10.8.2017

Hej!

Vi står inför skolstarten och därmed närmar sig också Andraklassarnas konstutflykt! I detta brev
med bilagor finns viktig information om utflyktsarrangemangen. Ifall du har frågor, ta kontakt med
producentassistenten Varpu Sipilä vid Helsingfors festspel, varpu.sipila@helsinkifestival.fi, 050
4417312.
Allt infomaterial finns också på evenemangets webbplats:
http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/taideretki/. Det förhandsmaterial som publicerades i våras
angående konstverkstaden på Kiasma och Helsingfors stadsorkesters konsert finns fortfarande att
ladda ner på webbplatsen. Det har skett några förändringar i instruktionerna inför Kiasmas
ljudkonstverkstad, du hittar dem i detta brev samt på webbplatsen. Det är önskvärt att bekanta sig
med förhandsmaterialet innan själva evenemanget går av stapeln.
I fall betydande förändringar sker bör du meddela oss så fort som möjligt, senast tisdag 15.8. kl. 15.
Vi behöver få veta om:
• er grupp inhiberar sitt deltagande i konstutflykten
• deltagarantalet i er grupp är större än det antal som tidigare meddelats
• rörelsehämmade deltagare ingår i er grupp
• gruppens ansvarsperson har bytts ut
Till konstutflykten bör ni ta med en stor kasse med namn på (t.ex. en Ikea-kasse eller en sopsäck),
där ytterkläder och större ryggsäckar placeras och lämnas i garderoben under konserten i
Musikhuset.
Ankomst och tidtabell

Andraklassarnas konstutflykt arrangeras i Musikhusets konsertsal samt på det gröna taket mellan
Musikhuset och Kiasma torsdag 24.8.2017. Evenemanget räcker cirka två timmar per grupp.
Gruppindelningen finns bifogad.
Grupp 1: kl. 9.15 – 11.00
Kl. 9.15
Ankomst till det gröna taket vid Musikhuset.
Kl. 9.30
Kiasmas ljudkonstverkstad med duon Pink Twins på det gröna taket vid Musikhuset.
Konstverkstaden tar cirka 20 minuter. (Tid att äta matsäck utomhus eller i fall av regn i
Musikhusets garderobaula vid ingången till Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.)
Kl. 10.10
Ingång till Musikhuset från ingången vid Mannerheimvägen på övre sidan om det
gröna taket. Toalettbesök passar bäst in här.
Kl. 10.30
Konsert med Helsingfors stadsorkester i konsertsalen i Musikhuset.
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Kl. 11.00

Konserten och konstutlflykten är slut. Grupperna lämnar Musikhuset genom
utgången mot Medborgartorget för att undvika rusning.

Grupp 2: kl. 10.30 – 12.10
Kl. 10.30
Kiasmas ljudkonstverkstad med duon Pink Twins på det gröna taket vid
Musikhuset. Konstverkstaden tar cirka 20 minuter. Tid att äta matsäck
utomhus eller i fall av regn i Musikhusets garderobaula vid ingången till
Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.
Kl. 11.20
Ingång till Musikhuset från ingången vid Mannerheimvägen på övre sidan om det
gröna taket. Toalettbesök passar bäst in här.
Kl. 11.40
Konsert med Helsingfors stadsorkester i konsertsalen i Musikhuset.
Kl. 12.10
Konserten och konstutlflykten är slut. Grupperna lämnar Musikhuset genom utgången
mot Medborgartorget för att undvika rusning.
Grupp 3: kl. 11.40 – 13.20
Kl. 11.40
Kiasmas ljudkonstverkstad med duon Pink Twins på det gröna taket vid
Musikhuset. Konstverkstaden tar cirka 20 minuter. Tid att äta matsäck
utomhus eller i fall av regn i Musikhusets garderobaula vid ingången till
Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.
Kl. 12.30
Ingång till Musikhuset från ingången vid Mannerheimvägen på övre sidan om det
gröna taket. Toalettbesök passar bäst in här.
Kl. 12.50
Konsert med Helsingfors stadsorkester i konsertsalen i Musikhuset.
Kl. 13.20
Konserten och konstutlflykten är slut. Grupperna lämnar Musikhuset genom
utgången mot Medborgartorget för att undvika rusning.
Kiasmas ljudkonstverkstad på Musikhusets gröna tak

