkäpää-satuun.
• Richard L. Saucedo: Dreamsong, kesto n. 4 min.

LIISAN KERAMIIKKA | Toivontie 15 Myllymäen kalliolla, vihreän pienkerrostalon alakerta, klo

16–21

Keramiikka-artesaani Liisa Turunen: “Kädet saveen” -työhuonetapahtuma.
Työhuoneella voi kokeilla saven työstämistä. Työt raakapoltetaan ja ne voi myöhemmin noutaa.

OMATA – TILAA LUOVUUDELLE Verkatehtaankuja 2 | Klo 17–
• Art and Joy:n luova olotila Omata avoinna klo 17–22 (–23) Tervetuloa tutustumaan tilaan ja
toimintaan! Tilassa myös pieni käsityöbasaari.
• Paint with friends- ilta Omatassa (Verkatehtaankuja 2) klo 17–20. Lumoudu väreistä ja rakastu maalaamiseen. Tule yksin tai yhdessä ystävän tai yli 10v. lapsen/nuoren kanssa, nauttikaa yhteisestä ajasta
ja luovasta tekemisestä! Ohjeistan värien käytössä ja eri toteutumahdollisuuksissa. Heittäydy leikkiin ja
luo oma uniikki ja intuitiivinen taideteos.
• Workshop:in hinta on 42€/hlö/taulu. Sis. kahvia/teetä/kaakaota/ mehua. Osta lippu iltaan Art and
Joy:n verkkokaupasta. https://www.artandjoy.fi/shop
Max 8 hlöä, turvavälit huomioiden.
Seuraamme koronatilannetta, muutokset mahdollisia.
Huomioimme turvavälit ja hygieniaohjeistukset toiminnassa.
Lisätietoja: rina@artandjoy.fi 044-0717012 www.artandjoy.fi

PERFORMANSSITAIDETTA TAITEIDEN YÖSSÄ
Yhteistyössä Hämeenlinnan Taiteilijaseuran kanssa.
Tellervo Ein (kaupunki) luontotutkimus jatkuu:
Taide – totuus vai tehtävä?
Aika: oikea
Paikka: vaihtuva

MUSEO SKOGSTER, Raatihuoneenkatu 8 klo –22
Kohteistamme Hämeenlinnan Taiteiden yössä perjantaina 28.8.2020 ovat mukana Museo Skogster ja
Sibeliuksen syntymäkoti. Molemmat museot ovat avoinna klo 22 asti.
Museo Skogsterissa on lisäksi ohjelmaa hääaiheisen Kunnes kuolema erottaa -näyttelyn teemoilla:
• kukkaseppeletyöpaja non-stop klo 18–20
• YLE:n Elävä arkisto -videoita hääteemalla
HÖRBS: Hääseppele hävikkikukista -työpaja
Mitkä kukat tuovat morsiamelle onnea? Tule kuulemaan kukkaseppeleiden perinteistä ja opi sitomaan
suloinen pääkoriste hiilijalanjälkeäsi kasvattamatta. Työpajan pitää HÖRBSIN Kaisa.

SIBELIUKSEN SYNTYMÄKOTI | Hallituskatu 11 Avoinna klo 22 asti
SUISTOKLUBI, Verkatehtaankuja | klo 18–
Tarinallisen journalismin kirjan julkkarit. Ovet aukeavat yleisölle 18.00, ja kirjan tiimoilta on paneelikeskustelu 18.30, jota kaikki ovat tervetulleita seuraamaan. 22.00 Yortsut, joissa paikallisten Dj:ten
ryhmä soittaa hip hop -painotteista musiikkia.

UNIQUE ART – LIVE Musaa ja Maalaustaidetta | Sibeliuksenkatu 13 | klo 19–
Livemusiikkia @jaskalahti ja tunnelmoivaa maalaustaidetta @sadesonck. Taiteilemme kadulla @
uniqueart.fi edessä tai sateen sattuessa sisällä. Aloittelemme klo: 19.00. (Kokonaiskesto noin 1h) Mahdollisuus huutaa maalaus omalle seinälle keikan päätteeksi. Liikkeellä on livemaalauksen lisäksi myös
artistien tauluja myytävänä.
Ota oma retkituoli ja eväät mukaan.

WETTERHOFFIN TALO, Wetterhoffinkatu 4, Palokunnankatu 9
www.wetterhoff.fi
Wetterhoff tarjoilee Hämeenlinnan Taiteiden yönä tarjouksia & tapahtumaa! Myymälä palvelee pidennetysti klo 20 saakka.
Myymälässä klo 15 eteenpäin Iltamaan tekstiilitaikuri Jenni Vanhanen esittelee ryijysuunnitteluaan
ja kuinka valokuva muunnetaan ryijyksi. Residenssihuoneen uusi tulokas Hanna Khaleghi esittelee
myymälässä makrameen tekoa.
Perjantaista lauantaihin tuntuvia tarjouksia hamppu-, puuvilla- ja villalangoista sekä kalkkimaalit -50%.
Café Hoffissa Klo 18 ”Mitä tiedät Mikki Hiirestä” -musiikkiesitys.

YHDEN ILLAN GALLERIA, Hallituskatu 19 as 7
klo 16–
Yhden illan galleria avaa ovensa nimensä mukaisesti yhdeksi illaksi. Esillä Julianna Karosen taidetta.
Tule nauttimaan kuppi kuumaa teetä rennossa tunnelmassa, tutustumaan teoksiin tai tapaamaan itse
taiteilijaa. Ovet aukenevat kello 16 ja ovat auki pitkälle iltaan.

YHTEISÖLLINEN SILENCE STREET DANCE

Kaupunkitanssi toteutetaan Taiteiden Yönä Hämeenlinnan kaupungin kaduilla, tanssiin lähtö klo 21.00
Goodmanin sisäänkäynnin edessä olevalta aukiolta josta lähdetään tanssimaan ARXille. Tanssijat
ottavat kaupunkitilaan uudenlaisen fyysisen kontaktin, näyttäytyvät siinä uudella tavalla ja reagoivat
vastaantulijoihin kukin omalla tavallaan. Tanssimaan ovat tervetulleita kaikki taitoihin katsomatta.
Tarvitset vain oman kannettava musiikkisoitimen ja kuulokkeet. Silence Street Dancea on tanssittu
Hämeenlinnan taiteiden yössä vuodesta 2013.
(Ohjelmaversio pe 29.8. klo 12. Muutokset mahdollisia)

Ohjeita koronaviruksen torjuntaan
Suojaa itseäsi ja muita! Toimi vastuuullisesti.
Jos tunnet itsesi sairaaksi tai epäilet altistuneesi, jää kotiin.
Jos et voi pitää turvallista etäisyyttä muihin, peitä suusi ja nenäsi maskilla.
Älä koskettele silmiäsi, nenääsi tai suutasi.
Yski ja aivasta kyynärtaipeeseen tai kertakäyttönenäliinaan.
Laita nenäliina roskiin välittömästi käytön jälkeen.
Pidä vähintään parin metrin tai kahden käsivarren mitan etäisyys muihin.
Pese kätesi säännöllisesti ja käytä käsidesiä.

