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STUDERANDEBILJETTER 
Biljetter för studeranden till  
samma dags symfonikonserter .......................... 4 €
Studerandebiljetter vid förköp till rabattpris ..... 10 €

PLOCK UR HÖSTENS KONSERTER

SAGAS – Orchestral fantasy music 
on & to 28.–29.10 | 19.00 | Åbo konserthus

Ödessymfonin
to & fr 19.–20.11 | 19.00 | Åbo konserthus

Symphonic Ellington
to 26.11 | 19.00 | Åbo konserthus

BILJETTER
Åbo konserthusets biljettförsäljning, 
Aningaisgatan 9. Öppettider: tfo.fi.

Försäljning vid dörren en timme före konsertens 
början, i fall det finns biljetter. 

ÅBO 
FILHAR- 
MONISKA  
ORKESTERN

tfo.fi/sv

grymma  
studerande- 

förmåner!
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Biblioteket är en plats för alla! 

Åbo stadsbibliotek är ett modernt bibliotek 
som betjänar varje dag. På biblioteket kan du 
t.ex. i lugn och ro läsa till tentamen och under 
samma besök låna hem nöjesläsning, läsa 
inhemska dagstidningar i ePress eller följa med 
globala nyheter i PressReader. Utöver vanligt 
biblioteksmaterial kan du på huvudbiblioteket 
också låna brädspel, instrument, säsongskort och 
fotokonst.

I nätbiblioteket (vaskibiblioteken.fi) kan du 
dyka ner i en värld av e-böcker och e-ljudböcker. 
Besök biblioteket för att få ditt bibliotekskort 
som även kan användas som ett Kulturkort. Som 
kulturkortsinnehavare får du information om 
kulturutbudet i Åbo, till exempel om förmånliga 
teater- och konsertbiljetter. 

Utöver detta erbjuder biblioteket avgiftsfria 
evenemang nästan varje dag året runt. 
På biblioteket hittar du allt från intressanta 
föreläsningsserier till utställningar och bokcirklar. 

STADS-
BIBLIO- 
TEKET

turku.fi/bibliotek



ÅBO 
STADS-
TEATERN
På hösten bjuder Åbo stadsteater på en 
snabbsemester i Berlin i form av musikalen 
Cabaret. Skrattmaraton väntas både på stand 
up -klubbar och i komedin Rakkaani, Conan 
Barbaari. Nu har du möjlighet att se stadsteaterns 
föreställningar till extra förmånligt pris!
 
Cabaret
En modern version av musikalen Cabaret.
Studentbiljett .............................................. 23–36 €

Rakkaani, Conan Barbaari
En ny, svart komedi av Juho Mantere. 
Studentbiljett .............................................. 18–23 €

Toinen tuntematon
Kvinnorna som skickade sina käraste till kriget.
Studentbiljett .................................................... 19 €
 
Sista minutens studentbiljett för 10 €!
Inskaffa din biljett för bara 10 € till Stadsteaterns 
egna föreställningar på föreställningsdagen 
(må–to), så länge det finns rum i salen. Biljetter 
kan köpas från försäljningstjänsten 02 262 0030 
eller från teaterhusets biljettkassan Lippis.

teatteri.turku.fi/sv

till  
studerande- 

pris!

Biljetter



MUSEI-
CENTRA- 
LENS
MUSEER

turku.fi/museum

KUNSKAP, KONST, KREATIVITET 
– FÖRMÅNLIGT FÖR STUDERANDE!

• Apoteksmuseet och gården Qwensel 3 €
• Biologiska museet 3 €
• Hantverksmuseet på Klosterbacken 4 €
• Åbo slott 6 € / 7 € (1.6–31.8)
• WAM 5 €
• Fritt inträde till Kurala Bybacke och Brinkala 
 galleri

UTSTÄLLNINGAR
ÅBO SLOTT 
• Inredningsarkitekt Carin Bryggman 100 år  
 t.o.m. 7.3.2021 
 Utställningen presenterar Carin Bryggmans  
 framgångsrika och mångsidiga karriär som 
 inredningsarkitekt.

WAM – WÄINÖ AALTONENS MUSEUM
• Anneli Nygren – Fan Academy t.o.m. 20.9 
 Den retrospektiva utställningen ger en översikt av  
 den finska mediekonstpionjärens produktion. 

• Hyäryllistä t.o.m. 20.9 
 Utställningen är en övergripande helhet av  
 Hyäryllistä-konstnärskollektivets produktion. 

• Rosa Barba 9.10.2020–10.1.2021 
 Rosa Barba förenar immaterialitet och  
 materialitet i sina verk.

Kolla också museets verkstäder och kurser! 



HITTA DE FANTASTISKA 
MOTIONSMÖJLIGHETERNA!
Hitta dina favoriter bland flera
• motionsstigar • naturstigar • cykelbanor • gym 
• simhallar • parkgym • skridskobanor • skidspår 
• badstränder

Lär känna Åbo genom kulturmotionsrutterna: 
turku.fi/kulturmotion. Kolla också Paavos stigar. 
Längs de här rutterna får vandrare bekanta sig med 
den lokala naturen och närmiljön på olika håll i Åbo.

