OHJELMA TAPAHTUMAPAIKKOJEN MUKAAN
AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ – TULOSTA MUKAAN!
ALBERTIN KELLARI, Kirkkorinne 2
Albertin Kellarissa 30.8. ILMAISTA LIVEÄ: O´Pojat n. klo 21:30

ARX-TALO Keinusaarentie 1
ARXin koko perheen Taiteiden yötä vietetään klo 17–21.
Unikudelmia-näyttely GalleriaARXissa johdattaa ARXin Taiteiden
yönä uniteemaan. Näyttelyssä pääsee tutkimaan uniasioita suomalaisen kirjallisuuden sitaattien ja esineiden kautta. Unirunopyörillä
voi pyöräyttää runon ja työpajassa voi tehdä itselleen kivestä
uniamuletin hyvien unien takaamiseksi. Lopuksi voi tanssia itsensä
vaikka uuvuksiin diskon sykkeessä.
Aimokoulu järjestää näytösluontoisesti Rakupolttoa ARX-talon edustalla. Rakupoltossa poltetaan rakusavesta tehtyjä taide-esineitä. Esineet poltetaan noin 1020 asteen lämpötilaan kaasu-uunissa. Esineet
savustetaan polton jälkeen ja jäähdytetään nopeasti. Rakupoltto järjestetään klo 16–20 välisenä aikana.
Tule katsomaan rakupolton ihmeellistä maailmaa!
Samaan aikaan Aimokoulu järjestää myös torninrakennushaasteen! Kaikki voivat osallistua
yhteisötaideteoksen luomiseen. Yritetään rakentaa yhteisvoimin tosi korkea torni savesta. Jokainen voi
tulla tekemään oman seinä palan teokseen. Teos on ihailtavana vain tuon illan. Tornin rakennusta klo
17–20 ARX-talon edustalla.
ART Café Intola palvelee talon asiakkaita klo 22 saakka.

CAFE BAR SKOGSTER, Raatihuoneenkatu 8
Cafe Bar Skogsterilla tarjolla ilmaista livemusiikkia klo 21.30 sekä tapasbuffa klo 20 alkaen.
NUMA Bandin elokiertue jatkuu! Numan keikkasetti koostuu pääasiassa omista poppikappaleista –
niin suomeksi kuin englanniksi laulettuna. Sopiviin väleihin vetäistään muutama tuttu lainakappale,
numamaisesti sovitettuna. Numassa musisoivat laulaja-lauluntekijä Pasi Nuutinen ja kitarataituri
Make Vinnari, sähköistä ja akustista soundia yhdistellen.

FIFTH AVENUE, Sibeliuksenkatu 2
Fifth Avenue esittää värielokuvan Nuori Kapinallinen (Rebel Without a Cause), pääosassa James Dean.
Näytösajat Taiteiden yönä perjantaina 30.8. klo 22 ja 00:15 sekä sunnuntaina 1.9. klo 20.
Lippupaketti 1: 17 €, sis. old times -tyyliin: pääsylippu, cheeseburger, Coca-Cola ja pop-corn
Lippupaketti 2: 12 €, sis. pääsylippu, limonadi ja pop-corn
Liput ennakkoon Fifth Avenue -ravintolasta, ovelta niin kauaun kuin paikkoja riittää.
fiftari.fi

GALLERIA KONE, Ars-Häme ry, Paasikiventie 2
Näyttelyn LISÄÄ TOISTOJA avajaiset.
Lisää toistoja on Katariina Stålhammarin ja Ilkka Wahalan toinen yhteisnäyttely, jossa yhdistyvät
kahden taiteilijan kiinnostukset virtuaalimaailmoihin ja kehoidentiteettin. GalleriaKONEeseen rakentuvassa installaatiokokonaisuudessa nähdään niin liikkuvaa kuvaa kuin staattisia esineitäkin.
Tampereella asuvat ja työskentelevät taiteilijat ovat illan aikana tavattavissa. Nolla kaloria -tarjoilua.
GalleriaKONE & Taidelainaamo avoinna ainakin klo 22 asti.
Kulttuuripoliittinen keskustelu “Kaupunki ja Taide”
Lasipihalla 30.8. klo 18.30–20.50
Keskustelua vetävät filosofi, kirjailija Johannes Ojansuu ja taiteen tohtori, kuvataiteilija Mika Karhu.
Keskustelukumppaneina heillä ovat Hämeenlinnan taidemuseon uusi johtaja Jenny Valli, skeittimaisteri, kulttuuritutkija Juho Haavisto sekä Suomen ympäristökeskuksen erityistutkija Jari Lyytimäki. Keskustelutilaisuuden aluksi julkistetaan Ars-Häme ry:n uuden taidepalkinnon saaja.
Ohjelma:
Klo 18.30 Ars-Häme ry:n taidepalkinnon julkistaminen
Klo 18.40 Taide kaupunkikehityksessä

