Keskustan alue
Sibeliuksen syntymäkoti, Hallituskatu 11, klo 17 & 18
Viherkasvivenyttelyä Sibeliuksen syntymäkodissa Taiteiden yönä klo 17 & klo
18, vain ilmottautuneille. Ilmoittaudu venyttelyyn
salla.nieminen@hameenlinna.fi.

Wetterhoff, Wetterhoffin talo, Palokunnankatu 9
Myymälä ja näyttely 10-20, Kirjontapaja 16-20
Wetterhoffin avoimessa kirjontapajassa pääset tutustumaan ja kokeilemaan
erilaisia kirjontatekniikoita ohjattuna.

Galleria Paperihuone, Arvi Kariston katu 9, klo 18-21
Taiteiden Yönä värikkäitä tarjouksia grafiikanvedoksista sekä korteista.
Galleriassa esillä näyttely Pause ja grafiikanpajalla Temperan taikaa.

Albertin Kellari, Kirkkorinne 2, klo 21
Blues-yhtye Maisteri T esiintymässä Albertin Kellarissa klo 21.

Musiikkiteatteri Spektri, Suomen Kasarmi 8
Avajaiset klo 16 alkaen, esitykset klo 18, 18.45, 19.30 ja 20.15
Tervetuloa upouuden Musiikkiteatteri Spektrin avajaisiin! Tule tutustumaan
tiloihin ja yrittäjiin, kysymään toiminnasta, nauttimaan mehua, kahvia ja teetä
sekä kuulemaan pieniä musiikkiteatteriesityksiä.

Yhteisöllinen Silent Street Dance, Kauppakeskus Goodman, klo 21
Silent Street Dance starttaa klo 21 Goodmanin aukiolta, josta lähdetään vapaasti
tanssien kohti Verkatehdasta. Tanssimaan ovat tervetulleita kaikki taitoihin
katsomatta. Tarvitset vain oman kannettava musiikkisoitimen ja kuulokkeet.

Capoeiraa keskustassa, kävelykatu Reska & tori, klo 19-21
Respeite Capoeira ry pitää näytöstreenejä keskustan alueella klo 19 ja 21 välillä.
Tervetuloa katsomaan, tutustumaan ja vaikka kokeilemaan!

Palanderin Talo, Linnankatu 16, klo 12-19
Palanderin talon pihalla emäntä 12-19 kertomassa talon ja pihapiirin historiasta
tasatunnein. Taloon tutustutaan omatoimisilla kierroksilla talon emännän tai
piian johdolla. Taloon otetaan n. 5 henkilöä kerrallaan.

Willa Vaski 3-vuotta, Käsityötalo Willa Vaski, Lukiokatu 4, klo 17-21
Ihanassa vanhan talon pihapiirissä voit nauttia vohveleista, korvapuusteista,
kahvista, virvokkeista ja Willa Vaskissa käsintehdyistä Kirsin Suklaista. Willa
Galleriassa on paikalla Suvi Vasama. Kaikkea mukavaa tekemistä koko
perheelle, tule täyttämään lapsesi kanssa sukupuutaulu, jonka sitten saat itselle,
sekä Eila Pethman lukee ja luettaa lapsilla loruja!
Pihapiirissä esiintyy klo 18-21 Kaikuluotain, joka soittaa akustista
sielumusiikkia!

Villa Marenki, Eteläkatu 3, klo 8-21
Tarjolla kakkuja, Pavlova-leivoksia, smörrejä, ihania suolaisia piiraita, uudet
talon viinit & kaupungin parasta kahvia. Viinilasin kylkeen laitamme ihanan
marengin!
Ja mikä ihaninta: illalla saamme nauttia live-musiikista! Aija Tuimala laulaa
kaksi settiä klo 19 alkaen.

Hämeenlinnan Teatteri, Hämeenlinnan tori, klo 18.45
Keskiaikaiset kujakissat valloittavat Hämeenlinnan torin n. klo 18.45. Luvassa
laulua ja liikehdintää noin puolen tunnin ajan!

Kortteli2, Raatihuoneenkatu 12, klo 14-21
Kortteli2-taidenäyttely on Taiteiden yössä auki klo 14-21,sekä Markus Haapoja
esittämässä pääosin kitaralla ja perkussioilla ryyditetyn sooloesityksen
taidenäyttelyn yläkerrassa klo 15.00.

