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FILHARMONISKA
ORKESTERN
STUDERANDEBILJETTER
Biljetter för studeranden till
samma dags symfonikonserter.........................4,50 €
Studerandebiljetter vid förköp till rabattpris....10,50 €
PLOCK UR VÅRENS KONSERTER
SAGOSKIMMER
13.–14.1 | 19.00 | Åbo konserthus
Orkesterns konstnärlige ledare Olli Mustonen
har frammanat ett program som för oss till den
sagoskimrande berättelsernas värld.
TVÅ DIRIGENTER
24.–25.3 | 19.00 | Åbo konserthus
I förste gästdirigenten Julian Rachlins fartfyllda
konsertprogram ingår verk av Dukas, Stravinsky
och Glazunov.
STEVEN ISSERLIS
31.3.–1.4 | 19.00 | Åbo konserthus
Steven Isserlis är en cellons superstjärna och
trollbinder alltid ny publik.
PRÅLIG BAROCK
6.5 | 19.00 | Åbo konserthus
Ståtliga utsmyckningar, glans, polyfona melodier
och patos – välkommen till barockmusiken värld!
BILJETTER
Åbo konserthusets biljettförsäljning,
Aningaisgatan 9. Öppet ti–fr kl. 12–17 samt till
och med konserternas början.

tfo.fi/sv

STADSBIBLIOTEKET
BIBLIOTEKET ÄR EN PLATS FÖR ALLA!
Åbo stadsbibliotek är ett modernt bibliotek som
betjänar varje dag. På biblioteken kan du t.ex. i
lugn och ro läsa till tentamen och under samma
besök låna ett brett utbud läsmaterial, läsa
inhemska dagstidningar i ePress eller följa med
globala nyheter i PressReader. Förutom det
välbekanta materialet kan du från huvudbiblioteket
låna t.ex. brädspel, musikinstrument eller till och
med säsongskort.
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 i året. Du kan också
följa flera av evenemangen på nätet.

turku.fi/bibliotek

Biljetter
till
studerandepris!

ÅBO
STADSTEATERN
På våren bjuder Åbo stadsteater till exempel
på intressanta drama Amadeus, Äiti och Kaksi
paavia. Nu har du möjlighet att se stadsteaterns
föreställningar till extra förmånligt pris!
Amadeus
Kompositörer Mozart och Salieri i en stor duell.
Premiär 4.2.
Studentbiljett.............................................. 19–25 €
Kaksi paavia
En fängslande drama av ett samtal som ändrade
världen. Premiär 10.3.
Studentbiljett...................................... 22 € och 24 €
Äiti
En pjäs av Florian Zeller berättar om en mor,
som förlorar sin identitet. Premiär 11.2.
Studentbiljett...................................... 18 € och 23 €
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 biljettlucka.

tkteatteri.fi

ÅBO
STADS
MUSEER
KUNSKAP, KONST, KREATIVITET
– FÖRMÅNLIGT FÖR STUDERANDE!
• Apoteksmuseet och gården Qwensel 3 €
• Biologiska museet 3 €
• Åbo slott 6 € / 7 €
• WAM 5 €
• Fritt inträde till Kurala Bybacke och Brinkkala galleri
BIOLOGISKA MUSEET
• Bara bajs! fr.o.m. 18.1
Bajskorv, kulor, dynga, kacka… Avföring har alltid
väckt mångahanda känslor. Men vad berättar bajset
för oss, och kan vi ha någon nytta av det?
Utställningen ledsagar besökare i alla åldrar längs
med spillningarnas spår och ger information om
avföring.
ÅBO SLOTT
• Vanitas – En utställning om ungdom, skönhet,
överflöd och flyktighet t.o.m. 29.5
Utställningen väcker till liv den gamla tanken om
fåfängan och flyktigheten i allt vackert och
överflödigt och leder den genom historien till
nutiden, rörande nära den moderna människan.
• Norra utställningshallens samlingsutställning
Genom de utställda föremålen och klädesplaggen
erbjuds olika perspektiv på hur de högre stånden
levde under 1600–1800-talen.
WAM
• Pekka ja Teija Isorättyä Döda själar 28.1–8.5
Med sina installationer, som förenar mekanik, konst
och naturmaterial, ställer konstnärerna frågor om
människans förhållande till teknologin och miljön.
• Anu Tuomi Vibrerande färger 28.1–8.5
Utställning är en retrospektiv översikt över
koloristen Tuomis produktion.
Läs mera om vår mångsidiga verkstads- och
kursverksamhet!