Hämeenlinnan taidemuseon johtaja Jenny Valli, Johannes Ojansuu ja Mika Karhu
Klo 19.00 Ökö-impro, hämeenlinnalainen improvisaatioteatteriryhmä
Klo 19.15 Kaupunki taideluomana
skeittimaisteri, kulttuuritutkija Juho Haavisto, Johannes Ojansuu ja Mika Karhu
Klo 19.35 Ökö-impro
Klo 19.55 Miltä näyttää kaupunki ilmastonmuutoksen iskettyä?
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia kaupunkitilaan ja myös kaupunkikokemukseen, onko tulossa pelkkää
lämpöistä kesää vai sietämätöntä nihkeyttä ja pitkää marraskuuta… Miten ilmastonmuutoksen torjunta ja muutoksiin sopeutuminen muuttavat kaupunkikuvaa, miten kaupungin rakenteiden ja ihmisten
toiminnan on muututtava, jos riskejä halutaan välttää. Miten ilmastohaasteista puhutaan ja viestitään,
nähdäänkö kaupunki pelkkänä ilmastopaheiden pesänä vai ratkaisujen avaimena?
Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Jari Lyytimäki, Johannes Ojansuu ja Mika Karhu
Klo 20.15 Loppukeskustelu: Mika Karhu, Johannes Ojansuu, Jenny Valli, Juho Haavisto ja Jari
Lyytimäki
Järj. Verkatehdas Oy ja Ars-Häme ry

Taiteiden yönä Aulagalleriassa
Heitä viitta harteille, puuhka kaulaan ja astu renessanssimaisemaan!
Luotsin Pukuvuokraamo tuo GalleriaKONEen ja Taidelainaamon Aulagalleriaan valikoiman upeita
asusteita. Kokeile eri rooleja ja ikuista itsesi maisemamaalauksen edessä.
Luotsin Pukuvuokraamon varasto muodostuu pääasiassa Hämeenlinnan Teatterin pukuvarastosta.
Lisätietoja: https://www.luotsinpukuvuokraamo.fi/

GALLERIA PAPERIHUONE, Arvi Kariston katu 9, klo 12–18
Gallerialla on esillä hämeenlinnalaisen kuvataiteilijan Anna-Maija Bergmanin näyttely ”Luonnollisesti”. Bergman on valmistanut näyttelyn teokset piirtämällä, maalaamalla ja/tai metalligrafiikan perinteisillä menetelmillä. Lisäksi teoksissa näkyy luonnonmateriaaleja ja -elementtejä sekä itsetehtyjä ja
värjättyjä papereita. Näyttelyssä on nähtävissä luonnonrakkautta.
Grafiikanpajalla Monica Bouchtin näyttely ”Elämäni eläimet”.

GREEN RAPARPERI, Raatihuoneenkatu 11
Pysähdy nauttimaan Tapio Rautavaaran laulelmista alkaen klo 20. Voit herkutella kahvilan tuotteilla
tai pysähtyä viinilasin äärelle.
Mari Orkola, laulu ja piano
Tommi Pajunen, kitara

