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Tsaari Nikolai II:n perheen kohtalo - «He, jotka kestivät 
loppuun asti»   

Paikka: Aleksanterin teatteri 

Aika: 23.4.2017 klo 14.00 

Liput: 38,50 / 32,50 € 

Näytelmä kertoo Venäjän viimeisen keisarin Nikolai II:n ja tämän 
perheen rakkaudesta ja elämästä sekä koko perheen 
teloituksesta, joka tapahtui ilman rikostutkintaa ja 
oikeudenkäyntiä – siitä, kuinka he ’kestivät loppuun saakka’. 

Näytelmä on hengästyttävä, emotionaalisesti voimakas ja syvä 
katsomiskokemus. 
Näytelmässä on mukana Pietarin musiikkiteattereiden 
taiteilijoita, elokuva- ja TV-tähtiä, useita kansainvälisesti ja 
kansallisesti palkittuja esiintyjiä ja laulajia. 

http://www.culturas.fi/tsaari-nikolai-iin-perheen-kohtalo-he-
jotka-kestivat-loppuun-asti 

Студия РИО ДАНС принимает участие в 
Международном фестиваль - конкурсе” Арт-Планет"  

22 апреля 

Студия РИО ДАНС принимает участие в Международном фестиваль - конкурсе” Арт-Планет". 
Выезд из района Херванта в 9.00 в г. Турку, обратно в 20.00 в г. Тампере 

В автобусе есть свободные места, желающие присоединиться в поездку, звоните по телефонам 
клуба, 0401895980. Можно посмотреть фестиваль или погулять в городе самостоятельно. 

http://www.culturas.fi/tsaari-nikolai-iin-perheen-kohtalo-he-jotka-kestivat-loppuun-asti
http://www.culturas.fi/tsaari-nikolai-iin-perheen-kohtalo-he-jotka-kestivat-loppuun-asti
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Helsinki 

 

Savonlinna 

 

Предварительная запись обязательна.  
Стоимость поездки для членов клуба 15 евро 

Наши контактные данные: Suvantokatu 13, телефон: 
+358 40 189 5980 

office@tampereclub.ru 
Cайт www.tampereclub.ru 

 

Venäjä-viikko Savonlinnassa 24.-27.4.2017  
Tapahtumapaikka:  XAMK:n Savonlinnan kampus, 
Savonniemenkatu 6 

Savonlinnassa järjestetään monipuolinen Venäjä-
viikko, jossa mukana myös Itä-Suomen piiri ja 
Savonlinnan osasto. 

 

Ohjelma: http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/ven-j-viikko-
savonlinnassa-24-274 

Taiko-rumpukonsertti Macbeth, again!   

20.4.2017 klo 17.00 

21.4.2017 klo 17.00 

22.4.2017 klo 17.00 

Sitratori. Klaneettitie 5, Helsinki 

Vapaa pääsy 

Taikon taikaa! Maailmankuulu taikomestari Ikki Hino tuo 
ryhmänsä Sitratorille osana japanilais-suomalaista teatterivierailua.  

Konsertin jälkeen klo 19 Macbeth, again -esitys Kanneltalossa. 

Macbeth on maailmankuulun ohjaajan Akira Hinon ja kansainvälisen työryhmän uniikki tulkinta 
Shakespearen klassikkotragediasta. Esitys yhdistää teatteria, nykytanssia ja perinteiset japanilaiset Taiko-
rummut.  

Liput teatteriesitykseen 17/12 €, konserttiin vapaa pääsy. 

http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/7ECDB0D03C55EA86DFE48D0DEA6F2FC9/Taiko-
rumpukonsertti_ 

mailto:office@tampereclub.ru
http://www.tampereclub.ru/
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/ven-j-viikko-savonlinnassa-24-274
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/ven-j-viikko-savonlinnassa-24-274
http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/7ECDB0D03C55EA86DFE48D0DEA6F2FC9/Taiko-rumpukonsertti_
http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/7ECDB0D03C55EA86DFE48D0DEA6F2FC9/Taiko-rumpukonsertti_
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APRIL JAZZ FESTIVAALI, ESPOO  

26.04.2017 - 29.04.2017 

Pääkaupunkiseudun suurin jazzfestivaali järjestetään 
Espoon Tapiolassa. Ohjelmistossa kuullaan laajaa 
kirjoa kotimaisia ja kansainvälisiä rytmimusiikin 
huippunimiä. Festivaalin isäntänä toimii perinteisesti 
Espoo Big Band. 

http://www.festivals.fi/festivaalit/april-jazz-
espoo/#.WPXzoUhFlzo 

 

Muzik-klubi Cuejero  
pe 28.4.2017 klo 19.00 - 21.00 

Caisan Sali. Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki 

Liput alk. 7€ 

Flamenco ja espanjalainen kansanmusiikki yhdistyvät 
Lähi-idän ja Latinalaisen Amerikan vaikutteisiin. 

