för skolorna / kouluille
1.11.2021 Jappebo / Jaarlin päiväkodit
barnteater / lastenteatteri Myrabell - Teater Tapir
(Folktinget)
2.11.2021 Kaurialan lukio, Hämeenlinnan lyseon lukio
Stand-up : ”Hurra en hurri ”skådespelaren Mikael ”Gusse” Andersson - näyttelijä
(Folktinget)
1.11. ja 5.11. Kaurialan lukio, Hämeenlinnan lyseon lukio
språkambassadörens visit / kielilähettilään vierailu
(Språkambassadörerna/kielilähettiläät, skolorna/koulut)

1.11. -7.11.
svenska lmer / ruotsalaisia elokuvia
I ere nska skolor i Tavastehus / Useissa Hämeenlinnan suomalaisissa kouluissa
( Kino Tavast, skolorna/koulut)

5.11. Seminaarin koulu
teater Kejsarens nya kläder/ Keisarin uudet vaatteet teatteri
Red Nose Company
(Folktinget)
Tavastsvenskar rf tackar
alla arrangörer och
önskar publiken
välkomna till
evenemangen.

Tavastsvenskar rf kiittää
kaikkia järjestäjiä ja toivottaa
yleisön tervetulleeksi
tapahtumiin.
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ändringar i programmet förbehålls - pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin

1.-7.11. 2021 Tavastehus

PROGRAM / OHJELMA
för allmänheten - kaikille
1.11. kl 18.00 Museo Militaria
Svensk Sci- Film Aniara F/K 16 / Ruotsalainen elokuva
biljetten 7€ via nätet / liput 7€ verkosta
https://kinotavast.net/
(KinoTavast )
2.11. kl 18.00 Green Cafe
Ståuppkomik / Stand-up komiikkaa:
skådespelaren Mikael ”Gusse” Andersson näyttelijä
språk/kieli: ruotsi ja suomi
fritt inträde/ ei sisäänpääsymaksua
(Folktinget, Green Cafe)
3.11.kl 17.30 huvudbibliotek/pääkirjasto
Författarbesök /kirjailijavierailu
Juha Itkonen ja Johanna Holmström
( Biblioteket/Kirjasto/Tavastsvenskar rf)
5.11. kl 19.00 Scandic Hämeenlinna city - Torilla
Middagsmatine´ med Pentti Hildén Gitarr och sång
Ett omväxlande urval sånger till text av Runeberg, Topelius, Jarl Hemmer, Arvid
Mörne, Lars Huldén, Bengt Ahlfors, Tove Jansson m.fl.

6.11. kl 10.00

Tavastehus kyrka - kirkossa

mässa på svenska och nska
messu ruotsiksi ja suomeksi
Pastor: Markus Andersson
Kantor: Sonja och Heikki Seppänen

6.11. kl 13.00

Hämeenlinnan taidemuseo

ARS Fennica 2021
guidning på svenska / ruotsinkielinen opastus
inträde 8€ / sisäänpääsymaksu 8€
(Hämeenlinnan taidemuseo)

6.11. kl 17.00 Sibelius födelsehem / Sibeliuksen syntymäkoti
Svenska dagens konsert / Ruotsalaisuuden päivän konsertti
fritt inträde, ei sisäänpääsymaksua
(Hämeenlinnan kaupunkimuseo, Seminarieskolans svenska klasser,
Hämeenlinnan Sibelius-opisto, Tavastsvenskar rf)

7.11. kl 14.00 Hämeenlinnan Raatihuone
Allsång på de båda inhemska / Yhteislaulua molemmilla kotimaisilla
fritt inträde / vapaa pääsy
( Hämeenlinnan Sibelius-seura, Tavastsvenskar rf )

Illallismatinea Pentti Hildénin seurassa /Kitara ja laulu
Valikoima kappaleita Runebergin, Topeliuksen, Jarl Hemmerin, Arvid Mörnen,
Lars Huldénin, Bengt Ahlforsin, Tove Janssonin ja muiden sanoituksiin.
meny a´ 29,50 €
reservera bord / pöytävaraus

h ps://www.quandoo. /
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( Pentti Hildén, Scandic Hämeenlinna city, Tavastsvenskar rf)

(samarbetspartners inom parentesen yhteistyökumppanit suluissa)
I alla händelser följer
föreningen statens samt
stadens beslut hur man skall
förhålla sig om till situationen
av Coronavirus samt anpassar
sig vid deras beslut.

Yhdistys seuraa kaikissa
tapahtumissa valtion ja kaupungin
päätöksiä siitä, miten suhtautua
koronaviirus tilanteeseen, ja
sopeutuu niiden päätöksiin.

