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Avoimet ovet Övre Nybackassa 1.8.
Iltakävely Vantaankosken kulttuurimaisemassa 5.9.
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi
Helsingan keskiaikapäivä Vantaalla lauantaina 13.8.2016
tapahtumaan!
Syysretki ”Porukan paikat, yhteiset ympäristöt” su 11.9.
BRQ Vantaa Festivalin lippuja Vantaa-Seuran jäsenille erikoishintaan!
Kesän Kulttuurikävelyt ja Myllyillat

kuva: riina koivisto

Vantaankoski
Kuninkaantien varrella
Kävelemme kohti Vantaanjokilaaksoa, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Kierroksella kuullaan
alueen historiasta: esihistoriallisista hylkeenpyytäjistä, alueen
varhaisesta teollisuudesta, Kuninkaantiestä ja kadonneesta kestikievarista. Viilatehdas ja Vantaankosken ruotsinkielinen pikkukoulu ovat esimerkkejä rakennuksista, joiden käyttötarkoitus on
muuttunut. Alue on ollut merkittävä koko Vantaan historian kannalta.
Lähtö Övre Nybackasta klo 18. Mukaan voit liittyä myös Vanhan
Viila-tehtaan pihasta klo 18.30, jolloin varsinainen opastus alkaa.
Paluu Övre Nybackaan noin klo 20.

Avoimet ovet
Övre Nybackassa
Kestikievari Övre Nybackan ovet ovat
jälleen avoinna. Tervetuloa tutustumaan erääseen Vantaan parhaiten
säilyneistä pihakokonaisuuksista ja
nauttimaan menneiden vuosisatojen
tunnelmasta!
2016 avoimet ovet
maanantaisin klo 18–19
1.8., 5.9, 3.10. 7.11. ja 5.12.

Kestikievari Övre Nybacka
Nybackankuja 4, 01670 Vantaa
www.ovrenybacka.fi
Tiedustelut:
info@ovrenybacka.fi
p. 050 443 4000

vuokrast
a
10 %:n
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Oppaana Riina Koivisto. Ei ennakkoilmoittautumista.
Vapaa pääsy!

5.9.
iltakävely
vapaa
pääsy!

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi
tapahtumaan!

koe keskiaikainen
Helsingin pitäjän kirkonkylä
13.8.2016 klo 12–18.

ytöksiä • keskiajan makuja
Markkinatunnelmaa • jousiammuntaa • käsityönä
kuin rälssille!
musiikkia • ilottelua ja elämyksiä niin rahvaalle
Helsingan keskiaikapäivä pappilan puistossa lauantaina 13.8.2016
Klo 10–12 Koko perheen keskiaikapyöräily Övre Nybackasta Helsingin
pitäjän kirkonkylään
Klo 12 Aloituslaukaus: Paksun
Katariinan tykkisisarkunta

Klo 13–13.45 Keskiaikaopastus
Klo 13–13.45 ja 15–15.45 Lasten
aikamatka keskiaikaan

Klo 12–18 Markkinoilla käsityöläisten ja kauppiaiden kojuja

Klo 14–15 Koko perheen piknikkonsertti: Kultainen luutunsoittaja
– Simone Sorini ja Claudia Viviani,
Vantaa BRQ Festival

Klo 12–14 ja 15–17 Tarinateltta

Klo 15–17 Poniratsastusta

Klo 12–18 Keskiaikaseura Hucca
viihdyttää väkeä

Klo 16–16.45 Vantaa keskiajalla
-luento, Pyhän Laurin kirkossa

Klo 12.30–16 Keskiaikaseura
Harmaasudet: miekkailua ja
jousiammuntaa lapsille

Klo 16–17 Open stage -konsertti,
Vantaa BRQ Festival, Nyknapaksen
talossa

Klo 13–15 Keppihevoskokoontuminen (omat kepparit mukaan)