HÄMEEN LINNA, Kustaa III:n katu 6

avoinna klo 10–21, vapaa pääsy koko päivän ajan
Opastukset
Suomeksi klo 10, 11, 13, 14, 15, 16 & 17. Englanniksi klo 10, 11, 14, 15 & 16. Ruotsiksi klo 11. Saksaksi klo 14.
Opastetuilla linnakierroksilla tutustutaan linnan historian vaiheisiin ja keskiaikaisiin huonetiloihin
rakennuksen ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Ilmoittautuminen linnan museokauppaan.
Kolot ja kolkat -kierrokset, klo 17 & 18
Oletko aina halunnut päästä käymään linnan yleisöltä suljetuissa tiloissa? Miltä keskiaikaisia portaita
pitkin kulkeminen tuntuu ja millainen näköala linnan korkeimmasta tornista avautuu? Ennakkoilmoittautuminen oheisen linkin kautta https://ssl.eventilla.com/event/mW51e
Bachia linnoissa
Kuninkaansali, klo 19
Nuorten muusikoiden barokkiyhtye soittaa Johann Sebastian Bachin kolme rakastettua ja syvällistä
viulukonserttoa Hämeen linnan Kuninkaansalissa.
Lotta Harju, Heidi-Annina Nikkilä ja Knuut Nissinen, viulu
Jusa Mankki, alttoviulu
Sahrami Huhtala, sello
Sofia Valli, cembalo

Avoimet työpajat, klo 11–15
Linnan toisessa kerroksessa on tarjolla yleisölle avoimia työpajoja. Tule tekemään oma kohokuvioitu
nahkainen kirjanmerkki tai mehiläisvahasta valmistettu kynttilä.
Näyttelyt
Linnan uudet perusnäyttelyt Linnan historia, Rikkauksien Häme -olohuone ja Asehuone ovat avautuneet yleisölle kesän aikana ja ovat avoinna myös Taiteiden yön aikana.
HISTORIALLISTA UHKAPELIÄ
Hämeen Wanhan Linnan Killan elävöittäjät opastavat yleisölle leikkimielisiä historiallisia uhkapelejä,
muun muassa Biribiä Hämeen linnassa 30.8. kello 18–20. Pelituokio on maksuton ja sopii koko perheelle.

HÄMEENLINNAN KIRKKO, Kirkkorinne
ELÄVÄ VESI, Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
klo 19–21.30
Musiikkia ja Raamatun tekstejä
Yhteisötaideteoksen toteuttamista
Ohjelmat puolen tunnin välein
Taidenäyttely, jossa esillä Petra Sarasteen ja Peter Östermanin teoksia

HÄMEENLINNAN TEATTERI, Keinusaarentie 5
Kolme keskustelutilaisuutta Pikku Huvilassa klo 18–21 välisenä aikana
18.00–18.30 Kirsi-Kaisa Sinisalo keskustelee professori Panu Rajalan ja ohjaaja Jukka Keinosen
kanssa Mika Waltarista näytelmäkirjailijana ja näytelmästä Gabriel, tule takaisin.
18.40–19.00 Päänäyttämöllä kohtauksia näytelmästä Gabriel, tule takaisin.
19.00–19.30 Kirsi-Kaisa Sinisalo haastattelee professori Panu Rajalaa aiheesta Väinö Linna ja
monologinäytelmä Päämäärä Tuntematon.
19.40–20.00 Päänäyttämöllä kohtauksia näytelmästä Gabriel, tule takaisin.
19.00–20.00 Verstas-näyttämöllä näyttelijä Liisa Peltonen lukee runoilija Eeva Kilven teoksen Sininen muistikirja
20.10–20.40 Kirsi-Kaisa Sinisalo haastattelee professori Kari Uusikylää, Vauva-lehden ja Meidän perhe
-lehden bloggari Koti-iskä88:a ja näytelmäkirjailija Tuomas Parkkista näytelmän Madaamit teemoista,
kuten perhe-elämän tasa-arvo, sukupuoliroolit ja kasvatus, vanhemmuuden odotukset ja vaatimukset.
http://hmlteatteri.fi/esitykset/taiteiden-yo
Ravintola Pikku Huvila on avoinna tapahtumien aikana.