Juliuksen Olohuone, Kasarmikatu 4, klo 20-23
Kassun Jamit Taiteiden Yössä. Ota oma instrumentti ja tule lavalle. Teema
vapaa, voi tulla yksin tai vaikka koko bändin kanssa, mutta tämä ei ole keikka
vaan miehitystä lavalla vaihdetaan niin paljon, kun soittajia riittää. Paikalla on
käytettävissä digipiano, rummut, basso, vahvistimet ja äänentoisto. Esiintyjät
saavat palkinnoiksi alennusjuomalipukkeita baariin ja tarjolla on myös edullinen
viiden euron iltapalabuffa. Tilaisuus on k-18 ja se streamataan.

Verkatehtaan alue
Hämeenlinnan Taiteilijaseura ry, Verkatehdas, klo 18-22
Verkatehtaankujalla: Hämeenlinnan Taiteilijaseuran jäsenten taideteoksia,
käsitöitä ja kortteja myynnissä & kirpputori, kaikki ovat tervetulleita myymään.
Lisäksi naamariaskartelua, selfiepöytä, Pyrykääkkä Designin myyntipiste &
yllätysohjelmaa.

Hämeenlinnan taidemuseo, Viipurintie 2, klo 16-22
Molemmat taidemuseon näyttelyt ovat tapahtuman kunniaksi avoinna klo 22
asti ja museoon on vapaa sisäänpääsy klo 16-22.
Kello 19–20 taiteilija- ja kuraattoritapaaminen Lohrmann-rakennuksessa,
vieraina UUSI KAUNEUS -näyttelyn kuraattori Timo Valjakka sekä
valokuvataiteilija Elina Brotherus.

Art and Joy, Viipurintie 4, oma sisäänkäynti Verkatehtaakuja 2, klo 17-22
Illan aikana upea, aloitteleva laulaja, lauluntekijä Noo esiintyy klo 19
ja klo 20.30 - vapaa pääsy!
MAALAA OMA CANVASTAULU Noon livekeikalla! Hinta 49€/hlö sis.
opastuksen
ja kaikki maalaustarvikkeet. Saavu paikan päälle klo 18.30, saat
opastuksen materiaaleihin sekä ohjeistusta eri maalaustekniikoista ennen
konsertin alkua klo 19. Maalaamaan sopii max 8hlöä. Liput;
www.artandjoy.fi/shop
Lisäksi myytävänä kahvia, teetä & pikkupurtavaa. Paikalla pieni käsityöbasaari.
Tule inspiroitumaan luovasta tilasta ja tutustu Art and Joy:n toimintaan;
Ekspressiivinen taideterapia, aikuisten naisten luova ryhmä, Paint and Wine
illat, Teemaillat ja tapahtumat, retriitit, taidesynttärit lapsille ja aikuisille.

ARXin Taiteiden Yö, Kulttuurikeskus ARX, Viipurintie 4, klo 16-19
ARX-talon taiteiden yössä heitellään noppaa Skidipeli Hämeenlinnassa ja
katuliitudiskoillaan ARX-talon edustalla. Maksuton ohjelma sopii koko
perheelle.

GalleriaKONE, Verkatehtaankuja 9, Opistotalon 1.krs, klo 11-20
Arto Kettusen näyttely Elina
Näyttelyn nimi Elina viittaa puolisooni Elinaan, jota olen käyttänyt maalausteni
mallina. Minulle oli tärkeää valita maalausten malliksi itselleni läheinen
henkilö. Halusin kuvata maalauksissani nuoren naisen arkea. Aloitin
maalaussarjan tekemisen noin kaksi vuotta sitten, vähän sen jälkeen, kun tapasin
Elinan ensimmäistä kertaa.

Hämeenlinnan Miniteatteri, verkatehtaankuja, klo 20.30-21.30
Hämeenlinnan Miniteatteri esittää visuaalisia kohtauksia non-stoppina
Verkatehtaankujalla Taiteiden Yössä.

Linnan alue
Hämeen linna, Kustaa III:n katu 6 & 8, klo 10-20
Hämeen linna ja Vankila avoinna klo 10–20, vapaa pääsy koko päivän ajan.
Opastukset linnalla klo 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 ja 19. Opastuksille
ilmoittautuminen linnan museokaupassa.
Linnan luentosali klo 17–20: Tule tutustumaan Hämeen linnan GNI-RI
May2021 -näyttelyn kohokohtiin - linnan luentosalissa palataan näyttelyn
avajaistunnelmiin ja esitetään videosarjaa, jolla taiteilija Nick Ervinck kertoo
teoksistaan.

• Lue tarkemmat esittelyt ja tiedot tapahtumista osoitteessa
www.hmltaiteidenyo.fi
• Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy, ellei toisin mainita
• Muista noudattaa annettuja koronaohjeistuksia