Kiasmas ljudkonstverkstad är planerad av Pink Twins, en duo bestående av konstnärmusikerbröderna Juha och Vesa Vehviläinen från Helsingfors. Som instruktörer vid konstverkstaden
fungerar förutom konstnärerna även en projektgrupp bestående av studerande i
bildkonstpedagogik vid Aalto ARTS samt Kiasmas personal. Gymnasieelever från Drumsö assisterar.
Förberedelse för ljudkonstverkstaden:
1. Gör en viskningskör tillsammans med musik av Pink Twins:
Lyssna på musikexemplet:
https://soundcloud.com/pink-twins/sabotaros
https://pinktwins.bandcamp.com/track/sabotaros
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Pink Twins musik består av många ljudlager på varandra och många olika ljudhändelser samtidigt.
Gör en viskningskör i klassrummet. Var och en kan viska fram ljud i egen takt. Ljudet kan vara viskat
tal, väsningar, knarr, sus, så länge som alla ljud är på rätt låg volymnivå.
Frågor:
• Hur lät viskningskören tillsammans med musiken?
• Lyssnade du till andra då du viskade din egen andel?
2. Iaktta bilden på Möykkymetsä (Klumpskogen) och dess invånare. Bilden hittar du här:
www.helsinginjuhlaviikot.fi/taideretki.
Klumpskogen är full av invånare som får originella ljud till stånd. Vad gör klumpar? Varför är de
högljudda? Är klumpar hungriga? Har klumpar vänner?
Gör en viskningskör så att ni själva föreställer invånarna i Klumpskogen. Om det känns som att det
inte räcker att viska, kan ni viska hårdare. Då ni har funderat på hur kören i Klumpskogen låter, är ni
redo för konstverkstaden!
Vid själva evenemanget placeras klasserna på det gröna taket på så vis att alla hör
ljudkonstverkstadens konsert bra. Alla andraklassare får en bild av invånarna i Klumpskogen, som
man får ta med sig hem efteråt. Förberedelserna tar 10–15 minuter och själva konserten är 20
minuter lång. Under konserten utomhus lyssnar andraklassarna på det omgivande ljudlandskapet
och deltar i det som Klumpskogsinvånarnas viskningskör. Den egna gruppen producerar ljud i egen
takt vid de tillfällen man själv väljer.
Förflyttning till Musikhuset

Efter ljudkonstverkstaden förflyttar alla sig till Musikhuset genom Mannerheimvägens ingång (se
kartan). I Musikhuset finns en övervakad garderob som är gratis. Vi ber er placera elevernas saker
(ytterkläder och större ryggsäckar) i den stora kasse med namn på som ni har med er och lämna
den i garderoben under konserten. För att undvika rusning precis vid garderoben, lönar det sig att
ta av ytterkläderna någon annanstans än just där. Man får inte ta in livsmedel i konsertsalen (mat
eller dryck). Man får ta in mindre ryggsäckar i salen, men de måste absolut hållas stängda under
konsertens gång. Lärarna placerar sina ytterkläder i garderoben och får en sedvanlig
garderobbricka.
Dörrarna till konsertsalen öppnas 15 minuter före konserten. Vi ber er vänligen ta hänsyn till de
andra grupperna i Musikhusets aula genom att röra er lugnt i en tät kö och då det gäller att vänta
välja en plats som inte blockerar någon utgång eller passage. Under konstutflykten är alla
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Musikhusets WC-utrymmen gemensamma för pojkar och flickor. Konsertsalens dörrar stängs då
konserten börjar. Ifall någon grupp är försenad visas den in i salen efter det första musikstycket.
Det är förbjudet att spela in konserten, samt använda mobiltelefoner och andra apparater under
konsertens gång. Vi rekommenderar att ni lämnar mobiltelefonerna i skolan, i fall det är möjligt.
Man får inte äta matsäck i konsertsalen.
Sittplatser och platskarta
Vi skickar information om era sittplatser vid konserten senast måndag 21.8.
Konserten
Helsingfors stadsorkester ger andraklassarna möjlighet att bekanta sig med symfoniorkesterns
ljudvärld till tonerna av finländsk musik. Som dirigent och konferencier fungerar Jan Söderblom. Det
lönar sig att bekanta sig med symfoniorkesterns instrument samt musikstyckena på förhand – det
fördjupar elevernas konsertupplevelse och hjälper dem att koncentrera sig. Idéer för detta finns i
det förhandsmaterial som skickats ut, materialet finns också på webbplatsen
http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/taideretki/
Uuno Klami (1900–1961)
Kalevala-sviten op. 23, sats I Världens skapelse

7’15

Einojuhani Rautavaara (1928–2016)
Cantus Arcticus op. 61, konsert för fåglar och orkester, sats I Kärret

6’50

Jean Sibelius (1865–1957)
Karelia-sviten op. 11, sats III Alla marcia

4’30

Efter konserten
Efter konserten lämnar publiken lugnt konsertsalen. Vi rekommenderar att ni hämtar elevernas
ytterkläder från garderoben utan att ha hela gruppen med, så undviker vi rusning vid
garderobsdiskarna. Vi ber er ha tålamod ifall av rusning. Grupperna lämnar konserten genom
utgången mot Medborgartorget.