HÄMEENLINNAN TORI klo 18–22
• Iltatori
• The Hämpton Dixie Duo klo 18:30
• Suuren Tarinakilpailun innoittama HML Street AR(t) -festivaalin teos Huilumies huutokaupataan n.
klo 19
• Naivistit Iittalassa vierailee torilla: taidetyöpaja kaikenikäisille

KEHYSTÄMÖ RAAMIDAAMIT ja KAHVILA DOIS AMORES , Viipurintie 4
Muualla maailmalla kuin Suomessa kuuluisampi valokuvaaja Jalo Porkkala ripustaa tulevaa näyttelyään Taiteiden yönä, ja sitä saa tulla seuraamaan ja tutustua teoksiin ennenaikaisesti. Porkkalan
dagerrotypiat ovat hopeoidulle alumiinilaatalle kehitettyjä kuvia. Menetelmä on ikiaikainen ja teokset
toinen toistaan upeampia! Peilihuone-näyttelyn avajaiset la 31.8. klo 15.00.
• Galleriassa Matrikkelitaiteilija Voitto Vikainen
• Radikaalit ristipistot HML -ryhmä pitää avointa työpajaa kaikille radikaaleista käsitöistä kiinnostuneille, työpaja on maksuton. Lisäksi esillä on ryhmässä syntyneitä töitä näyttelyssä Minigalleriassa.
• HottisDaamin hodareita suurimpaan kulttuurinnälkään (ulkopuolella, kadulla)
• Perkkuheppu ja viidakon rummut, sivuovella
• Herkkupeput tehneet afrikkalaisista kankaista donitseja, koruja, kasseja yms., myynnissä sivuovella

• klo 18–20 Lauluniekka Markku Huumarsalo ja Piia Pakarinen (harmonikka): Laulelmia ja
muutakin musiikkia
• klo 20 Musaimproa! Esiintymässä 7 Sibelius-opiston opettajaa, instrumenttivalikoimassa on mm.
tuuba, viulu, piano, huilu ja kellopeli.

KESKUSTALO KAUPPAPIHA, Raatihuoneenkatu 13
Travel Agent FEEL Hämeenlinna, klo 12–19
The Other Travel Agency on pohjoismainen taideprojekti, joka vie uusiin ja yllättäviin ympäristöihin.
Matkaoppaana toimivat taiteilijat, jotka johdattavat osallistujan omiin mielenmaisemiinsa ja heille
merkityksellisiin arjen ympäristöihin.
Taiteiden yön ohjelmassa muun muassa:
• Klo 13 Keskustelua elävästä kaupunkikulttuurista
• Klo 14.30 Lanseerataan suussa sulava matkamuisto
• Travel Agent FEEL Hämeenlinna 26.8.–30.8.2019, pop up -taidetapahtuman ohjelmassa mm. non
stop -ohjelmaa sekä työpajoja:
• Näe Maria Elorannan matkailuvideo
• Lainaa kaupunkipyörä
• Osallistu opastetulle kaupunkikierrokselle
• Teetä itsestäsi muotokuva
• Osta matkamuisto
Paikallisina yhteistyökumppaneina toimivat Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsi,
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Gtie, Kultasuklaa ja Vinovinkkeli.
www.theothertravelagency.com

KUMPPANUUSTALO, Kirjastokatu 1
Taiteiden yö saapuu jälleen Hämeenlinnaan tuttuun tapaan elokuun lopussa! 5-vuotisjuhlavuottaan
juhliva Kumppanuustalo on myös Taiteiden yön menossa mukana.
Olet tervetullut paikan päälle nauttimaan taide- ja kulttuurielämyksistä. Kumppanuustalon Taiteiden
yö on koko perheelle sopiva tapahtuma, johon ovat kaikki tervetulleita vauvasta vaariin.
Ohjelmassa on mm:
Klo 15 alkaa Kirjataidetta-työpaja. Ota oma vanha kirjasi mukaan ja tuunaa siitä upea kirjakoriste
itsellesi!
Klo 15 alkaen löytyy Kumppanuustalon toisesta kerroksesta Taidesuttareiden taidenäyttely sekä Kuvataiteilija Marjo Akkasen Taideinstallaatio-taidenäyttely.
Klo 16 alkaen paikan päällä on mahdollisuus ottaa hennatatuointi pientä korvausta vastaan. Henna on
Lawsonia Inermis-pensaan lehdistä tehtyä värijauhetta, jolla tehdään koristeellisia kuvioita ihoon.
Klo 16 lähtien NerDerb ry on kertomassa omasta toiminnastaan ja esittelee Cosplay-asuja. Samalla
tarjolla on mahdollisuus kokeilla D&D pelaamista. Cosplay on harrastus, jossa ihmiset pukeutuvat
esim. manga-, anime-, sarjakuva-, peli- tai elokuvahahmoiksi.
Klo 17.30–18.15 Harmonikkayhtye Pomppaduuri, Vanajaveden opisto (1.krs aula)
Klo 18.30–18.45 Tahitilaista tanssia, Vanajaveden opisto (1.krs aula)
Lisäksi Kahvila Pikkutori on avoinna Taiteiden yössä klo 15–19. Tarjolla kahvia, virvokkeita ja maukkaita herkkuja, hauskuutusta Seniori-klovneilta sekä sekä mahdollisuus kuvauttaa itsensä Supersankarina! Tarjolla Irakilaisia makuja huokeaan hintaan ja mahdollisuus kokeilla myös somalilaisia makuja.
Vain käteinen!
Kanta-Hämeen Lausujat
Runo kohtaa ihmisen. Klo 17 Kanta-Hämeen Lausujat saattavat lukea runon juuri sinulle! Kierros alkaa
Kumppanuustalolta.

