
Kes�kur�it 2017
Rotukepparit 

5.–7.6. klo 10–14.15 (yli 8-vuotiaille) 60 €

Kurssilla saat tehdä unelmiesi hevosen ja sille tarvikkeita. Viimeisenä päivänä tehdään 
maastoratsastusretki. Jos haluat hepallesi lankaharjan ota mukaan kerä (50 g) mieleistäsi 

villa- tai puuvillalankaa. Opettajina Liisu Vartija-Rissanen ja Selma Haro.

Ensikepparit 
8.–9.6. klo 10–14.15 (6–8 vuotiaille) 40 €

Tervetuloa mukaan tekemään ensimmäinen ikioma keppari. Voit tehdä oikean, tai 
satuhevosen. Harjoittelemme ratsastusta ja teemme pikkiriikkiset minikepparit

Opettajina Selma Haro ja Liisu Vartija-Rissanen.

Meriseikkailu 
12.–15.6. klo 10–14.15 (yli 5-vuotiaille) 80 €

Mitä kaikkea merestä ja sen pohjalta löytyykään? Tutkimme meren asukkaita 
simpukoista merenneitoihin ja merihirviöihin, teemme vedenalaisen pienoismaailman 

sekä askartelemme aarrearkut jalokivineen sekä aarresaaren kartan. Välillä ulkoilemme ja 
luemme meritarinoita. Opettajina Selma Haro ja Liisu Vartija-Rissanen.

Kangastuksia 
19.–21.6. klo 10–14.15 (kouluikäisille) 60 €

Kurssilla teemme helppoja kesäisiä käsitöitä pääosin kankaista, langoista ja villoista. 
Kokeilemme kankaan värjäystä ja kuviointia, teemme perhosmobilet ja omat pienet 

pehmo-otukset. Opettajana Liisu Vartija-Rissanen.

Keijukaistaikoja 
19.–22.6. klo 10–14.15 (yli 5-vuotiaille) 80 €

Kurssilla tutustumme keijukaisten ja metsänhenkien maailmaan: luemme tarinoita ja 
rakennamme muun muassa omat pienoismaailmat keijukaisineen. Askartelemme 

kurssilaisille keijukaisten siivet, kukkaiskruunut ja taikasauvat, sekä teemme 
metsäretken. Retkellä rakennamme majoja ja asumuksia pienille metsänhengille ja 

yritämme tietysti nähdä myös oikeita keijukaisia. Opettajat Selma Haro ja Aino Aksenja.

Haapsalun taideleiri 
Viikko 31, Elokuu 2017 Työpajaikäisille (yli 12-vuotiaille) 350 € 

sis. matkat, ateriat ja majoituksen

Seikkailemme merenrantakaupunki Haapsalussa Luoteis-Virossa kaupungissa ja 
rannoilla ja tutkimme ympäristöä eri tavoin. Teemme retkiä dyyneille, rantapuistoihin, 

hylätylle tehdasalueelle ja vanhaan linnaan ja toteutamme päivän teemasta 
taideprojekteja yksin ja yhdessä. Viikon lopuksi kokoamme ja valmistamme materiaalista 

zinen* yhdessä. Opettajina Aino Aksenja ja Selma Haro.

*Zine = lyhenne sanasta magazine, uutiskirjettä muistuttava erityisjulkaisu, 
jota levitetään yleensä monisteena.

Ilmoittautuminen

taidekoulu@porvoo.fi

www.porvoo.fi/taidekoulu



Sommarkurser 2017
Rashästar 

5–7.6 kl. 10.00–14.15 (över 8–åringar) 60 €

Under kursen får du göra din egen drömhäst och utrustning för den. Under den sista 
dagen gör vi en terrängridningsutfärd. Om du vill att din häst skall ha en man av trådar 

så ta med dig ett nystan med ylle eller bomullsgarn (50 gram). 
Lärare: Liisu Vartija-Rissanen och Selma Haro.

Min första häst 
8–9.6 kl. 10.00–14.15 (för 6–8-åringar) 40 €

Välkommen med för att göra din första riktigt egna käpphäst. Du kan göra en riktig häst 
eller en sagohäst. Vi övar oss att rida och så gör vi små minihästar.

Lärare: Liisu Vartija-Rissanen och Selma Haro.

Havsäventyr 
12–15.6 kl. 10.00–14.15  (över 5-åringar) 80 €

Vad allt kan man inte hitta i havet och på havsbotten? Vi undersöker havens invånare allt 
från musslor till sjöjungfrur och sjöodjur. Vi gör en undervattensvärld i miniatyr och 

pysslar ihop skattkistor fulla med ädelstenar och en karta över en skattkammarö. 
Däremellan så sportar vi lite utomhus och läser berättelser om haven.

Lärare: Selma Haro och Liisu Vartija-Rissanen.

Hägringar 
19–21.6 kl. 10.00–14.15 (för skolelever) 60 €

Under kursen gör vi lätta sommaraktiga handarbeten huvudsakligen av tyg, garn och 
ylle. Vi prövar på att färja och mönstra tyg, vi gör mjukismobiler och egna små 

mjukis�gurer. Lärare: Liisu Vartija-Rissanen.

Älvornas förtrollning 
19–22.6 kl. 10.00–14.15 (över 5-åringar) 80 €

Under kursen lär vi oss känna älvornas och skogsrånas värld: vi läser berättelser och 
bygger bland annat miniatyrvärldar med älvor. För kursdeltagarna pysslar vi ihop 

älvornas vingar, blomkronor och trollstavar. Vi gör också en skogsutfärd. På utfärden 
bygger vi kojor och boplatser för de små skogsråna och så försöker vi förstås också själva 

få syn på riktigt riktiga älvor. Lärare: Selma Haro och Aino Aksenja.

Konstläger i Hapsal 
vecka 31, augusti 2017, för elever i verkstadsålden (över 12 åringar) 350 € 

innehållande resor, inkvartering och måltider

I kuststaden Haapsal i nordvästra Estland går vi på äventyr på stränderna och undersöker 
omgivningen på olika sätt. Vi gör utfärder till dynerna, strandparkerna, övergivna 

fabriksområden och till den gamla borgen. På utfärderna förverkligar vi konstprojekt ur 
dagens teman med olika tekniker både ensam och tillsammans. I slutet på veckan samlar 

vi ihop och framställer en zine* av materialet tillsammans. 
Lärare: Aino Aksenja och Selma Haro.

* Zine = förkortning av ord magazine, en särskild publikation som i allmänhet distribueras 
som ett utdelningsblad.

anmälningar
taidekoulu@porvoo.fi

www.borga.fi/konstskola