Klo 18.30 Liszt & Erard: Vantaa BRQ
Festival, Pyhän Laurin kappelissa

Klo 13–13.45 Lauluyhtye Schola
Sancti Henrici laulaa gregoriaanista musiikkia Pyhän Laurin kirkossa

Klo 20 Jean–Philippe Rameau:
Pièces de clavecin en concerts, Vantaa
BRQ Festival, Pyhän Laurin kirkossa

Vapaa pääsy | Opastukset lähtevät ohjelmalavan vierestä | Muutokset ovat mahdollisia

Vantaan kaupunki ja Aktiastiftelsen i Vanda tukevat tapahtumaa.

Syysretki su 11.9.2016

”Porukan paikat,
yhteiset ympäristöt”
Syysretkemme on perinteinen Vantaan bussikierros, jonka teemana on Euroopan kulttuuriympäristöpäivien mukaisesti ”Porukan paikat, yhteiset ympäristöt”. Retki on sukellus vantaalaiseen
rakennuskulttuuriin, yhdistyshistoriaan ja viime
vuosisadan alkupuolen vapaa-ajanviettotapoihin.
Ajelemme Vantaata ristiin rastiin ja tutustumme
moneen historiallisesti arvokkaaseen, noin satavuotiseen ja muutamaan huomattavasti nuorempaankin yhdistystaloon, kotiseututaloon tai aatteen hengessä pystytettyyn rakennukseen.
Jalkaudumme parissa kohteessa ja käymme sisällä muutamissa taloissa, mutta muuten katselemme Vantaata bussista käsin. Puolivälissä retkeä
kuva: david antich
lounastamme Myyrmäen uudessa kotiseutuhenkisessä ravintolassa nimeltä Wanda´s. Siellä meille
esitellään ravintolan ideologiaa ja taustoja. Tarjolla on laaja sunnuntaibrunssi, josta voit poimia
herkkuja oman maun mukaan.

Retken aikataulu:

Lähtö Tikkurilasta,
kaupunginmuseon kupeesta
9.20 Lähtö Martinlaakson linja-autoasemalta
12–13 Ruokailu, ravintola Wanda´s
(sunnuntaibrunssi, sis. hintaan)
15.30 Retki päättyy Tikkurilaan
16.00 Retki päättyy Martinlaaksoon
9.00

Syysretken jäsenhinta on 49 euroa (muille 55 euroa). Lapsen retkihinta on 20 euroa. Lounas sisältyy
retken hintaan. Retkimaksu maksetaan etukäteen
yhdistyksen tilille IBAN FI45 2075 2100 0112 55. Retken oppaana toimii Riina Koivisto. Kuljetuksen hoitaa vantaalainen Astor Oy Matkapalvelu.
Sitovat ennakkoilmoittautumiset 5.9. mennessä karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi tai puh. 050
443 4040. Muistathan mainita ilmoittautumisen
yhteydessä mistä tulet kyytiin ja mahdollisen erityisruokavalion!

Sefardien uusi ääni
Torstai 11.8. klo 20.30, Pyhän Laurin kirkko
(Kirkkokatu 45, Vantaa)
Mara Aranda Sephardic Legacy Trio
(Espanja)
Sefardilaisten musiikki on sekoitus Välimeren eri musiikkiperinteitä. Mara Aranda tulkitsee yli viiden vuosisadan suullisena traditiona säilyneitä sefardilauluja.

BRQ Vantaa Festivalin lippuja
Helsingin pitäjän kirkonkylä täyttyy elokuun alussa viikon verran barokkisävelistä. Tarjolla on kansainvälisesti
tunnettujen taitureiden esityksiä kirkossa, kappelissa ja
kotikonserteissa. Ohjelmatiedot netissä www.brq.fi.

Erikoistarjous
VantaaSeuran
jäsenill
e:
Liput:

Vantaa-Seuran jäsenille 15,- (norm. 22,-)
Ilmoittaudu 11.7. mennessä
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi. Saat samalla
ohjeet lippujen maksamiseen ja lunastamiseen.

