etikett
FÖRARBETET
FÖRHANDSUPPGIFT
Är förarbetet inför
besöket gjort?
UNDER RESAN kan man
prata om det kommande
besöket och bekanta sig
med informationen berörande det. Till
konstinstansen åker ni antingen med
buss, cykel eller går till fots. Vänligen
plocka upp efter dig under resan.
LUNCH i skolan? Eller matsäck? Eller
matpaus på vägen? Fråga läraren!
Ingen ska behöva gå hungrig!

Besöket
UNDER
FÖRESTÄLLNINGEN
Håll telefonen avstängd eller i flygplansläge.
Skratta eller gråt, men undvik att prata
och prassla.
MELLANAKTEN är en paus i teaterföreställningen eller konserten. Under
pausen får man prata och kolla sina
sociala medier. Pausen räcker ca 20
minuter. Föreställningen fortsätter
efter mellanakten.
EFTER
FÖRESTÄLLNINGEN
du kan applådera. Under
applåderna får du stiga
upp och ropa ”Bravo!”

På det här sättet bidrar du till en lyckad
upplevelse tillsammans med skådespelarna
/ artisterna och de andra i publiken.
KOM I TID, ca 15-20 minuter
innan föreställningen börjar är
passligt. Då hinner du lämna
in jacka och ryggsäck i
garderoben, gå på toa och till
exempel uppdatera dina sociala
medier. Sätt sedan telefonen
på ljudlöst så att den inte stör
upplevelsen – varken din
egen eller andras.
Ljudsignaler eller utrop meddelar
om att föreställningen snart ska
börja. Efter att teatersalongens
dörrar har stängts släpps du in i
salongen först efter pausen.

Enligt lagen om upphovsrätt är det
förbjudet att fotografera eller att
filma föreställningar. Personalen
meddelar er ifall man kommit överens
om annat.

museum
1. Kom i tid.
2. Lämna in jacka och ryggsäck i
garderoben, eller lås in dem i ett skåp.
3. Rör dig lugnt och ta hänsyn till andra
besökare.
4. Guiden vet, det lönar sig att lyssna!
Dina kommentarer är välkomna: du får
fråga, fundera, beundra, diskutera,
undra, förundra dig och förfasa dig.
5. Vänligen håll ett säkerhetsavstånd på en meter till
konstverken. Guiden
berättar om det finns verk i
utställningen som man får
röra. Det kan också finnas en skylt som
informerar om detta bredvid konstverket.

I MUSEER OCH PÅ UTSTÄLLNINGAR ÄR DET
VANLIGTVIS TILLÅTET ATT FOTOGRAFERA OCH
FILMA, DOCK UTAN BLIXT.

Gör så här

EFTERARBETET
EFTER BESÖKET kommer
din stund som kritiker! Vad
fick du för feeling? Väcktes
några tankar hos dig?
Du kan lämna in din kritik på
adressen
konsttestarna.fi/testa. Skriv
in koden du fått av din lärare
och gör en egen utvärdering!
Din feedback kan läsas av
dem som skapat upplevelsen
och av hela Finland.
Till och med din mormor kan
läsa den!

