Lapsiperheiden hiihtolomarieha museossa 15.–23.2.2020!
Aboa Vetus & Ars Nova -museo järjestää lapsiperheille mukavaa tekemistä Turun koulujen hiihtolomaviikolla 15.–
23.2.2020! Historian ja nykytaiteen näyttelyt tarjoavat ihmeteltävää ja tekemistä kaikenikäisille. Museovierailun
kruunaavat M Kitchen & Cafén herkut ja uudistunut museokauppa!
POP-UP POTRETTEJA ma 17.2. klo 12–16
Haluatko nähdä eläimen itsessäsi? Kuvataiteilija Ilona Niemi tekee museovieraista kollaasimuotokuvia eläiminä.
Muotokuvan tekeminen kestää noin 15–20 minuuttia. Muotokuvapaja pyörii Ars Novan näyttelysalissa. Oman
vuoron voi varata varauslistasta, joka on samassa tilassa.
LASTEN ARKEOLOGIAKIERROKSET joka päivä la 15.– su 23.2. klo 11.30
Millaista elämä oli keskiajan Turussa? Miten tieto menneisyydestä syntyy? Lasten arkeologiakierroksella opas
kertoo mitä arkeologit maasta oikein etsivät ja millaisia johtolakoja menneisyyteen löydöt voivat tarjota. Kierros
kestää noin 45 minuuttia.
LASTEN TAIDEKIERROKSET joka päivä la 15.– su 23.2. klo 11.30
Lasten omalla taidekierroksella tutkitaan värejä, muotoja ja kuvia. Taidenäyttelyssä siivouskärry voikin yllättää ja
nurkan takaa voi paljastua vaikka eläinten disko. Ja mitä ihmettä – saako museossa keinua? Kierros kestää noin 45
minuuttia.
LASTEN LUENNOT ke 19.2. ja to 20.2. klo 13.00
Lasten luennoilla arkeologi Ilari Aalto kertoo jännittäviä ja hauskoja asioita menneisyydestä. Esitelmien kesto on
noin 30 minuuttia ja ne pidetään Aboa Vetuksen kaivoaukiolla.
ke 19.2. klo 13.00: Miten arkeologi tutkii historiaa?
to 20.2. klo 13.00: Mitä arkeologia kertoo lasten elämästä?
Ilari Aalto on arkeologi ja tietokirjailija. Yhdessä Elina Helkalan kanssa hän on julkaissut arkeologiaa ja historiaa
yleistajuistavia tietokirjoja, joista uusimpana Jatulintarhoja ja hiidenkiukaita: Nuoren arkeologin käsikirja (Atena
2019). Kirjaa on saatavilla Aboa Vetus & Ars Novan museokaupasta!
LASTEN LOUNAS ma–pe 17.–21.2. klo 11–14
M Kitchen & Caféssa on tarjolla lasten lounas (lihapullat, muusi + vihersalaatti 8€ / lapsi).
Museo on avoinna joka päivä klo 11–19 ja hiihtolomaviikon ohjelma sisältyy pääsylipun hintaan.
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