Cuejeron musiikissa kohtaavat moninaiset 
musiikkikulttuurit.  

Cuejeron musiikki tutkii yhteyttä Latinalaisen 
Amerikan ja Lähi-idän flamencoon. Nykyaikainen 
flamenco edistää ikivanhan musiikinperinteen 
kehitystä, ja se on alun perin syntynyt eri kulttuurien 
fuusiosta.  

Tämä ainutlaatuinen kulttuurinen sekoitus on keskeinen inspiraation lähde Cuejerolle. Se on 
kohtaamispaikka, jossa eritaustaiset taiteilijat tarkastelevat kulttuurista vuorovaikutusta musiikin avulla. 

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/4FDFBD5B8D4C401FBA5FE3A2E6E7C6D4/Muzik-klubi 

 

International Clown 
Festival - Clown Land 
2017  

la 29.4.2017 klo 19.00 - 20.00 

http://www.festivals.fi/festivaalit/april-jazz-espoo/#.WPXzoUhFlzo
http://www.festivals.fi/festivaalit/april-jazz-espoo/#.WPXzoUhFlzo
http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/4FDFBD5B8D4C401FBA5FE3A2E6E7C6D4/Muzik-klubi
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Jyväskylä 
Kuopio 

 

Caisan Sali.  Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki 

Vapaa pääsy 

Festivaalin päätösgaala kokoaa yhteen festivaalin tekijät, klovniryhmät ja yleisöt Kulttuurikeskus Caisaan.  

Päätösjuhlan aikana palkitaan myös vuoden Paras Klovni tai Klovniryhmä. Vuonna 2016 parhaan klovnin 
palkinto myönnettiin festivaalin aikana tamperelaiselle Loldiers of Odinille. 

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/CD8026FDBD042A6AB13F9F411159426F/International_Clown_F
estival_-_Clown_Land_2017_ 

Комедия "Девочки".  

сб 29.4 в 18.00 комедия "Девочки".  

Возрастное ограничение 16+! 

Билет 16 евро (14 евро членам Art-Master ry). 

Подробнее: 
https://www.facebook.com/events/267638490333290/ 

 

вс 30.4 Гастроли театра в Куопио. Комедия 
«Девочки». 

Подробнее: 
https://www.facebook.com/events/1115512571928639/ 

Адрес театра Laikuttajantie 2, Jyväskylä 

Бронирование билетов по тел. +358504065275 или по 
адресу art-master@art-master.fi 
Возможна оплата по безналичному расчету. 

Les Ballets Trockadero de 
Monte Carlo 2017  

2.-6.5.2017 klo 19.30 

Savoy-teatteri. Kasarmikatu 46-48, Helsinki 

64,50 / 54,50 € 

Suuriin kansainvälisiin tanssisensaatioihin lukeutuva 
Les Ballets Trockadero de Monte Carlo on huumoria taidokkaaseen klassiseen balettiperinteeseen 
ammentava, kokonaan miesten esittämä show. 

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/CD8026FDBD042A6AB13F9F411159426F/International_Clown_Festival_-_Clown_Land_2017_
http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/CD8026FDBD042A6AB13F9F411159426F/International_Clown_Festival_-_Clown_Land_2017_
https://www.facebook.com/events/267638490333290/
https://www.facebook.com/events/1115512571928639/
mailto:art-master@art-master.fi


5 

 

 
www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi 

Helsinki 

 

Helsinki 

 

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, tuttavallisemmin Trocks, sai alkunsa vuonna 1974 Off-Off 
Broadwaylta New Yorkissa, kun joukko baletti-intoilijoita halusi tuoda lavalle perinteisestä, klassisesta 
tanssilajista myös leikkisän ja viihteellisen näkökulman. Show sai ylistystä New Yorkin suurimpien lehtien 
kriitikoilta ja menestys oli taattu. Trocks on kiertänyt viimeisen yli 40 vuoden ajan maailman balettisaleja 
suuren suosion saattelemana esiintyen yli 30 maassa, mm. Moskovan maineikkaassa Bolshoi-teatterissa. 
Suomessa seurue on hurmannut yleisönsä Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalilla kahtena vuotena. 

