60 KR
MUSEIENTRÉ
där inget annat anges.
Gratis t o m 18 år

LÄR KÄNNA JAPAN
TEHUSETS DAG SÖNDAG 12 MAJ

Hur kom teet till väst? Gå på Teceremoni i det
japanska tehuset. Uppvisningar av japanska
kampsporter, cosplay-tävling och föreläsningar. I verkstan lär vi oss skriva våra namn på
japanska och lyssnar på spökhistorier!

TECEREMONIER
I FLERA FORMER
TEHUSET – ZUI-KI-TEI
KL 12 & 14.30

Det japanska tehuset Zui-Ki-Tei
öppnar för sommarsäsongen
med sina traditionella teceremonier
250 kr/person, 150 kr/stud.
Förhandsanmälan krävs.
Begränsat antal platser.

CHABAKO- TECEREMONI
I PICKNICKFORM
KL 12-16

Allt du behöver för denna enkla
och populära teceremoni samlas
i en låda och bärs med ut i museets trädgård.
80 kr inkl. museientré

RYUREI – TECEREMONI VID BORD
KL 12-16

Teceremoni i den vackra studio
Ida Trotzig med utsikt över parken och det japanska tehuset.
100 kr inkl. museientré

KAMPSPORTER,
KERAMIK OCH
COSPLAY
IAIDO
KL 12, 13, 14 & 15

Konsten att dra och hantera
det japanska svärdet kallas
Iaido. Från att ha utövats i strid
används det nu som ett sätt att
finna lugn, balans och koncentration. Komaki Iai Kendoförening i Stockholm visar oss hur.

JIUJITSU

COSPLAY-TÄVLING

KL 12.20, 13.20, 14.20 & 15.20

KL 16

Ki Gen Sen Judoklubb i Roslagen visar med fällningstekniker
och kast hur Jiujitsu, som på
japanska betyder mjuk teknik,
fungerar som ett effektivt självförsvar.

AIKIDO

KL 12.40, 13.40, 14.40 & 15.40

Iyasakas Aikidoklubb i Stockholm demonstrerar varför den
japanska kampkonsten Aikido
kallas ”Vägen genom livsenergi
till harmoni”.

EMII FUJI

Emii Fuji är keramiker och
ställer ut sina teskålar i gallerigången. Fuji använder sig av
raku-bränning och hennes skålar
visar på hur praktisk funktion
med rätt enkelhet blir vackert.

COSPLAY
KL 12 & 14

Cosplay är ett slags performance
där deltagarna klär ut sig i dräkter för att föreställa en specifik
figur eller idé. Team Anka från
Norrtälje har uppvisning av de
dräkter de själva skapat.

Klä ut dig till din favoritkaraktär
och var med att tävla om ära och
pris!
Utklädda får gratis museientré!

FÖRELÄSNINGAR
KRING EN SKÅL GRÖNT TE
KL 13

Christer Duke förklarar den
japanska teceremonins historia
och väg till västerlandet och
Sverige.

IDOLER OCH HYSTERISKA FANS
KL 15

Marita Lindqvist berättar om
idolhysteri och fankultur kring
pojkband och flickidoler i Japans
nöjesindustri.

VERKSTADEN
KL 12.30-16

I verkstan lär vi oss bland annat
att skriva våra namn på japanska
och lyssnar på japanska spökhistorier.

Vid regn sker alla
parkaktiviteter inomhus
Museiparken Gärdet, www.etnografiskamuseet.se

