”Taiteilijat teatterin maailmassa”
KIVAkuvis talvilomakurssi koululaisille (7–10 vuotiaat) 21 – 25.2 joka viikonpäivä klo 10 – 14.
Voi osallistua jokaiselle päivälle tai valita sopivat päivät.
Ma 21.2. NUKKETEATTERI. Luodaan marionetti, teatterin valloittava nukkehahmo, jota
voidaan ohjata ylhäältäpäin naruilla. Työpajassa saattaa syntyä hahmoja ketuista lohikäärmeisiin.
Ti 22.2. NAAMIOT. Teatterin naamiomestarit käyttävät mielikuvitusta luodessaan venetsialaisia
naamioita.
Ke 23.2. LAVASTUS. Päästetään mielikuvitus valloilleen ja kääritään hihat: suunnitellaan ja
maalataan lavasteita. Mitä syntyykään, kun maalauspohja on jättikokoinen?
To 24.2. TEATTERI. Teatterimaailmassa puvustajat loihtivat ihmeitä kankaiden avulla. Tänään
teatterin taiteilijat luovat käsinuken.
Pe 25.2. VALOT. Valaistus on osa teatteriesitystä ja nyt maalataan led-valoilla ja tallennetaan
iloisia esityksiä tableteilla.
Ilmoittautuminen: granikuvis.eepos.fi Lisätietoa: granikuvis@granikuvis.fi puh: 045 1314580 Ohjaaja: Minna
Lehväslaiho minna@granikuvis.fi Huom! Omat eväät mukaan. Päivämaksu, 40 € tai koko viikko 180 €.
Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä. Viimeinen ilmoittautuminen on 17.2., kurssivahvistus
lähetetään 18.2. Järjestäjä: Kauniaisten kuvataidekoulu, Läntinen koulupolku 1-3, (2 kerros Odenwall)
02700 Kauniainen. www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

”Konstnärer i teaterns värld”
KIVAkonstis sportlovskurs för skolelever (7–10 år) 21–25.2 alla veckodagar kl 10 – 14.
Delta alla dagar eller välj lämpliga dagar.
Må 21.2. DOCKTEATER. Vi skapar en marionett, teaterns fascinerande docka, som kan styras
uppifrån med snören. Det kan bli allt från rävar till drakar.
Ti 22.2. MASKER. Teaterns maskmästare använder fantasi då de skapar venetianska masker.
Ons 23.2. KULISSER. Vi släpper fantasin loss och kavlar ärmarna: planerar och målar kulisser.
Vad blir det när vi målar på stora botten?
To 24.2. TEATER. Teaterns kostymmästare gör underverk med tyg. I dag skapar teaterns
konstnärer handdockor.
Fre 25.2. LJUS. Ljuset hör ihop med skådespel och nu målar vi med led-ljus och fångar glada
uppvisningar med tabletter.
Anmälan granikuvis.eepos.fi Info: granikuvis@granikuvis.fi tel: 045 1314580 Ledare: Minna Lehväslaiho
minna@granikuvis.fi OBS! Egen matsäck med. Dagavgift, 40 € hela veckan 180 €. Deltagarna antas enligt
anmälningsordning. Sista dagen för anmälning är 17.2, kursbekräftelse skickas 18.2. Arrangör: Grankulla
konstskola, Västra skolstigen 1–3, (2 våningen Odenwall) 02700 Grankulla.
www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