LASISTUDIO SODA SHOP DESIGN, Vanha Makasiini, Aulangontie 1b, klo 17–22
Tervetuloa tutustumaan lasistudion myymälään vanhaan historialliseen Makasiiniin! Ehdit vielä
näkemään kesänäyttelymme, jossa mukana lasitaitelijoiden Marjut Nummisen ja Aino Vilppaan
lisäksi viisi muuta taiteilijaa: Raxu Helminen, Heikki Huotari, Mari Isotalo, Marjoriikka Ovaskainen
ja Kati Valkonen. Esillä mm. akvarelleja, öljyväri- ja temperamaalauksia sekä grafiikkaa.

Ohjelmassa:
• Lasihelmityönäytöksiä
• Supermageita unelmia -kesänäyttely
• Myymälä avoinna. sodashopdesign.fi

LIISAN KERAMIIKKA, Toivontie 15 Myllymäen kalliolla, vihreän pienkerrostalon alakerta, klo 16–21
Keramiikka-artesaani Liisa Turunen: Keramiikkaan ja saven mahdollisuuksiin tutustumista. Tehdään
savi-idoleita ja rakennetaan Nooan Arkkiiin eläimiä yhdessä. Ilmainen tapahtuma.
Samoissa tiloissa kuvataiteilija Ina Jaakkolan akvarellinäyttely “Naisia ja villihevosia”.

LINNANPUISTO, Linnanpuiston lava, Kustaa III:n katu
Kassun Jamit Goes Linnanpuisto
klo 18–21 Kassun Jamit Goes Taiteiden yö feat. Sakari Kukko

Tilaisuus on kaikille avoin ja pääsymaksuton ja sitä ovat tukeneet Hämeen taidetoimikunta ja
Hämeenlinnan Kaupunki. Lavalle voi tulla soittamaan ja laulamaan.

MUSEO SKOGSTER, Raatihuoneenkatu 8
klo 18–22: Henkimaailman juttuja ja Ooh, Hämeenlinna! -näyttelyt avoinna
klo 18.30, 19 ja 19.30: Kino Tavast ry: Sami van Ingen: Flame / Polte, kokeellinen lyhytelokuva, kesto
15 min.
klo 19–21: Arja Kastinen (temps.fi) soittaa Henkimaailman juttuja -näyttelyssä historiallisilla pienkanteleilla ns. hiljaisen haltioitumisen improvisaatiota. Yleisö saa vaellella vapaasti.

NOORAN VIINIBAARI, Raatihuoneenkatu 8
klo 19 Lumo-yhtye esittää suomenkielisiä balladeja ja kevyen musiikin covereita.
Saila Hyrkäs: Taidenäyttely “Summer nights”, kesäiltojen tuokioita ja tunnelmia. Avoinna klo 16–22.

PALOKUNNANKATU 6B
Klo 18–21 Avoimet ovet kuvataiteilija Minttu Saarisen työhuoneelle
Tervetuloa tutustumaan taiteilijan työhuoneeseen ja keskustelemaan taiteilijoiden kanssa. Talon
sisäpihalla on mm. Hämeenlinnan Taiteilijaseura ry:n järjestämää ohjelmaa. Pieni pop up -kahvila ja
korumyyntiä.
Eira Lähteinen piirtää one line drawing -muotokuvia halukkaista pientä vapaaehtoista maksua vastaan.
Titanic – Neitsytmatkan musiikkikattaus
– Lauluja laivan kaikilta kansilta
Esitykset: klo 18, 19 ja 20, kesto noin 20 min. Säävaraus.
Esiintyjät: @iltamatiittalassa
@liisarasinkangas, @outivinkki sekä lapsia
Minttu Saarisen työhuone, sisäpiha, Palokunnankatu 6 b 6, 13100 Hämeenlinna

