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Harasoo! Venäläistä
kulttuuria
Kanneltalossa

7.-11.10.2014
Kanneltalo, Klaneettitie 5
Venäläisen kulttuurin Harasoo! – teemaviikko on täällä taas!
Merkittävänä kulttuurin tehtävänä ja mahdollisuutena on parantaa keskinäistä ymmärrystä eri
kulttuuritaustoista tulevien asukkaiden välillä
sekä tarjota sen myötä mahdollisuus
kunnioittaa toinen toisiamme ja edesauttaa
kulttuurien välistä dialogia.
Dialogi venäläisen kulttuurin kanssa jatkuu!
Toista kertaa järjestettävällä teemaviikolla
tutustumme tänä vuonna mm. venäläisen
uuden aallon muusikoihin sekä konsertein
että kahdella dokumenttielokuvalla, joissa
pureudutaan toisinajattelija Juri Shevtshukin persoonaan ja tuotantoon. Lisäksi matkataan Martti Suosalon
ja kumppaneiden kanssa neuvostorunoilija-muusikko-kulttuuripersoona Vladimir Vysotskin tuotantoon ja
taidemaalari Mikhail Siimeksen maalauksiin. Uusia musiikillisia vaikutteita tarjoilee mm. pietarilainen bändi
Zorge. Lauantaina 11.10 - Koko perheen Harasoo! -päivä.
Harasoo!-viikon ohjelma suomeksi ja venäjäksi
http://www.hel.fi/static/kulke/Harasoo_Syksy_2014/index.html#/1/
www.kanneltalo.fi
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Litsedei-klovneriateatteri Oulussa

Oulu

29.9.2014, 19:00
Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu
Maailmankuulu Litsedei-klovneriateatteri Pietarista
esiintyy Oulussa Kulttuuritalo Valveella.
Pokatuha – nimisessä esityksessä nähdään Litsedein
parhaat palat. Hauskuutta ja yllätyksiä ei taatusti
tule puuttumaan!
Liput: 20 € / 18 € (Suomi-Venäjä-Seuran jäsenet,
opiskelijat, eläkeläiset, lapset ja nuoret alle 18v.)
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/pohjois-suomi/tapahtumakalenteri/litsedei-klovneriateatterioulussa

Kuopio
Tampere
Turku
Helsinki

Intohimoa ja energiaa - Terem Quartet Suomeen
1.10. Kuopio, Musiikkikeskus klo 19

3.10. Tampere, Sampolan juhlasali klo 19
4.10. Turku, Sigyn-Sali klo 19
5.10. Helsinki, Savoy-teatteri klo 18
Maailmankuulu pietarilainen Terem Quartet soittaa
uudella otteella perinteisiä venäläisiä kansansoittimia
kuten balalaikkaa ja domraa.Terem Quartetin musiikki
on intohimoista, energistä, virkistävää ja yllättävää.
Savoy-teatterin sunnuntai-illassa Terem Quartet esittää
Ikuinen rakkaus -ohjelman, joka sisältää laajan
valikoiman tunnettuja sävelmiä yllätyksellisesti
tulkittuina. Mukana muun muassa Astor Piazzolan ja
Tsaikovskin sävellyksiä sekä musiikkia Fellinin elokuvista.
Liput: 20-30 euroa
http://www.venajaseura.com/node/4039

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Jyväskylä

Teatteristudio Art-Master - ”Kummallinen rouva Savage”

5.10.2014, 19.00
John Patrickin, kuuluisan amerikkalaisen
näytelmäkirjailijan, näytelmän "Kummallinen Rouva
Savage" (”The Curious Savage”) päähenkilö on Ethel
Savage. Hän on rikas leski, jonka omat ottolapset ovat
toimittaneet Luostari -nimiseen mielialasairaalaan. Ethel
on perustanut Onnen Säätiön, jonka tehtävä on toteuttaa
ihmisten mitä kummallisimpia unelmia. Tätä eivät
ottolapset hyväksy, joten Ethel passitetaan mielisairaalaan
”toipumaan”. Luostarissa Ethel tutustuu potilaiden
ihmeelliseen maailmaan, jossa kaikki auttavat toisiaan voittamaan pelot ja pakkomielteet.
Näytelmä kysyy, kuka on normaali: tarinan rouvan korkea-arvoiset ottolapset vai Luostarin mielisairaiksi
tituleeratut asukit. Mitä Ethel haluaa? Haluaako hän pysyä mukavassa ja turvallisessa Luostarissa vai lähteä
suureen maailmaan toteuttamaan itseään?
http://www.art-master.fi/naytelmat/kummallinen-rouva-savage