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/31B5747D2AF2DB9AEB1F5AAA53ABD3EB/Les_Ballets_T
rockadero_de_Monte_Carlo_2017 

Georg Otsin lauluja Hannu Forsberg & Jukka Okkonen  
to 4.5.2017 klo 19.00 

Malmitalo Pieni sali 

Ala-Malmin tori 1, Helsinki 

6/10 € 

Suomalaisen Kamarioopperan muusikot ovat 
Georg Otsin levyttämien kappaleiden ja 
slaavilaisen musiikin tunnelmissa.  

Kuulemme sellaisia iki-ihania kappaleita kuin Älä 
kiiruhda, Rakastan sinua elämä (Rakastan elämää), 
Muuttuvat laulut, Saarenmaan valssi ja monta 
muuta. Miten komeasti laulut soivatkaan basso Hannu Forsbergin laulamina! Säestyksestä huolehtii 
Malmitalon yhteislauluista tuttu pianisti Jukka Okkonen. 

http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/5192FAD3B014398E24B0EB7851D08760/Georg_Otsin_laul
uja 

Gatchinan lastenteatteri: Omahyväinen jänönen  
la 6.5.2017 klo 11.00 

Kanneltalon konserttisali 

Klaneettitie 5, Helsinki 

lapset 14 €/ aikuiset 12 €/alle 3-vuotiaat 
ilmaiseksi 

Iloisia ja opettavaisia metsätarinoita Sergei 
Mikhalkovin satuihin pohjautuvassa esityksessä. 

Sergei Mikhalkovin rakastetut lastenrunot 
”Mitäs teillä?”, ”Mimoosa”, ”Kristallivaasi”, 
”Stjopa-setä” kuuluvat venäläiseen lastenkirjallisuuden klassikoihin, samoin kuin kirjailijan sadut ja faabelit.  

Tässä esityksessä heräävät eloon kolme kekseliästa porsasta, itseänsä kehuva Jänönen, veijari Jänis, 
Hyvätahtoinen karhu ja muut satujen hahmot. 
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Esityskieli: venäjä 
Ikäsuositus: yli 2-vuotiaille 
Kesto: noin 60 min, ei väliaikaa 

http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/DB7FCDD9F76DBCC2DF0143424A778557/Gatchinan_laste
nteatteri__Omahyv_inen_j_n_nen 

INTERAKTIIVISET 
PICCOLO-KONSERTIT 
SUOMESSA  

Sali G18, Yrjönkatu 18, 00120 Helsinki  
Mariinski-teatterin taiteilijat vierailevat Helsingissä 
kerran kuussa ja konsertoivat kaksi kertaa päivässä 

Vanhemmat voivat osallistua lapsen kanssa. Kukin 
tilaisuus kestää n. 45 minuuttia.  

07.05.2017 «Prinsessa Ruusunen» (sarjasta Hiekkasatujen musiikkia) 

https://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2017/03/interaktiiviset-piccolo-konsertit-suomessa/157163 

https://antonenpalvelu.com/ 

 

 

Романтическая комедия "Любовь по понедельникам"  
11.5.2017 в 19 ч. 
ALEKSANTERIN TEATTERI, Bulevardi 27, 00180 Helsinki 
Приятная, легкая комедия Любовь по 
понедельникам — это тонкий юмор, интересные 
повороты, обескураживающая искренность и 
женская мудрость. Неожиданные подмены, 
виртуозные обманы и, конечно, настоящая любовь, 
вовлекают героев в искрометный водоворот 
смешных и трогательных событий. 
 
Актерский состав: Андрей Чернышов, Вячеслав 
Разбегаев, Наталья Бочкарёва и Мария 
Добржинская. 

