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Kulttuuri 

 

 

Юная баянист и виртуоз из города Волгодонска 
Александра Михайлова 
в Ээнекоски 22.7.2017  

Äänekosken Wille-olohuone, Osoite: Äänekoskentie 

311, 44100 Äänekoski 

Начало концерта в 15.00 

Цена билета 5 €, дети бесплатно. 

Добро пожаловать! 

Äänekosken asukkaille ja vieraille tarjoutuu ainutlaatuinen 

mahdollisuus tutustua nuoren ja lahjakkaan 

harmonikansoittajan esityksiin. Äänekosken 

harmonikkakonsertin tähtenä on tänä kesänä Aleksandra 

Mihailova, 16-vuotias harmonikkataituri Volgodonskista 

etelä-Venäjältä. Hänen konserttikiertueensa on startannut Karhumäessä, jatkoi Siilijärven folkfestivaalissa 

ja nyt päättyy Äänekoskella. Aleksandra on saavuttanut palkintosijoja useissa kansainvälisissä 

harmonikkakilpailuissa. Äänekosken harmonikkakonsertissa hän esittää monipuolisen ohjelman 

venäläisestä kansanmusiikista kansainväliseen virtuoosiviihteeseen, onpa luvassa suomalaistakin musiikkia. 

Lipun hinta on 5 euroa, lapsille on ilmainen pääsy. Konserttipaikana on Äänekosken Wille-olohuone, Osoite: 

Äänekoskentie 311, 44100 Äänekoski. 

Konsertin päivämäärä ja aika: 22. heinäkuuta klo 15. 



2 

 

 

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi 

 Mikkeli 

 

 

Savonlinna 

 

Savonlinna 

 

Mikkelin Musiikkijuhlat 
26.06.2017 - 30.07.2017 

Maestro Valeri Gergijev tuo maailmankuulun Mariinski-teatterin 

orkesterin ja solistit Mikkeliin jälleen ensi kesänä. Tuleva kesä on 

juhlavuosi, sillä Mariinskin seurue saapuu Mikkeliin jo 25. kerran. 

Neljännesvuosisata on jo varsin pitkä taival tämän tyyppiselle 

tapahtumalle. Ensimmäisen kerran Musiikkijuhlat järjestettiin 

pienimuotoisena kamarimusiikkitapahtumana vuonna 1992, 

josta tapahtuma on kehittynyt yhdeksi klassisen musiikin 

merkkitapahtumaksi Suomen kesässä. 

http://www.festivals.fi/festivaalit/mikkelin-musiikkijuhlat-2/#.WTUt1NwlGUk 

Tšaikovski: JOLANTA  
25.07.2017 klo 19:00. Olavinlinna 
Esitykset 25.7. (ensi-ilta), 27.7., 28.7. klo 19, 29.7.2017 klo 15. 
Esityskieli venäjä.  Tekstitys suomeksi ja englanniksi.  
Esityksen kokonaiskesto noin kolme tuntia. Yksi väliaika. 
Musiikinjohto: Anton Grishanin 
Ohjaus: Sergey Zhenovach 
Lavastus ja puvut: Alexander Borovsky 
Valaistus: Damir Ismagilov 
Kuoron valmennus: Valery Borisov 
Bolshoi-teatterin kuoro ja orkesteri 

https://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2017/07/t-aikovski-

jolanta/154869 

Tšaikovski: JEVGENI ONEGIN, KONSERTTIVERSIO 

Esitys: 26.7.2017 klo 19 Olavinlinna 

Esityskieli venäjä. Tekstitys suomeksi ja englanniksi. 

Musiikinjohto Tugan Sokhiev 

Bolshoi-teatterin solistit, kuoro ja orkesteri. 

Jevgeni Oneginin musiikki pitää sisällään useita Tšaikovskin 

tuotannon kaikkein hienoimpia ja suosituimpia sävellyksiä, niin 

aarioita kuin orkesterinumeroitakin, joita kuullaan toistuvasti 

myös erikseen esitettyinä. Teos on todellinen venäläisen 

oopperamusiikin aarrearkku. 

https://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2017/07/t-aikovski-

jolanta/154869 

http://www.festivals.fi/festivaalit/mikkelin-musiikkijuhlat-2/#.WTUt1NwlGUk
https://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2017/07/t-aikovski-jolanta/154869
https://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2017/07/t-aikovski-jolanta/154869
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Imatra 

 

Kuopiossa ja 

Varkaudessa 

 

ЭТНО фестиваль"Карелы по обе стороны границы" 

(100-летие Финляндии)  

11.–12.08.2017 

В программе 1-го дня: семинар Карельский костюм и 

Карельская культура, мастер-класс, выставка карельских 

национальных костюмов (коллекция из Кижи)-Культурный 

центр VIRTA. 

2-й день фестиваля -мероприятия в форме народных гуляний пройдут под открытым небом на берегу 

Вуоксы вКарельском музее HILJAAN PIHA .  В программе народные карельские песни, танцы, игры. 

Выставка ручной работы и карельская еда. https://www.lyyra.org/ru/nashe-obshhestvo/ 

Karjalan Kansallinen Teatteri Kuopiossa ja Varkaudessa 

11.-12.8.2017  

11.08.2017 19:00 - 21:00 

12.08.2017 18:00 - 20:00 

Tapahtumapaikka:  Maksim Kuopiossa, Kaupunginteatteri 

Varkaudessa 

Esitykset sijoittuvat 1800-1900-luvun vaihteeseen ja niissä 

kerrotaan tarinoita naisen asemasta, rikkaiden ja köyhien 

välisistä sosiaalisista eroista sekä myös rakkaudesta. Jotunista 

sanotaan, että hän oli erityisesti naisen puolella ja erityisesti 

nuoren naisen, mutta hän on ennenkaikkea suuri humanisti, 

joka muistaa tarinoissaan myös miestä. 

Esityksessä mennään alemmalta sosiaaliselta tasolta ylöspäin, 

kuten epämääräisen Matami Röhelinin luota Rouva Myyrin 

luo kuvittelemaan suuria historian henkilöistä. Röhelinin 

lastenhoitokyvyt ovat arveluttavia ja Rouva Myyrin itsensä 

vertailu jopa itseensä Pietari Suureen on lähinnä huvittavaa. 

Mutta kuka pompottaa ja ketä! Ensimmäisenä tarinana 

nähdään Jotunin Kun on tunteet, jossa Viia muistelee suurta 

rakkauttaan Anttia. 

Toisessa osassa nämme Kiven klassikon Kihlaus, jossa vanhapoika Aapeli rakastuu kipakkaan Herrojen 

Eevaan, jolla on kylässä arveluttava maine. Saamme nähdä nouseeko onni karaatari Aapelin kotiin, jossa 

hän yleensä viettää aikaa ystävänsä Eenokin kanssa. Siis rakkautta, tulta, tappuraa ja kisailua. 

”Kun on tunteet” -esityksen ensi-ilta oli 29.10.2016 Karjalan Kansallisen Teatterin pienellä näyttämöllä. Nyt 

esitykset tulevat vierailulle Kuopioon Maxim Teatteriin pe 11.8.2017 klo 19 sekä Varkauden 

Kaupunginteatteriin la 12.8. klo 18. Liput 15 €. Näissä tullaan näkemään melodraamaa ja elämänmakuista 

komediaa. Esityksessä on mukana Suomesta ohjaaja Tarja-Liisa Qvintuksen lisäksi säveltäjä Ari Järvinen. 

Qvintus on myös sovittanut tekstin sekä vastaa suurimmaksi osaksi esityksen taiteellisesta puolesta, kuten 

https://www.lyyra.org/ru/nashe-obshhestvo/
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Mänttä 

 

Helsinki 

 

lavastuksesta. Apunaan hänellä on toki ollut koko Karjalan Kansallinen Teatteri. Ja sen kahdeksan 

näyttelijää. 

Näytelmä on valmistettu Suomen Opetus- ja Kulttuuriministeriön sekä Suomi-Venäjä-Seuran tuella. 

http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/karjalan-kansallinen-teatteri-

kuopiossa-ja-varkaudessa 

Valokuvanäyttely "Ajan elävä säie"  
ma 14.8.2017 - la 26.8.2017 
Malmitalo. Ala-Malmin tori 1, Helsinki 
Vapaa pääsy 

Valokuvanäyttely käsittelee uralilaiseen kieliperheeseen 

kuuluvien kansojen sukupolvien elämän jatkuvuuden teemaa.  

Näyttely sisältää eri kansojen edustajien muotokuvia sekä 

kuvia, joissa heijastuu yhtä aikaa kaksi sukupolvea – vanhempi 

ja nuorempi.  

Jokainen kuva nostaa esiin kansallisia värejä. Valokuvaajakaarti koostuu sekä ammattilaisista että 

amatööreistä. He ovat kotoisin Komista, Bashkortostanista, Karjalasta, Mari elistä, Mordvasta, Udmurtiasta, 

Permin alueelta, Hanti-Mansiasta, Jamalin Nenetsiasta, Krasnojarskista, Kirovin alueelta, Leningradin, 

Murmanskin, Pihkovan ja Samaran alueilta, Moskovasta, Pietarista, Latviasta ja Suomesta. 

Näyttely on saanut tukea Venäjän valtiolliselta kansankulttuurikeskukselta, Suomalais-ugrilaisten kansojen 

kansainväliseltä konsultatiiviselta komitealta ja M. A. Castrenin seuralta. 

Avoinna arkisin ma–pe 9–20 ja la 9–18. 

 Yhteistyössä Suomi-Venäjä-Seura Malmin seudun osasto ja Malmitalo 

http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/130BC4DD5BCE8CC53DA7B2D516178390/Ajan_el_v__s_ie 

Mäntän kuvataideviikot   

11.06.2017 - 31.08.2017 

Vuodesta 1993 järjestetty Mäntän kuvataideviikot on Suomen 

merkittävin kesäinen nykytaiteen katselmus. Vuosittain vaihtuva 

kuraattori tuo näyttelyyn aina oman tuoreen näkökulmansa. 

Kuvataideviikot käynnistyi 1993. Jo yli 10 vuoden ajan 

tapahtuman pääpaikkana on ollut Pekilo, entinen 

rehunjalostamo Mäntän tehtaanpiipun juurella. Nykytaide tulee 

lähelle: Mänttä on koko perheen retkikohde. 

Mm. Olen suomalainen. Olga Malytchevan henkilökuvia  

Näyttely on avoinna Art Hotel Honkahovissa 3.6-15.8.2017 

joka päivä kello 10-18 
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Lappeenranta 

 

Helsinki 

 

"Olga Malytcheva on opiskellut maalaamista yksitoistavuotiaasta asti Pietarin Taidekoulussa ja sen jälkeen 

N. K. Rerihon Taideammattikorkeakoulussa. Suomeen hän muutti vuonna 1996 ja kuuluu nykyisin 

Jyväskylän Taiteilijaseuraan. Malytcheva on vuodesta 1990 lähtien osallistunut moniin yhteisnäyttelyihin 

sekä pitänyt yksityisnäyttelyitä. Hänen teoksiaan on yksityiskokoelmissa mm. Italiassa, Saksassa, Japanissa, 

Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Hänellä on myös runsaasti kokemusta opettamisesta" 

http://www.festivals.fi/festivaalit/mantan-kuvataideviikot-2/#.WTUXgtwlGUk 

Lappeenrannan Balettigaala 25.-26.8.2017  

Esitykset järjestetään Lappeenrannan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä perjantaina 

25.8.2017 klo 19 ja lauantaina 26.8.2017 klo 14 ja 

19. 

Lappeenrannan Balettigaala järjestetään 

kaupunginteatterin Suurella näyttämöllä tuttuun tapaan 

elokuun lopussa.  