PINELLANPUISTO, Taidemuseon ranta-alue/Vanajaveden silta klo 18–19
Tellervo Eì ja puun aika on n. tunnin kestävä elävän patsaan esitys/tanssi, joka rakentuu yhteydessä
tapahtumaympäristöön kunnioittaen sen omaleimaisuutta.
Hämeenlinnan vahvuutena ja erikoisuutena ovat suoraan keskusta-alueellekin liittyvät puistoalueet ja suuret puut. Yhä enemmän puhutaan viheralueiden tärkeydestä kaupunkiympäristössä. Reviiritaistelun äärellä: esiintyjä puuna, ihmisenä, kaupunkilaisena ja maalaisena.

SIBELIUKSEN SYNTYMÄKOTI, Hallituskatu 11
klo 17 Bel Canton ystävät esittävät näyttämön sävelmiä, tuttuja ooppera-aarioita ja duettoja. Osa laulajista on ollut maailmankuulun laulupedagogi Sona Ardontzin oppilaana. Pianistina Ari Vakkilainen.
klo 18:30 Aivan naurettava juttu. Kevyttä ja vauhdikasta tarinaa runomitassa esittää Erkki Tyrväinen.
klo 20 Pianotaiteilija Tuomas Nikkanen. Kuvataiteen innoittamaa pianomusiikkia. Kuula – Satie –
Debussy – Ravel – Musorgski – Liszt – Granados

SUISTOKLUBI, Verkatehtaankuja
Suiston Taiteiden yössä on jälleen kerran loistavaa ohjelmaa! Elämysten äärelle on koko illan vapaa
pääsy – tervetuloa!
Ohjelma:
18.00 Basaari aukeaa
20.00 Ulkoilmaelokuva: Touch of Evil, Pahan kosketus (1958, ohjaus Orson Welles) kesto 106 min
22.00 Tapani Rinne Radioton
22.30 Tulishow (Tommi Henttinen - https://tulishow.fi/ )
23.00 Faarao Pirttikangas soolo
23.30 Tulishow
Loppuilta: Dj Dijcka

TAIDEMUSEO, Viipurintie 2
p. (03) 621 2669, (03) 621 3017, www.hameenlinnantaidemuseo.fi
Taiteiden yönä Hämeenlinnan taidemuseoon ilmainen sisäänpääsy
Hämeenlinnan taidemuseo on Taiteiden yönä pe 30.8. klo 17–22 kuvataideyleisön must-kohde.
Taiteiden yönä yleisöllä on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua ilmaiseksi suosittuun Hjalmar Munsterhjelmin näyttelyyn. Munsterhjelm oli kotimaisen maisemamaalauksen pioneeri ja hänen iki-ihanat
hämäläis- ja kuutamomaisemansa ovat olleet suosittuja kautta aikojen.
Myös muihin näyttelyihimme, Kotimaan kasvot sekä Kalle Carlstedt, on vapaa pääsy.
Taiteiden yönä museokaupastamme voi tehdä edullisia hankintoja. Tarjouksena muun muassa uunituore Hjalmar Munsterhjelm -kirja 28 € alehintaan (norm. 33 €).

TANSSIKOULU TR STUDIO, Verkatehtaankuja 9
Salsa goes Art 21.00–00.00
Salsabileet Tanssikoulu TR Studiolla
Lattaribändi Los Van Vanaja vie kuubalaisiin tunnelmiin, kun luvassa on tanssijalkaa kutkuttaa salsamusiikkia, ja Dj soittaa karibian alueen musiikkia mm. Bachataa, reggaetonia, merenqueä ja salsatonia.
Illan aikana myös yleisön tanssituksia, ja muuta fiilikseen tarttuvaa toimintaa! https://trstudio.fi

TEATTERIAUKIO, Verkatehdas klo 17–21
POLKUPYÖRÄTAIDETTA
Luotsilaisilla on tuunattavana kaksi polkupyörää. Toinen polkupyörä lahjoitetaan Ars Häme ry:lle ja
toinen arvotaan Taiteiden yössä ”Tuunausteltalla” käyneiden kesken. Tervetuloa tuunaamaan!