The Irish Festival of Oulu

Oulu

1.- 5.10.2014
Tule majoittumaan ja juhlimaan monipuolista ja rikasta
irlantilaista kulttuuria. The Irish Music Festival of Oulu on
maailman pohjoisin irkkufestaritapahtuma, joka kokoaa
upeita irkkubändejä ja irkkumusiikin ystäviä viikonlopuksi
Ouluun.
http://www.irkku.fi/?lang=fi

Helsinki

Reading EuropeAn Drama Festival, R.E.A.D

6.-8.10.2014
Reading EuropeAn Drama Festival, R.E.A.D. –festivaali, levittäytyy Helsingin ydinkeskustaan 6.-8. lokakuuta
2014. Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma esittelee uutta eurooppalaista draamaa ja tuo yhteen
Suomessa asuvia ja työskenteleviä kansainvälisiä
teatterintekijöitä. Festivaalin aikana yleisö pääsee
tutustumaan tuoreisiin teksteihin Saksasta, Unkarista,
Ranskasta, Englannista, Norjasta, Italiasta ja Virosta.
Projekti on osa European theatre collectiven pitkäaikaista
työtä tuoda esiin Suomessa asuvia kansainvälisiä
taiteilijoita
http://theatrecollective.com/wp/r-e-a-d-festivaali/

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi

4
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SUOMEN KANSALLISOOPPERA - Boris Godunov

Modest Musorgski
la 27.9.2014 klo 14:00, ti 30.9.2014 klo 19:00,
la 4.10.2014 klo 14:00, to 9.10.2014 klo 19:00
Tsaari Godunovia vainoavat menneisyyden haamut. Tapattiko hän kruununperillisen? Kuka on puolalaisten
tuella Venäjälle tunkeutuva Dmitri? Musorgski kuvaa alkuvoimaisessa oopperassaan väkevästi Venäjän
kansan kohtaloa.
Boris Godunov on syvälle tunkeutuva kuvaus kansan ja hallitsijoiden
ristiriidasta, vallantavoittelusta ja suuren hallitsijan yksinäisyydestä.
Musorgskin karhean vaikuttava musiikki luo kuvan venäläisestä
sielusta. Boris Godunovin moniulotteinen rooli on yksi bassojen
suurimpia haasteita. Kun näyttämöllä on Matti Salminen, odotettavissa
on unohtumaton tulkinta.
Liput 17,50-94,50 euroa
http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/boris_godunov/2602

Tampere

Tampere Jazz Happening

30.10.2014 - 2.11.2014
Tampere Jazz Happeningin kansainvälinen ohjelmisto kokoaa vuosittain
yhteen modernin jazzin kärkinimet ja tulevaisuuden suunnannäyttäjät.
Nelipäiväinen tapahtuma tunnetaan lämpimästä tunnelmastaan ja
ennakkoluulottomasta otteestaan nykyjazziin. Tarjolla on korkean profiilin
kotimaisia sekä maailmanluokan esiintyjiä sekä intensiivisiä klubikeikkoja
pikkutunneille asti.
http://www.tamperemusicfestivals.fi/jazz/

Helsinki

Etnosoi! festivaali Helsingissä

3.11.–9.11.2014
Helsinki
Etnosoi! on jokasyksyinen festivaali Helsingissä konsertteineen,
klubi-iltoineen ja oheistapahtumineen. Vuonna 1988 perustetun
festivaalin ideana on innostaa yleisöä uusiin musiikkiseikkailuihin ja
esitellä musiikkia eri puolilta maapalloa - erityisesti esiintyjiä, joita
on nähty Suomessa tai Euroopassa harvoin jos koskaan.
http://www.globalmusic.fi

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Hyvinkää

Hyvinkään Venäjä-seuran pikkujoulu / seuran 70vuotisjuhla

Juhlatalo on Harlekiinin Skybar 8.11.2014 klo. 12:00 - 18:00
Sampotalo / Kauppatori 1, Hyvinkää
Tilaisuus on osa Suomi-Venäjä seuran ja Hyvinkään osaston 70-vuotisjuhlaa.
Tilaisuudessa luovutetaan ansiomerkkejä ansioituneille seuran jäsenille.
Tarjolle tulee hyvää ruokaa ja juomaa pientä osallistumismaksua vastaan.
Osallistumismaksu on 20€ ja sisältää alkuruuan, pääruuan, jälkiruuan ja juomat (puna-ja valkoviinin, oluen
tai veden)
Jatkot alkavat Harlekiinissa klo 20:00 ja siellä esiintyy RITM G yhtye.
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/etela-suomi/osastot/hyvinkaa

Seminaarit ja foorumit
Helsinki
Vantaa

Tule mukaan Osaava-hankkeen
mentorointivalmennukseen.

