Tanssia ilman rajoja ja rajoitteita
Maanantaina 26.9.2011 klo 10-12 tai 13-15, Tanssiopisto Sonja Tammela, Suvorovinkuja 3
Douglas Comley on Euroopassa tunnettu tanssin opettaja ja koreografi. Hänen metodinsa edistää sosiaalista
voimautumista ja ryhmäytymistä, sekä ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä. Kurssi on tarkoitettu lasten
kanssa toimiville aikuisille. Ilmoittautuminen 12.9. mennessä marianne.mokkala@lappeenranta.fi

Erilaisuudesta voimaa – työpajaseminaari
Tiistaina 27.9.2011 klo 10-15.30, Veeran kammari, Valtakatu 56,
Miten kulttuurien välinen vuorovaikutus ilmenee lasten ja nuorten arjessa ja taidekasvatuksessa? Mitä on
monikulttuurisuus? Kansainvälisiä ja paikallisia luentovierailta ja työpajoja. Ilmoittautuminen 12.9. mennessä
marianne.mokkala@lappeenranta.fi

Kikatuksen kuvakulma ja muita valokuvauksen menetelmiä
Maanantaina 14.11.2011 klo15-17, Imatran kulttuurikeskus, Kaleva-Sali
Valokuva on mainio ja ajankohtainen työväline tutkia maailmaa ja omaa identiteettiä. Kuva kertoo paljon,
mutta väärässä ympäristössä se voi olla vaarallinen. Valokuvataiteilijat Päivi Eronen ja Jani Ikonen kertovat
valokuvauksen mahdollisuuksista ja menetelmistä lasten ja nuorten maailmassa.
Ilmoittautuminen 1.11.2011 mennessä marianne.mokkala@lappeenranta.fi

Willikino – lasten ja nuorten elokuvafestivaali
Ti 15.- pe 18.11.2011, Elokuvateatteri Nuijamies
Metku tarjoaa Metkat- lastenkulttuuriviikolla maksuttomia koululaisnäytöksiä. Elokuviin liittyy www.koulukino.fi
oppimateriaaleja, joita oppilaat voivat tehdä omatoimisesti opettajansa kanssa ennen tai jälkeen elokuvan
katsomisen. Ilmoittautuminen ja paikkavaraukset elokuviin posti@nuijamies.com
Tiistai 15.11: 09.00 Poika ja Ilves, 11.00 Kuningasjätkä , Keskiviikko 16.11: 09.00 Elämä on i-ha-haa,
11.00 Jadesoturi, Torstai 17.11: 09.00 Eetu ja Konna, 11.00 Kielletty hedelmä, Perjantai 18.11: 09.00
Keisarin uudet kuviot, 11.00 Nasun suuri elokuva

Lasten oikeuksien päivän juhla
Sunnuntaina 20.11.2011klo 10-13, Lappeenrannan urheilutalo
Lappeenrannan liikuntatoimen järjestämän Liikuntamaa – tapahtuman yhteydessä Unicefin paikallisjärjestö
ja Metku kokoontuvat perinteisesti kunnioittamaan Lasten oikeuksien päivää. Liikuntamaa tarjoaa lapsille
iloisen puuha- ja temmellyshetken luonnollisen liikkumisen parissa. Paikalla on myös Lappeenrannan
kaupungin johtoa sekä mukavaa ohjelmaa lapsille. Juhlapäivän kunniaksi Liikuntamaa on maksuton

Metkat – lastenkulttuuriviikko 14. – 20.11.2011
Paljon ohjelmaa lapsille, nuorille ja perheelle koko maakunnassa. Metkat-viikon ohjelma julkaistaan ja
jaetaan kouluille ja päiväkodeille vkolla 40.

Kuorojuttu
Yhdessä musisoiminen ei vaadi puhdasta sävelkorvaa. Se kehittyy tekemisen myötä. Kuorojutussa kaikki
saavat laulaa. Mukana jo yli 350 lasta ja nuorta ja toiminta laajenee koko maakuntaan. Sari Kaasinen ja Satu
Simola ohjaavat opettajia, jotka vetävät kuoroja. Tule mukaan. Seuraavat kuorokonsertit ovat Rauhan
Areenalla torstaina 16.2.2012 klo 12 ja 18. Varaa paikkasi ajoissa.

Hiekkalinnan suunnittelu
Tule mukaan suunnittelemaan kesän 2012 Hiekkalinnaa yhdessä Kimmo Frostin ja Metkun kanssa. Mukaan
mahtuu 10 yhteistyöryhmää. Tarkemmat ohjeet saat ensitapaamisessa perjantaina 26.8.2011 klo 10
Hiekkalinnalla. Ilmoittautuminen ennakkoon minna.pirila-martti@lappeenranta.fi

Jäljet-pajat yläkoululaisille
Jäljet-toiminnan tarkoitus on ohjata nuoria monialaiseen taidetyöpajatyöskentelyyn, jossa he taiteen eri
keinoja hyväksi käyttäen dokumentoivat elämäänsä, jättävät JÄLKIÄ ja tulevat näin nähdyiksi ja kuulluiksi
osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tavoitteena on tarjota nuorille onnistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia,
sekä luoda myönteistä suhtautumista erilaisuuteen. Ota yhteys Metkuun, suunnitellaan sinun nuorillesi
sopivaa voimauttavaa taiteen tuunaamista.

Miul on asiaa
Lasten ja nuorten tekstejä, laulun sanoituksia ja ajatuksia kerätään yhä. Laita postia Metkulle. Parhaat
palkitaan ja niistä sävelletään Metku-kuoroille laulu.

Kulttuuripolku
Kulttuuripolku on peruskoulun oppilaille suunnattu kulttuuri- ja taidekasvatussuunnitelma Lappeenrannan
kuntakohtaista opetussuunnitelmassa. Oppilaille järjestetään maksuttomia vierailuja ja työpajoja erilaisiin
kulttuurilaitoksiin, taideyhdistyksiin ja taideopetusta antaviin oppilaitoksiin.
Kulttuuripolku tarjoaa jokaiselle oppilaalle tasavertaisen mahdollisuuden tutustua oman kaupungin
kulttuuritarjontaan ja harrastamisen mahdollisuuksiin. Katso tarkemmat ohjeet Opettajan oppaasta.
Metku ei tarjoa Tilkkutäkki-työpajoja syksyllä, vaan keskittyy Metkat-viikkoon ja Kulttuuripolkuun.
Seuraava kausiesite työpajoineen ja kevään tapahtumineen jaetaan tammikuussa 2012.

