Hyvät opettajat,
syyslukukauden aluksi olette taas tervetulleita Aboa Vetus Ars Novan syysinfoon
kuulemaan ajankohtaisesta tarjonnastamme.
OPETTAJIEN SYYSINFO 27.9. klo 17.00–18.00
Käynnissä olevan koronaepidemiatilanteen vuoksi järjestämme museon perinteisen
opettajien syysinfon tällä kertaa etänä Zoom-alustalla. Infotilaisuudessa kerromme museon
syys- ja talvikauden näyttelyistä ja esittelemme tarjoamiamme opastus- ja
etäopastuspalveluita. Samalla on mahdollista esittää museolle kysymyksiä ja toiveita!
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Linkki tilaisuuteen:
https://us02web.zoom.us/j/81849951170?pwd=cGRDSkJnNDY1dFgxYW1mcnJQUEhmdz09
Tapahtumaan voi liittyä 15 minuuttia ennen sen alkamista. Sovelluksen lataaminen ei ole
välttämätöntä. Osallistua voi myös verkkoselaimella – suosittelemme Google Chromea.

AJANKOHTAISET NÄYTTELYT
Aboa Vetus – vanha Turku
Luutarha
MOUSEUM – Raunistulan nukkekotikerho 10 vuotta
SYDÄN AUKI TAITEELLE. Niemistö-kokoelma Turussa | esillä 26.9. saakka
Guido van der Werve: Nummer veertien, home | esillä 26.9. saakka
Teoksia museon taidekokoelmasta | esillä 26.9. saakka
Ars Novassa 27.9.–14.10. näyttelynvaihto, Aboa Vetus on avoinna normaalisti
Muistathan, että museoon on vapaa pääsy OAJ:n jäsenkortilla. Voit siis tulla etukäteen
tutustumaan näyttelyihin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana! Museo on avoinna ti–su
klo 11–18.

VIERAILULLE MUSEOON

Haluamme tehdä museovierailusta Aboa Vetus Ars Novassa mahdollisimman miellyttävän
ja turvallisen. Noudatamme Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeita. Olemme lisänneet
asiakasturvallisuuteen liittyviä toimia ja toivomme myös kaikkien vierailijoidemme
noudattavan turvallisuuteen liittyviä ohjeita.

Otamme ryhmiä vastaan museoon normaalisti. Kouluryhmät ovat tervetulleita museoon
myös aamupäivisin ennen museon avautumista, jolloin museossa ei vielä ole muita
asiakkaita. Tarjoamamme opastuspaketit, hinnat ja verkko-oppimateriaalit löydät
verkkosivuiltamme: https://www.aboavetusarsnova.fi/fi/opettajille .

TURUN KAUPUNGIN ELÄMYSPOLKU-VIERAILUT
Kaikki Turun kaupungin 6. luokat vierailevat perinteisesti arkeologisessa Aboa Vetuksessa
loppuvuodesta. Lähetämme 6. luokille lokakuussa vierailuaikataulun ja ohjeet oman
ryhmäsi Elämyspolku-vierailua varten.
Muistathan, että Ars Novan taidenäyttelyt ovat valinnainen Elämyspolku-kohde 1.-4.
luokille! Taiteen tekniikoihin ja sisältöihin tutustutaan pienempien oppilaiden kanssa
Taikkis – aistimatka taiteeseen -kierroksella.

ETÄOPASTUS ARKEOLOGIAAN
Tiesitkö, että voitte vierailla museossa myös koululuokasta käsin? Katso traileri ja varaa
etäopastus ryhmällesi!
Suomen ainoan arkeologisen museon etäopastuksella pääset kuulemaan Turun
menneisyydestä suoraan arkeologilta. Kierroksella tutustutaan yhdessä maan alta esiin
kaivettuun rauniokortteliin, löytöihin ja arkeologiseen tutkimukseen. Hinnat ja lisätiedot:
avan.fi/etaopastus

Ota yhteyttä niin suunnitellaan juuri sinun ryhmällesi sopiva museovierailu tai etäopastus!
Syysterveisin,
Janna Jokela, museolehtori
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