Kurssimaksu 75€/
kurssi
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Ma-Pe 4.- 8.6.
Animaatio
esine- ja
pala-animaatio/
Ismo Virtanen
9-10 v. klo 10 -12.15
10+ v. klo 13-15.15

RR Robotti/Rakentelu
Opettajana Sampo Malin
7-8 v. klo 10 - 12.15

Kerro kerro kuvastin
Kuviskurssi/

7-8- vuotiaiden kursseilla rakennamme robotin, joka liikkuu
tärisemällä. Robotissa on sähkömoottori, patterit ja valot.
Lopuksi robotista tehdään niin
hienon näköinen kuin robotin
kuuluu ollakin. Lisäksi tutustumme siihen minkälaista robotiikka tänä päivänä on, ja kuinka
huimia koneita maailmalla on jo
rakennettu.

Marja Andersson, Elina
Katara

9 + klo 13-15.15

5-7v klo 10-12.15
8-10v klo 13-15.15
Taiteilijalle aina läsnä
oleva malli on taiteilija
itse.
Kesäkurssilla tutustumme taiteilijoiden muotokuviin sekä maalaamme,
piirrämme ja rakennamme aiheeseen liittyen.

9+- vuotiaiden kurssilla tutustumme ohjelmoitaviin Arduino
kehitysalustaan. Tutustumme
LED-valojen ja servomoottoreiden ohjelmointiin, joiden avulla
rakennamme lopulta liikkuvan
robotin. Lisäksi tutustumme
Arduinon mahdollisuuksiin, sekä
robottien kehitykseen nykymaailmassa.

7+ v. klo 10 -12.15

Ma-pe 4.-8.6.

Puusta esineeksi/
Esa Arola
Kurssin aikana suunnittelemme
ja valmistamme veistoksen puusta ja lisäksi käsittelemme ja yhdistelemme luonnon kiveä, betonia
ja rautaa. Sahataan, veistetään,
valetaan ja porataan kiveä!

10+ v. klo 10 -12.15

Hepokatti: keppihevosia,
riimunnaruja ja taluttimia/
Anne Malin
Kurssin aikana valmistamme
jokaiselle yksilöllisen keppihevosen, riimunnarun ja muita
tarvikkeita
aikarajojen puitteissa.

Ma-pe 11.-15.6

yli 12 vuotiaille klo
10.00-12.15
Fantasia- ja Cosplay- asupaja
Anniina Soikkeli

Kurssin aikana suunnittelemme ja valmistamme asun
osan esim. asuste, viitta, päähine tai varuste. Valmistuksessa käytetään luovasti vaihtelevia tekniikoita ja materiaaleja.

yli 12 vuotiaille klo

Tiedustelut:
kaisu.paavilainen@hyvinkaa.fi, 040 179 6852
Ilmoittautumiset: http://www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu/

Tiedustelut: erja.haavisto@taitouusimaa.fi
p. 050 435 4426
Ilmoittautumiset: helmi@taitouusimaa.fi

Kurssimaksu 75€/
kurssi

Ke-to 13.-14.6.
1-6-luokkalaisille

Polkupyörän
tuunausta
Sampo Malin

ke-to klo 10-12.15,
evästauko
klo 13-15.15
Kurssille tuodaan oma
polkupyörä, johon tehdään lisävarusteita ja jota
tuunataan hienommaksi.
Pinnojen väliin tehdään koristeita, kahvoihin hapsut,
lippu kepin nokkaan, korin,
taakkatelineen tai pullotelineen koristelu, ym.

Ma-ti 11.-12.6.
1-6-luokkalaisille

Laivanrakennusta
Sampo Malin
klo 10-12.15, evästauko
klo 13-15.15
Kurssilla rakennamme erilaisia
vesillä liikkuvia ja uitettavia
laivoja. Tutustumme erilaisiin
tapoihin saada pieni vene liikkeelle vedessä ja rakennamme
niihin perustuvia laivoja, kuten
lämpökynttilän avulla liikkuva
Pop-pop-vene.

Tiedustelut/ Ilmoittautumiset:
kaisu.paavilainen@hyvinkaa.fi, 040 179 6852
http://www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu/
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Hyvinkään lasten ja nuorten
Kuvataiteen perusopetusta

• Lasten ja nuorten ryhmät 4-19-vuotiaille.
• Oppilaita otetaan uusiin 4-vuotiaiden
ryhmiin sekä hajapaikoille eri ryhmiin.
• Uusien oppilaiden valinta tapahtuu arpomalla.
• Arvonta suoritetaan 2.6.2018
• Kaikille ilmoittautuneille tiedotetaan postitse
kuvataidekouluun pääsystä tai jonoon jäämisestä.
Lisätietoja:
Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Kaisu Paavilainen
puh. 040 179 6852
kaisu.paavilainen@hyvinkaa.fi
Ilmoittautumislomakkeita koululta sekä
http://hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu/info/Ilmoittautuminen
Taito käsityö- ja muotoilukoulu Helmi
Käsityön taiteen perusopetusta
• Lasten ja nuorten ryhmät 7-19-vuotiaille.
• Ryhmiä Hyvinkäällä sekä Jokelassa.
• Oppilaita otetaan kaikkiin ryhmiin. Ilmoittautuminen
alkaa 18.4.2018.
• Koviin käsityömateriaaleihin painottuneet Nikkari-ryhmät Hyvinkäällä ja Jokelassa.
• Uudet oppilaat otetaan hakujärjestyksessä.
• Kaikille ilmoittautuneille tiedotetaan postitse käsityökouluun pääsystä tai jonoon jäämisestä.
Lisätietoja:
Taito käsityö- ja muotoilukoulu Helmi
Erja Haavisto
puh. 050 435 4426
Ilmoittautumiset:
http://www.taitouusimaa.fi/kasityokoulut/oppilashaku

Löydät meidät Villa Artusta
Kankurinkatu 4-6, 0-rappu,
Villatehdas, Hyvinkää