STUDERANDEPRISER
Simhallar 3,50–5,50 €
Gym 3,50–5,50 €
Impivaara skiduthyrning 3 € / set

SPELA FOTBOLL OCH ÅK SKRIDSKOR
PÅ AVGIFTSFRIA TURER
Avgiftsfria skridsko- och  
fotbollsturer
• Impivaara fotbollshall mån, 

ons och fre kl. 14–15.50
• Impivaara ishall mån kl. 14–14.50 

och kl. 16.45–17.35, 
ons kl. 13.45–14.35, lör kl. 10.30–11.20

• Kråkkärrets ishall mån–fre kl.13.45–14.35, 
tor kl. 18–18.50, sön kl. 10–10.50

på  
gratisturer!

Motionera

IDROTTS- 
TJÄNSTER

turku.fi/motion



NYTTIG INFORMATION  
FÖR VARDAG OCH FRITID
NuortenTurku är en informations- och 
rådgivningstjänst för ungdomar under 29 år.
På centret får du omfattande information om bland 
annat studier, internationella möjligheter eller hur du 
söker arbete och bostad. Du kan också få avgiftsfri 
hjälp t.ex. med att fylla i blanketter och göra en cv. 
Vi hänvisar dig till andra serviceinstanser vid behov.
Kontaktinformation (på finska): turku.fi/nuortenturku

HOBBYVERKSAMHET OCH LÄCKERHETER  
FÖR EN LITEN SLANT I VIMMA
De ungas konst- och aktivitetshus Vimma (Auragatan 
16) är ett möjligheternas hus, i vilket man kan syssla 
med allt från tygtryckning till lerarbete. I Vimma 
ordnas flera konserter samt evenemang riktade till 
unga. På gatunivå finns det förmånliga Kafé Vimma.
Mer information: turku.fi/sv/vimma

ÅK SKATEBOARD I ALLA VÄDER
Till Cube kan du komma för att åka skateboard 
inomhus, oavsett om du är nybörjare eller aktiv 
skateboardåkare. Om du vill får du hjälp med din 
hobby, men du kan också göra din egen grej i lugn 
och ro. Alla är välkomna till Cube enligt sina egna 
salturer, också de som åker sparkbräda eller BMX-
cykel. I hallen kan du hyra skateboards och hjälmar.
Mer information (på finska): turku.fi/cube

UNGDOMS- 
TJÄNSTER

turku.fi/unga



VILL DU 
NJUTA AV 
STUGLIV,  
SIMMA  
OCH BADA  
BASTU?  
Åbo stad hyr ut sina fyra vackra lägerområden 
till ett förmånligt pris. I Rimito finns Vienola, 
i Tövsala Tippsund och i Sagu Ahtela 
lägerområde. Dessutom finns stugan 
Nukkumajoki i Enare.

Områdena med sina stugor kan hyras av 
organisationer, föreningar och privatpersoner. 
Alla områden är belägna på exceptionellt 
vackra platser, nära vattnet mitt i naturen.

YTTERLIGARE INFORMATION:
nuoriso.varaukset@turku.fi 
tfn 02 262 3112

turku.fi/leirialueet



FÖLJ  
OSS!

Kultur i Åbo 
Åbo stadsbibliotek
På finska: 
Turku liikkeelle
Turun filharmoninen orkesteri 
Turun kaupungin nuorisopalvelut
Turun Kaupunginteatteri 
Turun linna
Wäinö Aaltosen museo (WAM)

@abofritid
På finska:
@museokeskus
@tkteatteri 
@TurkuKirjasto
@TurkuPhil 
@turkuvapaaaika

@kulttuuriaturussa 
@tkteatteri
@turkucastle 
@turkuliikkeelle
@turkuphilharmonic 
@turunkaupunginkirjasto 
@turunnuoret 
@Vimmaturku
@wainoaaltosenmuseo

turku.fi/fritid

turku.fi/studiestad

turku.fi/some

medier full av 
berättelser!

SOCIALA



NJUT  
AV 
KULTUREN 
PÅ KORT!
Ditt bibliotekskort är, om du vill, också ditt 
Kulturkort. 

Via Kulturkortet får du lätt information om 
Åbo stads mångsidiga kulturutbud och olika 
erbjudanden och förmåner.

SKAFFA DIG ETT EGET KULTURKORT!
Kulturkortsegenskapen kan gratis tillfogas till Åbo 
stadsbibliotekets två senaste bibliotekskort och 
Vaskibibliotekens gemensamt kort. Mer info får du 
på stadsbiblioteket eller nätet!

turku.fi/kulturkort

och förmåner 
till din  
e-post!

TIPS



turku.fi/kulturmotion

LÄR KÄNNA 
ÅBO GENOM 
KULTUR- 
MOTION!
Kulturmotionsrutterna som går längs med Aura 
å kombinerar kultur med motion. Ge dig ut på 
en avslappnande vandring och bekanta dig med 
Åbo till exempel via kärlekshistorier, konst eller 
arkitektur.

APPEN HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT
Rutterna är inte markerade i terrängen utan 
du behöver en speciell kulturmotionskarta. 
De kostnadsfria kartorna får man på 
turistinformationen, huvudbiblioteket och 
närbiblioteken i Åbo. En del av kartorna är 
översatta till svenska och engelska. Alla rutter 
finns även på mobilappen Citynomadi, som du kan 
ladda ner gratis på din smarttelefon eller tablett. 

kultur med  
motion!

FÖRENA



PB 248, 20101 Åbo
tfn 02 330 000 (växel)

Åbo stads kultur- och 
konstinstitutioner stöds 2020 av 
turku.fi/kulttuurikumppanit V
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