Esitys on venäjänkielinen. Ei suomennosta. 

http://www.aleksanterinteatteri.fi 

  

https://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2017/03/interaktiiviset-piccolo-konsertit-suomessa/157163
https://antonenpalvelu.com/
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Cпасите маму! 

la, 13.5.2017, 14:00 Teatteri Avoimet Ovet 
Erottajankatu 5, 00130 HELSINKI 
Je sauverai maman – Salvaré a mamá – Cпасите маму 
Quo Vadiksen Suomessa ja ulkomailla palkittu, paljon 
kiertänyt esitys Pelastetaan äiti on nyt nähtävissä 
äitienpäivän kunniaksi kolmella eri kielellä: ranskaksi, 
espanjaksi ja venäjäksi.  
 
la 13.5. 14:00 Cпасите маму 
la 13.5. 16:00 Je sauverai maman 
su 14.5. 14:00 Salvaré a mamá 
su 14.5. 16:00 Salvaré a mamá 

https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=UPM&fun=evdet
ail&doc=evdetailb&key=1794288$9173809 

 

Cirko-festivaali Stoassa.  
ti 16.5.2017 klo 19.00 - 20.00 
Teatterisali 
Turunlinnantie 1 , Helsinki 
28/16,50 € 
CIRKO-FESTIVAALI 12.–21.5.  

Cirko-festivaali on vuosittain järjestettävä 
nykysirkusfestivaali, joka esittelee kiinnostavinta uutta 
sirkusta Suomesta ja maailmalta. Cirko-festivaali on 
järjestetty vuodesta 2006 lähtien. Katso koko ohjelmisto: 
www.cirko.fi 

http://www.stoa.fi/fi/tapahtumat/event/25367497C843AA6AF4B92D035E32FC66/Blind_Gut_Company__
Machine 

 

Tanssivirtaa Tampereella -
Nykytanssifestivaali  

16.05.2017 - 21.05.2017 

Kuusipäiväinen Tanssivirtaa-festivaali esittelee tekijöitä 
Suomen nykytanssin huipulta ja luo katsauksen tämän 
hetken nykytanssin kentälle. Vaikuttavien näyttämöteosten 
lisäksi ohjelmistossa nähdään myös tanssivideoita, 
yleisökeskusteluja, klubiohjelmaa ja Tanssivirtaa 

http://www.cirko.fi/
http://www.stoa.fi/fi/tapahtumat/event/25367497C843AA6AF4B92D035E32FC66/Blind_Gut_Company__Machine
http://www.stoa.fi/fi/tapahtumat/event/25367497C843AA6AF4B92D035E32FC66/Blind_Gut_Company__Machine
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Tanssitaiteilijan kaupunkitilaesityksiä. Vuodesta 1997 järjestetty festivaali täyttää 20 vuotta vuonna 2017. 

http://www.festivals.fi/festivaalit/tanssivirtaa-tampereella-nykytanssifestivaali-2/#.WPX1O0hFlzo 

Tribune Lounge Kimalaistrio  
to 18.5.2017 klo 17.30 - 19.00 
Caisan Aula 
Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14 , Helsinki 
Vapaa pääsy 
Venäläisten kansanlaulujen ilta 13–vuotista taivaltaan 
juhlivan Kimalaistrion seurassa. Illan aikana kuullaan 
kaikkien aikojen suosituimpia venäläisiä kansanlauluja 
ja instrumentaalimusiikkia. 
Kokoonpano 
Sergey Shaykhulin – laulu 
Pentti Yrjänäinen - domra prima 
Artemi Gvazava - kontrabasso-balalaikka 
Reino Bürkland – harmonikka 

Kimalaistrioa johtaa ja laulut sovittaa Reino Bürkland 

https://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2017/03/interaktiiviset-piccolo-konsertit-suomessa/157163 

https://antonenpalvelu.com/ 

Nikolai Gogol NAIMISIIN (Ženitba)  
19.05.2017 klo 19:00 
Suomen Kansallisteatteri, Suuri näyttämö 
Läntinen Teatterikuja 1b 
Helsinki 
LIPUT  
Peruslippu 37–47 € 
Eläkeläinen 32–43 € 
Opiskelija 19–22 € 

Aleksandrinski-teatterin palkittu Gogol-klassikko 
vierailee Kansallisteatterissa!  

Kirjailijamestari Nikolai Gogolin Naimisiin-komedian elämä näyttämöllä alkoi Pietarin Aleksandrinski-
teatterissa vuonna 1842. Näistä ajoista alkaen Naimisiin on Reviisorin ohella nähty toistuvasti teatterin 
ohjelmistossa. Nyt Suomen Kansallisteatterissa nähdään Gogol-klassikon suurenmoinen tulkinta, jonka on 
ohjannut palkittu ja kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu huippuohjaaja Valeri Fokin. 