Kulttuurikävelyt
keskiviikkoisin 1.6.–31.8. klo 17.15
Helsingin pitäjän kirkonkylässä

Myllykesä
parhaimmillaan
Myllyillat keskiviikkoisin klo 18.30–20.00
Helsingin pitäjän kirkonkylän myllyllä.
Kirkonkylän Myllyillat jatkuvat elokuun
loppuun saakka. Vielä on jäljellä monta
ihanaa iltaa laulun ja soiton säestämänä.

Myllyillassa voit osallistua arpajaisiin ja nauttia
kahvit väliajalla. Mylly sijaitsee Vantaalla, Helsingin pitäjän kirkonkylässä Myllykujan päässä. Pysäköinti Pyhän Laurin kirkon tai Helsinge skolan
pysäköintialueilla.

13.7. Kalle Partanen laulattamassa
yhteislauluja.

20.7. Rekolan sekakuoro

kesän 2016 erikoisopastukset:

Samaan aikaan aikuisten kierroksen
kanssa järjestetään

27.7. Jytäjyrsijät. Lasten ilta!
Tikkurilan työväenyhdistyksen
kisällit

27.7. Lasten Aikamatka keskiaikaan
-opastus. Lasten oma kierros Kirkonkylässä. Rooliopastus johdattaa keskiaikaan ja
tutustuttaa lapset satojen vuosien takaiseen
elämään Kirkonkylässä. Kierros kestää noin
tunnin ja on tarkoitettu yli 5-vuotiaille lapsille. Hinta 5 euroa.

10.8. Pitäjän tanhuujat ja spelarit
17.8. 	Nuotiolauluilta. Partiolaulujen
parhaita. Uutuus!

24.8. Vantaan historiaa sanoin ja
sävelin. Tomi Pulkkinen.

31.8. Vantaan naislaulajat.
	Kesälaulut vielä kerran!

Mukavaa kesää!

Opastetuilla kulttuurikävelyillä saat kuulla kylän ja kirkon historiasta, arkeologisten kaivausten antamasta
uusimmasta tutkimustiedosta, hautausmaan muistomerkeistä ja Kirkonkylän rakennuskulttuurista.
Kulttuurikävely lähtee kirkkoaukiolta, kirkon portilta, klo 17.15. Kierros päättyy Kirkonkylän myllylle, jossa
iltaa on mukava jatkaa maksuttomassa, ohjelmallisessa Myllyillassa.
Reilun tunnin mittaisen kulttuurikävelyn hinta on
5 euroa, Vantaa-Seuran jäsenille 3 euroa. Lippujen
myynti alkaa klo 17. Opastus on suomeksi, paitsi 22.6.
ainoastaan ruotsiksi ja 29.6. englanniksi.

27.7. Kirkonkylän arkeologisten
kaivausten äärellä. Kirkonkylää on tutkittu
viime vuosina mm. arkeologisten kaivausten
avulla. Tutkimustulokset ovat nyt valmiit
ja Kirkonkylän historiasta on paljon uutta
kerrottavaa.

6.7. 	Kesäilta myllyllä. Oopperalaulaja Klaus Pennanen.

3.8.

Helsingin pitäjän kirkonkylä Vantaalla henkii
historiallista tunnelmaa. Kylän juuret ulottuvat
keskiajalle saakka. Tervetuloa vierailulle pääkaupunkiseudun historialliseen sydämeen!

24.8. Kirkonkylän talot ja rakennusperintö

Karoliina ja Marianne

Karoliina Junno-Huikari
toiminnanjohtaja
p. 050 443 4040
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi

Marianne Kivimäki
kulttuurituottaja
p. 050 443 4000
marianne.kivimaki@vantaaseura.fi

www.vantaaseura.fi

