Rakkautena taide ja perinne
Sukella neljän erilaisen näyttelyn maailmaan!
Leporannan Taidekeskus on avannut näyttelynsä joka kesä

Taidemylly sijaitsee tunnelmallisessa ja idyllisen kauniissa

kohta 50 vuoden ajan. Taideriihestä, Vanhasta Pirtistä, Kahvi-

luonnonmaisemassa pienen pauhaavan ja kohisevan kosken

tuvasta sekä piha-alueelta löytyy taidetta monin eri teknii-

äärellä. Taidemyllyllä järjestetään erilaisia käsityöläisyyteen

koin. Kesän 2020 näyttelyn teemana on Läsnä. Leporannassa

ja taiteeseen liittyviä tapahtumia ja näyttelyjä. Erityisesti

aika pysähtyy. Siellä on helppo itsekkin pysähtyä, olla siinä

paikkana ja luontokohteena se on jo ainutlaatuinen elämys ja

hetkessä ja voimaantua taiteen keinoin sitä katsomalla ja

kokemus kuin myös vanhan myllyrakennuksen itsensä sisälle

kokemalla, mutta myös ohjatusti metsä/niittykylvyllä. Koe

kätkemät tarinat, perinteet ja historiansa.

Leporannan moniaistillinen eliksiiri Lahnajärven rantamaisemissa nurmikenttineen.

Päivä päättyy Arjuskan salonkiin, jossa kesän näyttelyteemana on Keittiön nostalgia. Kauniissa maalaismaisemassa

Eräjärven Eerolan 300-vuotisella sukutilalla idyllisessä

sijaitseva Arjuskan Salonki tarjoaa päivän päätteeksi emän-

maalaismiljöössä vanhat rakennukset ja esineet kertovat en-

nän itse tekemää kotipullaa kaffikupposen kera.

tisajan elämästä. Kesällä kansanperinteen haltijat, henget ja
tontut heräävät eloon loitsujen ja taikojen kera. Eerola Maalaisravintolassa yhdistyvät perinne ja raikkaat uudet tuulet.
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PAKETIN SISÄLTÖ:
Kohderyhmä

Ryhmät, min. 20 henkeä

Kesto

6,5 tuntia

Sisältö

Tutustuminen Eräjärven alueen näyttelyihin: Leporannan
taidekeskukseen, Taidemyllyyn sekä Arjuskan salonkiin. Vierailu
Eräjärven Eerolassa. Ruokailu valitsemassanne ravintolassa
sekä kahvit Arjuskan Salongissa.

Ajankohta

10.6.2020-9.8.2020 ke-su klo 11–16.
Tarkista saatavuus matkaa tilattaessa.

Hinta

Eräjärven Eerolan Maalaisravintolan kesämenun
kanssa 59€ (sis. alv)
Lounasravintola ja Pub Eräjärven Lounarin
pitopöydän kanssa 47€ (sis. alv)
Rönnin tanssilavan Rönnin tanssijan menun kanssa 53€
Matkanjärjestäjä veloituksetta

Lisäpalvelut

Päivän ohjelmaan on mahdollista liittää Raatarinraitin
kävelykierros Eräjärven keskustassa, 45min 100€/ryhmä tai
Rönnin tanssilavan tarina 30 min, 60€/ryhmä.

Lisätiedot ja varaukset Varaus tehtävä vähintään 2 viikkoa etukäteen.
Eräjärven Kehittämisyhdistys ry, p. 040-3501253,
sp. eky@erajarvi.net

Yhteystiedot

Leporannan taidekeskus, Vinkiäntie 745, 35400 Orivesi
www.leporannantaidekeskus.net
Taidemylly, Pajulantie 124, 35240 Ristakallio,
puh. 040 833 85 68
Arjuskan salonki, Uusi-Laurila 36, 35240 Ristakallio
http://www.aitoluonto.fi/yritykset/yritykset/arjuskan-salonki/

Ruokailuvaihtoehdot:

Eräjärven Eerola – Ruokailu-, majoitus- ja juhlapalvelu,
Eerolanmutka 12, 35220 Eräjärvi,
www.eerola.net
Lounasravintola ja Pub Eräjärvi,
Eräjärventie 1589, 35220 Eräjärvi,
www.puberajarvi.net
Rönnin tanssilava ja kesäravintola,
Eräjärventie 946,
35220 Eräjärvi
www.ronninlava.com

