Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo täyttää 30 vuotta
Sunnuntaina 22.7. sitä juhlitaan museolla!
Tule mukaan Lönnströmien tarina -kierrokselle tai osallistu Kaikki soittaa! -työpajaan

Tänä kesänä tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo avattiin
yleisölle. Juhlapäivän kunniaksi museoon on ilmainen sisäänpääsy sunnuntaina 22.7. klo 12–16.
Päivän aikana voi osallistua Lönnströmien tarina -kierrokselle klo 12 sekä klo 10, 14 ja klo 16 Kaikki
soittaa! -työpajoihin Lönnströmin taidemuseon ja kuvataiteilija Jani Ruscican Flatlands-projektin
hengessä. Myös työpajoihin osallistuminen on ilmaista.
Lönnströmien tarina -kierros on henkilöhistoriallinen opastuskierros kotimuseossa. Lönnströmien
tarina on Rafael ja Teresia Lönnströmin rakkaustarina, joka päättyi kapteeni Lönnströmin
ennenaikaiseen kuolemaan. Keskeisessä roolissa tarinassa on molempien elämäntyö, Lönnströmyhtiöt. Tarinan näyttämönä on tehtailijapariskunnan vuonna 1942 valmistunut Rauman koti, joka
avattiin museona 1988. Kodin sisustuksessa näkyy tyylikkyydestä tunnetun Teresia Lönnströmin
kädenjälki, mutta hän säilytti paljon muistoja edesmenneestä miehestään. Osa tarinaa on myös
Lönnströmien ottotytär Else Bech.
Mikä vaan soi ja kuka vaan voi soittaa. Kaikki soittaa! -työpajoissa tutustutaan laulun ja leikin avulla
erilaisiin sointiväreihin, ja mikä parasta, soitetaan yhdessä. Miten soi muovipullo, pahvilaatikko tai
peltipurkki? Entä kivet, kävyt ja kepit? Millaisia soittimia niistä voi tehdä?
Kaikki soittaa! -työpaja on avoinna kaikille, mutta pienten lasten osallistuminen edellyttää aikuisen
apua. Työpajat järjestetään yhteistyössä Rauma Festivon kanssa ja niiden toteuttamisesta vastaa
musiikkipedagogi Venla Katila.
Lisää Kaikki soittaa! -työpajoja ja Rauma Festivon avajaistapahtuma torilla 7.8.
Pitsiviikolla 25.–29.7. Lönnströmin museoiden Galleriassa on omatoiminen Kaikki soittaa! -työpaja
klo 12–16. Soittimia voi valmistaa myös vaikka kotona tai mökillä. Virittäydy Kaikki soittaa! tunnelmaan katsomalla video, joka löytyy Lönnströmin taidemuseon YouTube-kanavalta
www.youtube.com/watch?v=yKhADHhpGIE
Lönnströmin museoiden työpajojen lisäksi Rauma Festivo järjestää Kaikki soittaa! -työpajoja
Vanhan Rauman Tammelassa 4.–5.8. klo 10, 14, 16 (os. Eteläpitkäkatu 17, Rauma).
Yhteissoitto huipentuu tiistaina 7.8. klo 10.30 Rauman Kauppatorilla Rauma Festivon
avajaistapahtumaan. Silloin kaikki ovat tervetulleita liittymään mukaan soittavaan ja laulavaan
kulkueeseen. “Soittaen iloa saamme, sitä myös toisille jaamme. Hetkinen siis soittakaamme –
musiikki yhteistä on!“
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