
      
KIVA KUVIS syyslomakurssi 12.-16.10., klo 10.-14.00 
 
Koululaisten syyslomakurssilla lähdetään meriseikkailulle. Kuvataiteen kautta tutkitaan veden olomuotoja, 
mereneläviä, eliöitä ja olioita. Piirretään, maalataan ja muovataan. Ohjaajina toimivat kuvataidekoulun 
rehtori, KEMU- työpaja ja OMA -tuntiohjaaja Hannamaija Heiska (ma-ti) sekä kuvittaja, luonnontieteilijä 
Minna Lehväslaiho (ti-ke-to-pe). Kurssipäivän aikana pidetään evästauko, omat eväät mukaan. Voit valita 
koko viikon, tai itsellesi parhaiten sopivat päivät. Päivähinta 40 euroa, koko viikko 160 euroa. 
 
 
Ma 12.10. MAAILMAN MERET. Tutustutaan meriin kartaston ja kuvien avulla. Tutkitaan vesien 
liikkeitä ja aluksia. Rakennetaan oma alus kierrätysmateriaalista. Lähdetään liikkeelle!  

 
Ti 13.10. MERENALAISET LUOLASTOT. Sukelletaan veden alle, merenalaisiin luolastoihin, ja 
tutkitaan, mitä sieltä löydämme. Muovaillaan luolastot kipsistä ja kankaasta, maalataan akvarellein.  
 
Ke 14.10. BIOLUMINESENSSI-IHMEET. Sukelletaanpa syvemmälle – mutta mitä ihmettä, sieltä 
löytyy itsevalaisevia olioita?! Minna kertoo niistä vähän enemmän, sitten piirretään ja maalataan.  
 
To. 15.10. TUNTEMATON SAARI. Merimatkalla löytyy myös tuntematon saari… Saaren ihmeistä 
tehdään pienoismaailma sekatekniikalla. 
PE 16.10. KOTIINPALUU. Matkoilta tuodaan aina tuliaisia. Mitähän kotiväki mahtaa saada tällä 
kertaa? Pieni kuvakirja painotekniikalla. 

 
Ilmoittautuminen viimeistään 5.10. mennessä : www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi  
Lisätietoa syyslomakurssista: hannamaija.heiska@kauniainen.fi ja www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi      
 
 
 
 



 
KIVA KONSTIS höstlovskurs 12.-16.10., kl 10.-14.00 
 
Vi beger oss ut på havsäventyr under skolbarnens höstlovskurs. För att studera, ur bildkonstens synvinkel 
vatten i olika former, skaldjur, organismer och varelser. Vi tecknar, målar och formger. Ledarna är 
konstskolans rektor, KEMU- verkstad och EGEN -timme ledare Hannamaija Heiska (må-ti) och illustratör, 
naturvetenskapare Minna Lehväslaiho (ti-ons-to-fre) Matpaus under kursdagen, egen matsäck med. Du kan 
välja hela veckan, eller lämpliga dagar. Dagavgift 40 euro, hela veckan 160 euro.   
 
 
Må 12.10. VÄRLDENS HAV. Vi bekantar oss med hav med hjälp av kartor och bilder. Undersöker 
vattens rörelser och farkoster. Bygger en egen farkost med återvinningsmaterial. Vi startar färden!  

 
Ti 13.10. UNDERVATTENS GROTTOR. Vi dyker in i undervattens grottor för att undersöka vad 
vi kan finna. Formger grottor av gips och tyg, målar akvarell.  
 
Ons 14.10. BIOLUMINISCENS-UNDERVERK. Vi dyker djupare – men va då, där finns ju 
självlysande varelser?! Minna berättar mer om dem, sedan tecknar och målar vi.  
 
To. 15.10. EN OKÄND Ö. Under färden finner vi en okänd ö… Vi gör en miniatyrvärld med 
blandteknik av ön och dess underverk.  
FRE 16.10. HEMKOMST. Man hämtar alltid souvenirer från resor. Undrar vad hemfolket får denna 
gång? En liten bildbok i tryckteknik.  

  
Anmälan senast 5.10 : www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi  
Mer information om kursen: hannamaija.heiska@kauniainen.fi och www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi  

 


