L APINL AHTI

KULTTUURIA
KIIREETTÖMÄSTI
LAPINLAHDELLA
Tervetuloa nauttimaan taidepitäjän aarteista ja herkuista!

Tarinoita taiteesta
taidemuseo eemilissä
Taidemuseo Eemilin kokoelmanäyttelyssä kuljemme
maamme kuvanveiston kärkinimiin kuuluneen Eemil
Halosen (1875–1950) taiteilijantiellä. Opastetulla kierroksella tutustumme Eemil Halosen elämäntarinaan köyhästä loisen pojasta osaksi nuoren kansakunnan sivistyneistöä. Lisätietoa näyttelytarjonnastamme ja oheisohjelmistamme www.eemil.fi.
Yli 6 hengen ryhmille 7 euroa/hlö.
Asiantuntijaopastus 60 euroa/ryhmä (max. 25 hlöä).
Tiedustelut puh. 040 187 2678 tai info@eemil.fi.

Halos-kahveille
Väärnin Pappilaan
Taidemuseo Eemilissä käynnin jälkeen maistuvat kahvit
Väärnin Pappilassa, jossa on esillä Halosen taiteilijasuvun
taideteoksia ja käsityötä. Halosiin syventynyt emäntä,
kirjailija Minna Kettunen esittelee sekä Väärnin Pappilaa
että kertoo Halosista.
Yli 6 hengen ryhmille 8 euroa/hlö sis. pannukahvia, haudutettua teetä, makeaa tai suolaista palaa valinnan mukaan sekä ohjelman.
Väärnin Pappila
puh. 050 330 3389
info@vaarninpappila.fi
www.vaarninpappila.fi

Ahon kammarissa sijaitsevat Eemil ja Kalle Halosen
taideteokset sekä Olli Halosen mallin mukaan käsinmaalatut tapetit. Kuva Tapio Tikka.
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Ateljee Galleria Cafe
Luova Puu
Luova Puu tarjoaa taide- ja makuelämyksiä keskellä kaunista Lapinlahtea. Pöytiin tarjoilu, taiteilijan suussa sulavat herkut ja taidetta pursuava miljöö pysäyttävät kiireisen ohikulkijan nauttimaan hetkestä. Monipuolisia kulttuuritapahtumia, hyvinvointi- ja joogakursseja, sekä ruokailupalvelut ja tilaisuudet ryhmille tarjolla tilauksesta
ympäri vuoden.
Esittely ja suolainen piirakka, salaatti ja kahvi 10€/hlö.
Rentouttava joogatunti taidemiljöössä sekä keittolounas
20€/hlö.
Ateljee Galleria Cafe Luova Puu
puh. 044 595 3301
luovapuu@gmail.com
www.luovapuu.com

Aikamatka menneeseen
Suomen Asutusmuseossa
Koe mummolan muistot ja sodanjälkeisen ajan tunnelmat
aidossa asutustilan ympäristössä. Pääsymaksu museoon ja
piirakkakahvit 8 euroa/hlö. Opastus 25 euroa/ryhmä.
Suomen Asutusmuseo
Asutusmuseontie 52
puh. 0440 734 366
kirsti.tiirikainen@lapinlahti.fi
www.lapinlahti.fi/asutusmuseo

Leppoisa lähiruokalounas
Jokiniemen Matkailussa
Lomafiilis nousee, kun laitetaan vilkku päälle, poistutaan
päätieltä ja matkataan maalle! Hengähdä hetki lähellä
luontoa – kaukana kiireestä.
Ylämaannaudanpata on muhinut uunissa pitkään ja saa
seurakseen lisukkeen kauden vihanneksista, raikkaat salaatit ja kotoisaa ruisleipää. Jälkiruokana kahvit pienen
marjaherkun kanssa. Seisovasta pöydästä tarjoiltu lounas
23,90 €/hlö. Mahdollisuus ostaa tuotteita myös mukaan,
sovi ennakkoon!
Jokiniemen Matkailu
puh. 0400 811 266
info@jokiniemenmatkailu.fi
www.jokiniemenmatkailu.fi

Kulttuuripäivän kohteista voi valikoida itselleen sopivan kierroksen ja kattauksen. Kannattaa pitää mielessä myös
paikkakunnan tapahtumat ja kesäteatterit, joista lisätietoja löytyy kunnan tapahtumakalenterista www.lapinlahti.fi
Lisätietoja: kulttuurikoordinaattori Kirsti Tiirikainen, puh. 040 4883 012, kirsti.tiirikainen@lapinlahti.fi

