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Nautelankosken lepakoiden yö
la 31.8.2019 klo 14 alkaen
Esitelmät ja esitykset Lauri Nautelan museossa
klo 14: Lepakoiden ja ihmisten yhteiselo
Lepakoiden ja ihmisten yhteiseloa kivikaudelta nykypäivään. Mitä haasteita lepakot kohtaavat ihmisten jatkuvasti muokkaamassa maailmassa?
Esitelmän pitää tietokirjailija ja toimittaja Markku Lappalainen.
klo 14.30: Mitä olemme oppineet Nautelankosken myllyn lepakoilta?
Lepakkotutkimusta Nautelankoskella ja muualla Suomessa, lepakkotutkimuksen uudet suuntaukset.
Miten lepakoiden suojeluun voi osallistua?
Esitelmän pitää ekofysiologian dosentti ja Luomuksen nisäkkäiden intendetti Thomas Lilley.
klo 15: Yöllä – en ollutkaan yksin
Yöllä voi luonnossa tavata lepakoita, mutta paljon muutakin. Kuva–ääniteoksen ensiesitys. Luontoharrastajat Risto Lindstedt ja Jarmo Markkanen.

Työpajat ja tanssiesitykset piha-alueella ja myllyssä
klo 15–18: Lepakkotietäjän työpaja (non-stop)
Koko perheen työpajassa tutustutaan lepakoiden maailmaan. Saat tehdä oman mielikuvituslepakon
ja valmistaa sille aterian sekä kokeilla lepakon korvia. Osallistujat saavat lepakkotietäjän kunniakirjan. Työpaja pidetään lepakoiden naapurissa vanhan myllyn edustalla. Tule sellaisena kuin olet.
Alle 7-vuotiaat aikuisen seurassa.
Työpajan vetävät sanataideohjaaja Veera Vähämaa, lepakkotutkija Anna Blomberg sekä tutkija,
tietokirjailija ja runoilija Mia Rönkä.
klo 15–18: Minä, lepakko
Nautelankosken mylly näyttäytyy lepakoille varmasti erilaisena kuin meille ihmisille. Entä jos havainnoisimmekin tilaa lepakon tavoin? Onko meidän mahdollista ymmärtää lepakon kokemusta ja
kokea samaistumista?
Performanssitaiteilija Leena Kelan teos kutsuu kahdeksanvuotiaita ja sitä vanhempia osallistujia vesimyllyyn lähelle lepakkoa, kohti samaistumista ja empatian heräämistä.
Osallistava performanssi Leena Kela, äänisuunnittelu Marko Hietala, tekninen suunnittelu Roope
Pellinen, lepakoiden äänet Harry Lehto.
klo 16 ja klo 18: Yöllä me tanssimme
Tanssikoulu Tanssitiimin nykytanssia museon piha-alueella, esityksen kesto noin 20 min.
Koreografi Anna Lemberg ja säveltäjä Markus Rantala.
Teosta tukee Läntinen tanssin aluekeskus ja Tanssikoulu Tanssitiimi.
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Näyttelyt
klo 15–18: Myllärintuvassa avoimet ovet
Myllärintuvan kamjossa Jaana Aarikan keramiikkanäyttely Ruukullinen elämää. Taiteilija paikalla
esittelemässä näyttelyään. Tuvassa museon opas.
klo 15–22: Lepakko-näyttely ja Yöllä – en ollutkaan yksin -kuva-ääniteos
Tutustuttavissa Lauri Nautelan museon auditoriossa.

Lepakoiden yö
klo 21–22: Lepakkoretket
Opastetut retket Nautelankosken jokivarressa. Kokoontuminen Lauri Nautelan museon edessä.
Oppaana lepakkotutkijat Anna Blomberg ja Thomas Lilley.

Valokuvaaja Vesa-Matti Väärä kuvaa Nautelankosken lepakoiden yö -tapahtuman ja tekee siitä
videokoosteen.

Lisätiedot:
www.liedonmuseo.fi/lepakot

Tapahtumapaikka: Nautelankosken museo, Nautelankoskentie 40, 21360 Lieto As.
Museon alueella on rajoitetusti pysäköintitilaa, joten autoja toivotaan jätettävän läheisen Pahkamäen koulun pihalle
(Vanha Tampereentie 1605), josta on kävelymatka museolle.

Lepakoiden yö -tapahtuman järjestävät:
Lepakot tieteen ja taiteen siivin -hankkeen työryhmä, Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo, Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö ja Liedon museo.
Rahoitus:
Lepakot tieteen ja taiteen siivin -hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen
rahasto. Nautelankosken lepakoiden yö -tapahtumaa tukee Suomen lepakkotieteellinen yhdistys.
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