turku.fi/museum

IDROTTSTJÄNSTER
HITTA DE FANTASTISKA
MOTIONSMÖJLIGHETERNA!
Hitta dina favoriter bland flera
• motionsstigar • naturstigar • cykelbanor • gym
• simhallar • utegym • skridskobanor • skidspår
• badstränder
Ut på hurtig motion längs med naturstigarna
Se utbudet av mångsidiga stigar och rutter här
turku.fi/sv/stigar
Rör på dig förmånligt med studentarmbandet!
Pris 60 € / 6 mån. + 8 € för armbandet vid första
köpet. turku.fi/sv/studentarmband
Engångsavgift: 3,50–5,50 €
Impivaara skiduthyrning 3 € / set
Kuppis skridskomask 3 € / set
• Impivaara och Petrelius simhallar och gym
• Kuppis och Samppalinna utebad
• Kuppis idrottshall och gym
• Patis områdesgårds och Kråkkärrets ishallens gym
• Barkplanens konstisbana
SPELA FOTBOLL OCH ÅK SKRIDSKOR
PÅ AVGIFTSFRIA TURER
• Impivaara fotbollshall
mån, ons och fre kl. 14–15.50
• Impivaara ishall
mån kl. 14–14.50 och
kl. 16.45–17.35,
på
ons kl. 13.45–14.35,
gratisturer!
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

Motionera

turku.fi/motion

UNGDOMSTJÄNSTER
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 konserter samt
evenemang riktade till unga. På gatunivå finns det
förmånliga Kafé Vimma. Husets utrymmen kan
också bokas för egen användning, till exempel
för föreningsmöten. Kom med i ungas egen
evenemangs- och verksamhetsteam för att
påverka i de tjänster som erbjuds.
Mer information: turku.fi/sv/vimma
NYTTIG INFORMATION
FÖR VARDAG OCH FRITID
NuortenTurku är en informations- och
rådgivningstjänst riktad till alla under 29 år. På
NuortenTurku får du rådgivning och tips i frågor
som rör bland annat hobbyer och fritidsmöjligheter,
ansökan om sommarjobb och bostad och hur man
fyller i olika blanketter. Tjänsten erbjuder även
tillgång till dator och scanner.
Kontaktinformation (på finska): turku.fi/nuortenturku
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
ilugn och ro. Alla är välkomna till Cube enligt sina
egna salturer, också de som åker sparkbräda eller
BMX-cykel.
Mer information (på finska): turku.fi/cube

turku.fi/unga

FÖRENA
kultur med
motion!

LÄR KÄNNA
ÅBO GENOM
KULTURMOTION!
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.

turku.fi/kulturmotion

TIPS

NJUT
AV
KULTUREN
PÅ KORT!

och förmåner
till din
e-post!

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

FÖLJ
OSS!

SOCIALA
medier full av
berättelser!

Kultur i Åbo
Åbo stadsbibliotek
På finska:
Turku liikkeelle
Turun filharmoninen orkesteri
Turun kaupungin nuorisopalvelut
Turun Kaupunginteatteri
Turun linna
WAM Turun kaupungin taidemuseo
@abofritid
På finska:
@museokeskus
@tkteatteri
@TurkuKirjasto
@TurkuPhil
@turkuvapaaaika
@kulttuuriaturussa
@tkteatteri
@turkucastle
@turkuliikkeelle
@turkuphilharmonic
@turunkaupunginkirjasto
@turunnuoret
@Vimmaturku
@wamturku

turku.fi/some
turku.fi/fritid
turku.fi/studiestad

VILL DU
NJUTA AV
STUGLIV,
SIMMA
OCH BADA
BASTU?
Åbo stad hyr ut sina tre vackra lägerområden
till ett förmånligt pris. I Rimito finns Vienola,
i Tövsala Tipp-sund och i Sagu Ahtela
lägerområde. 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

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

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Fritid