Visualisti Aleksandr Borovskin luoma huikaiseva näyttämömaailma painottaa dynaamisia siirtymiä lähes 
oblomovilaisen mukavuudenhaluisen, sohvalla loikoilevan henkilöhahmon sisäisestä fantasiamaailmasta 
epäystävälliseen ulkomaailmaan, jossa hahmo tuntee itsensä äärimmäisen epävarmaksi. 

http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/naimisiin/ 

https://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2017/03/interaktiiviset-piccolo-konsertit-suomessa/157163
http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/naimisiin/
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 MAAILMA KYLÄSSÄ -FESTIVAALI, 
HELSINKI  

27.05.2017 - 28.05.2017 

Kaiken maailman kulttuurit kohtaavat Helsingin Kaisaniemen 
puistossa ja Rautatientorilla toukokuun viimeisenä viikonloppuna. 
Ilmaistapahtuma tarjoaa monipuolisesti taidetta ja toimintaa koko 
perheelle. Ohjelmassa on kymmeniä esitystä eri puolilta maailmaa 
sekä laaja kirjo näytteilleasettajia kansalaisjärjestöistä eksoottisiin 
keittiöihin. 

http://www.festivals.fi/festivaalit/maailma-kylassa-festivaali-
helsinki/#.WPX2SkhFlzo 

FROM RUSSIA WITH DANCE – GZHEL  
Ti 17.10.2017 Klo 19:00 

Gzhel kiertueen aikataulu: 

Ti 17.10. klo 19 Helsinki, Kulttuuritalo 

Ke 18.10. klo 19.30 Turun Konserttitalo 

To 19.10. klo 19 Tampere-talo 

Pe 20.10. klo 19 Kuopion Musiikkikeskus 

Su 22.10. klo 16 Oulu, Madetojan sali 

Gzhel on Venäjän tunnetuin kansantanssiryhmä. Koko maailma 
ihaili sen häikäisevää esitystä Sotshin olympialaisten avajaisista. 
Gzhelillä onkin maine huippuluokan kansantanssiryhmänä, joka 
kiertää aktiivisesti maailmalla. Ryhmä saapuu Suomeen lokakuussa 
2017 ja esiintyy viidellä paikkakunnalla. Luvassa on säihkettä ja 
vauhtia, kun lavan valloittaa 50 loistavaa tanssijaa. 

Gzhelin vieraillessa Kaustisen Kansanmusiikkijuhlilla vuonna 2007 
yleisö hurrasi seisaaltaan henkeäsalpaavalle esitykselle. 

’Gzhel tuo esiin omissa tansseissaan Venäjän monikulttuurista kirjoa. 

Repertuaariin kuuluu myös eurooppalaisia tansseja. Huiputanssijat tuovat venäläisen kansantanssin 
perinteen nykyaikaan. 

GZHEL:iä johtaa Marina Kuklina, balettimestari Valentina Slyhanova, tanssinopettaja Irina Tsukanova. 

http://www.venajaseura.com/kulttuuria-ja-projekteja/gzhel-kiertue-2017 

http://kulttuuritalo.fi/tapahtuma/russia-dance-gzhel/ 

http://www.venajaseura.com/kulttuuria-ja-projekteja/gzhel-kiertue-2017
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Koulutus 

Многокультурный курс по 
подготовке к родам 2017    

27 апреля с 17.00 до 19.00 Помощь г. Хельсинки семьям с 
детьми: помощь по дому, социальная работа, защита 
детей  
16 мая с 17.00 до 19.00 Супружеские отношения  
7 июня с 17.00 до 19.00 Физическое развитие 
новорожденных 
 
2 часть курса - «Контакт с малышом и родительство» 
7 сентября с 17.00 до 19.00 Контакт с малышом, игры, 
потешки  
5 октября с 17.00 до 19.00 Жизнь с новорожденным, суточный ритм семьи   
23 октября с 11 до 13.00 Детские сады и игровые площадки г. Хельсинки 
 
Курс проводят: Вивека Вуористо, акушер, медсестра, Любовь Логинова, медсестра, Женская и 
детская консультация г. Хельсинки, Элла Лазарева, директор, психотерапевт, Многокультурный 
семейный центр. 
Адрес: Многокультурный семейный центр, Mustankivenraitti 7, Хельсинки (метро Vuosaari)  
Дополнительная информация и запись на курс до 14 марта: Элла Лазарева,+358503782461, 
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi 
  
Добро пожаловать! 