30.9. Helsinki
14.10. Helsinki
4.12. Vantaa
Valmennustapaamisissa saat tietoa mentoroinnin perusteista ja tutustut
suomalaisiin ja venäjänkielisiin kaupunkilaisiimme. Pääset jakamaan omaa kokemustasi ja osaamistasi,
oppimaan uutta ja laajentamaan verkostojasi. Mentoroinnista saat tukea omaan yhdistystoimintaasi. Saat
näkökulmaa pääkaupunkiseudun venäjänkielisten kulttuurielämään.
www.culturas.fi

Lappeenranta

Vetoa venäjään – venäjän kieleen ja kulttuuriin keskittyvä
seminaari

Lappeenrannassa 26.9. klo 12–19
Cultura-säätiö järjestää syyskuussa seminaarin, jossa keskustellaan venäjän kielen ja kulttuurin opetuksesta
ja opiskelusta esimerkkiteemoina: Venäjän kielen koulutustarve ja Venäjä-osaamisen merkitys Suomessa.

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Keskeyttääkö motivaatiopula ja miksi innon opiskella venäjää, Pidetäänkö venäjän kielen taitoa
avaintaitona urapolulle, Tulisiko ja millä tavoin oppimateriaaleja uudistaa ja opetusmenetelmiä
monipuolistaa, Ennakkoluuloja ja torjuntaa venäjän kieltä kohtaan – onko niitä?
Tilaisuus on tarkoitettu venäjän opetuksen ammattilaisille ja venäläisen kulttuurin parissa työskenteleville.
Seminaarin moderaattorina toimii Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Niemeläinen. Puhujat ovat venäjän
kielen ja kulttuurin opetuksen sekä tutkimuksen asiantuntijoita.
http://www.culturas.fi/vetoa-ven%C3%A4j%C3%A4%C3%A4n-%E2%80%93-ven%C3%A4j%C3%A4nkieleen-ja-kulttuuriin-keskittyv%C3%A4-seminaari-lappeenrannassa-269-klo-12%E2%80%9319

Tampere

Asiakkaana venäjänkielinen kuntalainen -seminaari

Seminaari järjestetään 26.9.2014 klo 9.30 – 15.00 Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa
osoitteessa Kalevantie 7 C, Tampere
Käytännönläheisen seminaarin tavoitteena on kehittää kuntien viranomaisten, kulttuuriorganisaatioiden ja
venäjänkielisten asukkaiden yhteistoimintaa sekä tutustuttaa eri alojen toimijoita toisiinsa. Seminaari
kertoo venäjänkielisistä suomalaisista, heidän kotoutumispolustaan ja kokemuksistaan Suomessa.
Tavoitteena on edistää kaikkien osapuolten välistä verkostoitumista, saada uutta tietoa muilta
paikkakunnilta ja tutustua lähemmin venäjänkielisiin kuntalaisiin.
http://www.culturas.fi/asiakkaana-ven%C3%A4j%C3%A4nkielinen-kuntalainen-seminaari-tampereella269-ilmoittaudu

Oulu

XV Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi järjestetään
30.9.-1.10.2014 Oulussa

Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin tärkein tehtävä on auttaa
suomalaisia löytämään yhteistyökumppani Venäjältä ja venäläisiä
Suomesta. Yhteistyökumppania voi etsiä joko tekemällä itse hankeehdotuksen tai vastaamalla naapurimaasta tulleeseen
ehdotukseen. Sama toimija voi tehdä useamman ehdotuksen tai
vastata useampaan ehdotukseen. Samaan ehdotukseen voi myös
vastata useita eri toimijoita.
http://www.kultforum.org/

Kiitämme päärahoittajaamme RAY:tä
Suomen maahanmuuttajien tukemisesta!

Tiedotus / Mosaiikki ry
Sepänkatu 14 A 7, 40720 Jyväskylä
mosaiikki@mosaiikki.info, puh. 040 353 2780
www.mosaiikki.info

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi

