TIEDOTE 8.4.2015
DJ Jori Hulkkonen tähdittää Supernova  aikuisten iltaa Heurekassa 9. toukokuuta
Tiedekeskus Heurekassa järjestettävässä Avaruus ja seksimatka 2015 tapahtumassa
toukokuussa esiintyy elektronisen musiikin monitoimimies 
Jori Hulkkonen
. Show
nähdään planetaariossa, jonka puolipallon muotoiseen kupuun videotaiteilija 
Sakke
Soini
on tehnyt tilaustyönä illan teemaan liittyvän videotaideteoksen. Hulkkonen esiintyy
illan aikana kaksi kertaa parinaan 
Scandinavian Confidence
elektroakustisella
setillään.

Lisäksi Heurekassa koetaan muun muassa 11kollektiivin kuvajournalistien näyttelyitä,
ohjattua speeddeittailua ja Long Playn tuottaman livetiedelehti Poltteen toinen numero.
Kyseessä on Avaruus ja seksimatka 2015 hankkeen toinen Heurekan aikuisten ilta,
Supernova. Se järjestetään lauantaina 9. toukokuuta. Ensimmäinen tapahtuma,
Kiihdytys, keräsi reilut 700 kokijaa Heurekaan maaliskuussa.
“Jo ensimmäinen ilta toteutti sen, mitä lähdimme hakemaan: saimme yhteen ison
joukon ihmisiä ihmettelemään yhdessä elämän kahta suurta mysteeriä, avaruutta ja
seksiä uusista näkökulmista. Tunnelma oli innostuneen utelias”
, toteaa tapahtuman
tuottaja 
Anne Leppäjärvi
Long Playstä.
“Myös tässä toisessa illassa tarjoamme sekä kovaa tiedettä että oivalluttavaa taidetta –
ja tietenkin juhlat.”

Auditoriossa voi illan aluksi nauttia älynystyröitä kutittelevasta Heurekan Hyvä, tuli
esityksestä, jossa tehdään tiedettä tuliaiheisen musiikin tahtiin, sanaakaan sanomatta.
Esityksen jälkeen livetiedelehti Poltteen vieraana kuullaan muun muassa tiedetoimittaja
ja tietokirjailija 
Jari Mäkistä
.

Tiedekeskus on koko illan ajan yhtä suurta anniskelu ja juhlaaluetta. Kaikki Heurekan
leikkimään viettelevät näyttelyt ovat avoinna ja lisäksi avoimessa laboratoriossa voi
tarkastella siittiöitä mikroskoopeilla. Illan kruunaa paperiluotaimien ampuminen kohti
vaijeripyörällä taiteilevaa komeettaa. Koko tilaisuus on K18.

Avaruus ja seksimatka 2015 tapahtumien sarjassa avaruutta, seksiä ja
seksuaalisuutta lähestytään tieteen, taiteen ja journalismin näkökulmista.
Tapahtumasarjan järjestävät yhteistyössä tiedekeskus Heureka, valokuvaajayhteisö
11kollektiivi, digitaalinen julkaisu Long Play sekä Hitaan journalismin yhdistys. Matkan
osana julkaistaan toukokuussa 11kollektiivin teoksia esittelevä kirja.
Tapahtumakokonaisuutta tai sen osia ovat tukeneet Koneen Säätiö, Alfred Kordelinin
säätiö, TOPsäätiö, Oskar Öflundin säätiö sekä Taiteen edistämiskeskus.

Lippuja voi ostaa verkkokaupasta
www.heureka.fi/ostaliput

tai tapahtumapäivänä
Heurekasta.

Lisätietoja, tekijähaastattelut:
● Long Play, 11kollektiivi & Hitaan journalismin yhdistys: tuottaja Anne Leppäjärvi,
040 488 7525, 
anne.leppajarvi@gmail.com
● Heureka: tapahtumapäällikkö Paula Havaste, 040 901 5375,
paula.havaste@heureka.fi

Ohjelma, pressikuvat (Jori Hulkkonen, Kirill Lorech & Sakke Soini; 11kollektiivi & Long
Play)
: www.avaruusjaseksi.fi
Muutokset ohjelmassa mahdollisia.