Hittegods kan man fråga efter vid Musikhusets info. Efter två veckor skickas de till hittegodsbyrån.
Vi förbehåller oss rätten till eventuella förändringar i Konstutflyktens program.
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Övriga detaljer förknippade med konstutflykten
Kartor och evenemangsplats
En karta över Musikhusets ingångar och gårdsområdet bifogas.
Biljetter för resan
Alla anländer till evenemanget med kollektivtrafik eller till fots från de skolor som ligger närmast. Vi
rekommenderar speciellt spårtrafik, eftersom HRT tyvärr inte kan ordna extra bussturer. Resorna
betalas på en gång. Skolorna laddar den summa som behövs på sina resekort. Summan skickas via
Kosti-systemet för godkännande till Arjariitta Heikkinen, märkt som intern beställning 1430000131.
Tilläggsinformation fås vid behov av Sara Törmänen vid fostrans- och utbildningssektorn:
sara.tormanen@hel.fi
Mat
Konstutflykten bjuder tyvärr inte på matsäck. Det är önskvärt att utflyktsdagens första grupp
avnjuter sin lunch först i skolan efter evenemanget, i övrigt rekommenderar vi en picknicklunch på
evenemangsplatsen. Ifall klassen vill äta lunch i samband med evenemanget kan detta ske på
konstverkstadsplatsen eller var som helst i närheten av Medborgartorget, med undantag för
Musikhusets terass. Inne i Musikhuset äter vi inte, med undantag för regn, då matsäcken kan ätas i
garderobsaulan vid ingången till Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Egen mat är absolut
förbjuden inne i Konsertsalen samt i Musikhusets kafé.
I fall av regn
Vi kan tyvärr inte erbjuda regnskydd på gården i fall av regn, så utrusta er enligt väderlek! I fall det
regnar kan klassen förflytta sig direkt in till Musikhuset från konstverkstaden och ordningsvakter
dirigerar klasserna i aulan för att vänta på konsertens början.
Fotografering och dokumentering av evenemanget
Det är förbjudet att fotografera och videofilma vid konserten. Vid evenemanget finns
representanter för medierna och evenemanget spelas in för arrangörens bruk. Vi ber er meddela
elevernas vårdnadshavare att man vid evenemanget såväl filmar som tar stillbilder. Bilder kan
komma att användas i olika medier samt för arrangörernas PR-bruk, även på internet.
Konstutflykten är en offentlig tillställning, jämförbar med självständighetsbalen för fjärdeklassare.
Personal och infodisk
Vid evenemanget rör sig assistenter iklädda röda festspelsskjortor, redo att hjälpa till med alla
praktiska ärenden. Infodisken finns i ett svart tält på det gröna taket och där finns hela tiden en
representant för Festspelens personal. Den andra infodisken finns inne i Musikhuset, vid ingången
från Medborgartorget. På plats finns även ordningsvakter i gula västar. Personalen vid
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konstverkstaden bär ljusröda Kiasma-västar. Borttappade barn hänvisas av evenemangets personal
till det svarta infotältet, som därmed också fungerar som mötesplats.
Förstahjälp
Vid nödsituationer kan man vända sig till ordningsvakterna. Även evenemangsassistenterna och
personalen vid infodisken hjälper till i nödsituationer eller kallar på hjälp.
WC-utrymmen
Musikhusets WC-utrymmen står till förfogande under hela evenemanget. Alla WC-utrymmen kan
användas av både flickor och pojkar. Under konsertens gång kommer man vid behov ut och tillbaka
in från dörrarna 3 och 6 (parkett) samt dörrarna 12 och 15 (balkong).
Om evenemangsarrangörerna
Konstutflykten arrangeras av Helsingfors festspel i samarbete med Fostrans- och
utbildningssektorn, Musikhuset, Helsingfors stadsorkester och Museet för nutidskonst Kiasma. I
arrangemangen deltar även studerande i bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetets högskola för
konst, design och arkitektur samt gymnasieelever från Drumsö.
Efter konstutflykten
Delar av konstutflyktens ljudkonstverkstad spelas in på video, och ett sammandrag av dessa
publiceras efter verkstäderna. Följ med Kiasmas YouTube-kanal!
Vi ses på konstutflykten!

