21.12.2017 Tiedote oppilaiden huoltajille

OPETUSTUNTIEN ALOITTAMINEN SIIRTYY VIIKOLLE 3. (MA 15.1.-PE 19.1.)
Kuvataidekoulun juuri saamien tietojen mukaan koulun alakerrassa tehtävän lattiaremontin aikataulu saattaa hieman
venyä ja kulku koululle olla estynyt vielä viikolla 2.
Koska joululomat ovat alkamassa ja tiedottaminen lomien vuoksi vaikeaa, olemme päättäneet varmuuden vuoksi
siirtää kevätlukukauden aloittamista yhdellä viikolla.
Näin ollen aloitamme opetustunnit viikolla 3., maanantaista 15.01.2018 lähtien. Muu toiminta alkaa normaalisti 8.1. ja
kuvataidekoulun henkilökunnan tavoittaa joko sähköpostilla tai puhelimitse.
Ensimmäisen viikon pois jääneet opetustunnit korvamme järjestämällä koko perheen yhteisen TAIDETEMPAUKSEN
lauantaina 21.4. Klo 11-14. Taidetempauksen sisällöstä tiedotamme tarkemmin kevään kuluessa.
Tervetuloa 15.1.2018 lähtien viettämään kanssamme Suomen vanhimman kuvataidekoulun, Kauniaisten
kuvataidekoulun 40- vuotisjuhlavuotta!
Juhlavuonna kuvataidekoulu järjestää tapahtumia ja kaksi juhlanäyttelyä, joista osa I on retrospektiivinen näyttely
kuvataidekoulun oppilastöistä ja toiminnasta 1978-2017 ja osa II ajankohtainen juhlanäyttely 2018. Juhlanäyttelyn
ensimmäinen osa järjestetään huhtikuussa ja toinen osa syyskuussa. Molemmat näyttelyt järjestetään kaupungintalon
galleriassa. Juhlavuonna kuvataidekoulu julkaisee myös koulun 40- vuotishistoriikin.

KEVÄTLUKUKAUDEN JA KESÄN AIKATAULUT 2018
15.-22.1.
12.-16.2.
19.-23.2.
19.-23.2.
30.3.
2.4.
19.4.
21.4.
1.5.
21.-25.5.
4.-8.6.
11.-15.6.
18.-21.6.
6.-10.8

(ma-pe) KEVÄTLUKUKAUSI ALKAA
(ma-pe) KAVERIVIIKKO - oppilaat voivat tuoda tunnille mukaan ystävän tai perheenjäsenen
(ma-pe) TALVILOMA - ei opetustunteja
(ma-pe) TALVILOMAKURSSI - kuvataidekoulu järjestää taidekursseja koululaisille*
PITKÄPERJANTAI - ei opetusta
PÄÄSIÄISMAANANTAI - ei opetusta
(to) JUHLANÄYTTELY I, retrospektiivi 1978-2017 Avajaiset (näyttely auki 20.4.-17.5.2018)
(la) KOKO PERHEEN TAIDETEMPAUS
(ti) VAPUNPÄIVÄ - ei opetusta
KUVATAIDEKOULUN KEVÄTLUKUKAUSI PÄÄTTYY
(ma-pe) KESÄKURSSI I*
(ma-pe) KESÄKURSSI II*
(ma-to) KESÄKURSSI III*
(ma-pe) KESÄKURSSI IV *

*Lyhyt- ja kesäkurssit toteutetaan vain, jos osallistujia on riittävästi.
Ajankohtaista tietoa koulun tapahtumista löydät koulun kotisivuilta: www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi
Olemme myös Facebookissa!
Ystävällisin terveisin,
Hannamaija Heiska, rehtori
Kauniaisten kuvataidekoulu

21.12.2017 Information till elevernas vårdnadshavare

LEKTIONERNAS START FLYTTAS TILL VECKA 3. (MÅ 15.1.-FRE 19.1.)
Konstskolan har just fått veta att tidtabellen för golvrenoveringen av skolans nedre våning kan dra ut på tiden och
ingången till skolan kan vara blockerad ännu vecka 2.
Jullov nalkas och informationen försvåras på grund av loven, därför har vi beslutat att för säkerhets skull skjuta upp
starten för vårterminen med en vecka.
Vårterminen startar vecka 3., den 15.01.2018. Annan verksamhet börjar normalt 8.1. och konstskolans personal nås
via e-mail och telefon.
Som kompensation för de uteblivna lektionerna ordnar vi ett KONSTJIPPO på lördagen 21.4. klo 11-14. Mer om
konstjippot under vårens lopp.
Välkommen med att fira Finlands äldsta bildkonstskola, Grankulla konstskolas 40- jubileumsår!

Under Jubileumsåret ordnar skolan händelser och två festutställningar. Dei I, en retrospektiv utställning av
elevarbeten och verksamheten 1978-2017. Del II, aktuell festutställning 2018. Festutställning del I ordnas i april och
del II september. Båda utställningarna ordnas i stadshusets galleri. Skolans 40- års historik utkommer under årets
lopp.

TIDTABELL FÖR VÅRTERMINEN OCH SOMMAREN 2018
15.-22.1.
12.-16.2.
19.-23.2.
19.-23.2.
30.3.
2.4.
19.4.
21.4.
1.5.
21.-25.5.
4.-8.6.
11.-15.6.
18.-21.6.
6.-10.8

(må-fre) VÅRTERMIN START
(må-fre) KOMPPISVECKA - eleverna får ta med en kompis eller en familjemedlem
(må-fre) SPORTLOV - ingen undervisning
(må-fre) SPORTLOVSKURS – konstskolan ordnar konstkurser för skolbarn*
LÅNGFREDAG – ingen undervisning
PÅSKMÅNDAG – ingen undervisning
(to) FESTUTSTÄLLNING I, retrospektiv 1978-2017 Vernissage (utställningen öppen 20.4.-17.5.2018)
(lö) KONSTJIPPO FÖR HELA FAMILJEN
(ti) VALBORG- ingen undervisning
KONSTSKOLANS VÅRTERMIN SLUTAR
(må-fre) SOMMARKURS I*
(må-fre) SOMMARKURS II*
(må-to) SOMMARKURS III*
(ma-fre) SOMMARKURS IV *

*Kort- och sommarkurserna förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare.
Aktuell information om skolans händelser uppdateras på hemsidan: www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi
Vi finns på Facebook!
Med Vänlig Hälsning,
Hannamaija Heiska, rektor
Kauniaisten kuvataidekoulu