USEISSA ERI PAIKOISSA KESKUSTAN ALUEELLA
Kanta-Hämeen Lausujat: Runo kohtaa ihmisen

Klo 17 Kanta-Hämeen Lausujat saattavat lukea runon juuri sinulle!
Kanta-Hämeen Lausujat kiertävät jälleen keskustassa runojen kanssa. Kierros alkaa kello 17 Kumppanuustalolta.

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.

VANKILA, Kustaa III:n katu 6, Linnanniemi
Avoinna klo 10–21, vapaa pääsy koko päivän ajan
Opastukset
Suomeksi klo 12, 15 & 18. Englanniksi klo 14. Kierroksilla kierretään Suomen ensimmäisen sellivankilan tiloissa ja tutustutaan rakennuksen yli satavuotiaaseen historiaan.

Kahlitut-tanssinäytös klo 18:45
Hämeenlinnan Tanssi- ja liikuntakeskuksen Indiko 9 -ryhmä esittää Vankilan keskikäytävällä Kahlitut-nimisen tanssiesityksen.
Näyttelyt
Vankilan toisen kerroksen Galleriassa on esillä Vanajan vankilan vankien tekemää taidetta sekä entisten
vankien ja vartijoiden tarinoita museon vankila-ajoilta.

VERKATEHDAS, Paasikiventie 2
Kulttuuripoliittinen keskustelu
“Kaupunki ja Taide”
Lasipihalla 30.8. klo 18.30–20.50
Katso kuvaus kohdasta GalleriaKONE ja ARS-HÄme ry.
Klo 21 Vanaja-salissa Helsinki-Cotonou Ensemble. Vapaa pääsy!
Ravintola Iso Huvila ja Verkatehtaan Kahvila palvelevat Taiteiden yönä pidennetyin aukioloajoin. Ravintolan Taiteiden yön ruokabaarista herkullisia karamellipossu & härkäpapu-masalakroketti annoksia
klo 18 alkaen. Baari palvelee janoisia Taiteiden yön kävijöitä!

WETTERHOFF, Wetterhoffinkatu 4, Palokunnankatu 9
Fredrikan Kesä: Wetterhoff goes Design
Wetterhoffin talo, Wanha Kutomo
Muotoilijat, suunnittelijat, käsityöläiset ja kädentaitajat myyvät ja esittelevät laukkuja, vaatteita, asusteita, koruja ja käsinvärjättyjä lankoja. Yleisöllä on Wetterhoff Goes Design -tapahtumaan vapaa pääsy. 40
kauppiasta kolmessa kerroksessa. Lisäksi ohjelmassa kirjaesittelyitä ja livemusiikkia!
Lisää tapahtumasta: https://www.wetterhoff.fi/ajankohtaista/wetterhoff-goes-design

Cafe Hoffi
klo 18 Kuutamourakka Kuuaiheista saksofonimusiikkia
klo 19:30 All Good -bändi esiintyy Cafe Hoffissa. Tervetuloa kuulemaan! Vapaa pääsy, ihanat herkut ja
bändin hattu kiertää

WILLA VASKI KÄSITYÖTALO, Lukiokatu 4
Taiteiden yönä vietetään Willa Vaskissa Värikkäät Yksivuotissynttärit!
Erilaisissa työpajoissa ulkona ja sisällä tehdään Kädentaikoja, koristeita eri materiaaleista. Tervetuloa
tekemään Kädentaikoja!
Kortti- ja piirustuspaja koko illan.
Pihalla on Vohvelikahvila, vohvelit makealla ja suolaisella täytteellä, kahvi, mehu, limu... ym. yllättävää!
Hanuristi Merja Mattila pitää taidokkaalla soitollaan tunnelmaa yllä klo 18–20.
Galleria Willassa Jarmo Niemisen näyttely: Liidossa. Jarmo tavattavissa koko illan.
Tapahtuma talolla on lapsiystävällinen! Tervetuloa nauttimaan pihapiirin ja talon tunnelmasta!
(Ohjelmaversio to 29.8. klo 19. Muutokset mahdollisia)