http://www.yhteisetlapsemme.fi/toiminta/monikulttuurinen-lastensuojelu/monikultturinen-perhekeskus/ 

 
Образовательные программы в Интернете  
СМИ о современном образовании https://newtonew.com/ 
 
Портал «Мел» «Про образование – человеческим языком» http://mel.fm/ 
 
Программа "Вклад в будущее" www.vbudushee.ru 
 
Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» 
www.ecceconference.com 
 
Национальный Родительский Комитет http://nrk-russia.ru 
 
Environment Rating Scales : Assessment instruments for early childhood and child care programs quality 
http://ers.fpg.unc.edu/ 
  
iPIPS – http://www.ipips.org/ The International Performance Indicators in Primary Schools – Исследование 
готовности ребенка к школе и его индивидуального прогресса в течение первого года обучения 

http://www.yhteisetlapsemme.fi/toiminta/monikulttuurinen-lastensuojelu/monikultturinen-perhekeskus/
https://newtonew.com/
http://mel.fm/
http://www.vbudushee.ru/
http://www.ecceconference.com/
http://nrk-russia.ru/
http://ers.fpg.unc.edu/
http://www.ipips.org/
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Программы дошкольного воспитания из Гонконга http://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-
system/preprimary-kindergarten/overview/pre-primaryguide-net_en_928.pdf 

Методика ТРИЗ https://trizway.com/  
 
Мессенджер для удобного общения родителей друг с другом и педагогами http://Classto.ru 
 
Образовательно-выставочный проект «Дети в Интернете» http://detionline.com/ 
 
Безопасное использование Интернета http://www.safety.mts.ru/ru/deti_v_inete/for_children/rules/ 
 

Приглашаем школьников 8-18 
лет в летний оздоровительный 
лагерь на море в Болгарии!  

Лагерь "Спарта" в Варне, Болгария, 15-29.7.2017  

http://www.siriusturku.fi/281998887 

Театральный кружок приглашает ребят в Летний 
лагерь. 

С 19 по 23 июня при школе Pohjos-Hervanta. 

Программа лагеря рассчитана на 5 дней. 

Каждый день у детей будет новое занятие на развитие творческих способностей и одно занятие 
театром. 

Время пребывания с  10:00 до 15:00 (с обедом и полдником в школе) 

В последний день перед днём Ивана Купалы, выезд на природу с интересной программой. 

Стоимость лагеря 50 €. 

Приглашаем родителей и желающих для работы волонтерами в Театральном лагере. 

Бланки на оформление ребёнка в лагерь есть в Русском клубе. Записаться можно так же у Марины 
Сарелайнен. marina.sarelainen@tampere.fi 

http://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/overview/pre-primaryguide-net_en_928.pdf
http://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/overview/pre-primaryguide-net_en_928.pdf
https://trizway.com/
http://classto.ru/
http://detionline.com/
http://www.safety.mts.ru/ru/deti_v_inete/for_children/rules/
http://www.siriusturku.fi/281998887
mailto:marina.sarelainen@tampere.fi
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ЗАНЯТИЯ ОНЛАЙН С LINGVO CENTER  
ЗАНЯТИЯ ОНЛАЙН С LINGVO CENTER. 

Это прекрасная возможность выучить любой 
иностранный язык не выходя из дома или 
офиса. Современные технологии позволяют на 
прямую вести диалог с преподавателем так, 
будто он сидит с Вами за одним столом. Это 
развитие всех аспектов языка: восприятия речи 
на слух, говорение, чтения и письма. 

Мы составляем индивидуальный план занятий, 
с учетом потребностей и целей обучения 
каждого студента. Вы можете выбрать 
преподавателя как русскоговорящего, так и носителя языка! Главная задача данных курсов – это 
быстрое и правильное освоение любого иностранного языка или корректировка неправильно 
заложенной раннее базы. 

Первое пробное занятие – БЕСПЛАТНО!  

Наши контакты: 

+358 44999 1260 

info@lingvocenterfinland.com 

www.lingvocenterfinland.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedotus / Mosaiikki ry 
Sepänkatu 14 A 7, 40720 Jyväskylä 

mosaiikki@mosaiikki.info, puh. 040 353 2780 
www.mosaiikki.info 

 

Kiitämme päärahoittajaamme RAY:tä 
Suomen maahanmuuttajien tukemisesta! 

mailto:info@lingvocenterfinland.com
http://www.lingvocenterfinland.com/
mailto:mosaiikki@mosaiikki.info
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