Kahdeksatta kertaa järjestettävä Balettigaala tarjoaa 

yleisölle huikeita hetkiä vanhojen tuttujen ja uusien 

tuttavuuksien parissa. Balettigaalan taiteellinen johtaja 

Juhani Teräsvuori kuvaa tulevan Balettigaalan ohjelmistoa termeillä yllätyksellisyys, taituruus ja 

koskettavuus.  

Balettigaalan ohjelmiston teema on tänä vuonna rakkaus, elämä ja kuolema. Yksi tapahtuman kohokohdista 

on Englannin kansallisbaletin nuorien tähtien, huikean Katja Khaniukovan ja fantastisen Cesar Corralesin 

esittämä Le Corsairen Grand pas de deux -ohjelmanumero. 

Myös muita kansainvälisiä tähtiä nähdään lavalla, mm. Dredenin Semper-oopperan István Simon ja Svetlana 

Gileva esityksellään Satanellan Grand pas de deux, Veronan Balettikilpailun modernin sarjan voittaja Sofia 

Cappelli, joka esittää kilpailukoreografiansa Poison sekä maailmankuulun koreografin Robert Northin 

teoksen Death and The Maiden (Tyttö ja Kuolema) loppukohtaus.  

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/14E6631E5463B63F7016D6F29880A4A8/Tanssiryhm__I

skushenie 

Uskomattoman kiero satu! ХИТРАЯ СКАЗКА ИЛИ НИКТО 

НЕ ПОВЕРИТ!  
la 9.9.2017 klo 14.00 
Malmitalo Malmisali 
Ala-Malmin tori 1, Helsinki 
5 €  
Venäjänkieliset lapset esittävät satuseikkailun koko 
perheelle.  
Tarinan päähenkilöt ovat kettupoika Ludwig XIV ja 
tiputyttö eli kana Tutta Karlsson (I ja ainoa).  
Ludwig ei voi sietää valehtelua ja haluaa olla rehellinen, 
mikä ei oikein sovellu kettusuvun ominaisuuksiin ja 
arvoihin. Vaikeaahan se on! Apunaan hänellä on 

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/14E6631E5463B63F7016D6F29880A4A8/Tanssiryhm__Iskushenie
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/14E6631E5463B63F7016D6F29880A4A8/Tanssiryhm__Iskushenie
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Helsinki 

 

Helsinki 

 

kuitenkin pieni, mutta pippurinen ja hyvin älykäs Tutta. Suloinen tipu ei anna yleisen mielipiteen vaikuttaa, 
vaan hän uskoo ystäväänsä ja tämän pyrkimyksiin vilpittömästi. 
Kesto noin 90 min, ei väliaikaa. Ikäsuositus 3+ 
Esityskieli on venäjä. 
LIPUT TULEVAT MYYNTIIN 1.7.2017: Liput 5 € ja alle 7-vuotiaat ilmaiseksi 
Järj. Teatteriyhdistys Vahvat Tunteet ry  

http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/8A405C2F7D63CA5A1D066FE5AB4FB98A/Uskomattoman_k

iero_satu__ 

Kaikkea maailmassa voi olla / ЧЕГО НА СВЕТЕ НЕ 

БЫВАЕТ  
la 23.9.2017 klo 11.00 
Malmitalo Malmisali 
Ala-Malmin tori 1, Helsinki 
12/15 € 
Gatchinan Lastenteatteri esittää kansansatuja venäjäksi 
koko perheelle. 
Venäjänkielisille perheille esitetään teatterina venäläiset 
kansansadut Kaikkea maailmassa voi olla ja Miten 
talonpoika veti nenästä herrasmiestä.  
Kesto noin 1h, lisäksi väliaika. Ikäsuositus 3+ 
Esityskieli on venäjä. 
Varaukset ja myynti p. 0400 552 557 ja perhekeskusmaria@gmail.com 
Lippuja ei saa Malmitalon lipunmyynnistä. 
Järj. Perhekeskus Maria Ry. 

Все вопросы, бронирование и заказ билетов по телефону 0400 552 557 или по электронной почте! 

perhekeskusmaria@gmail.com 

Tanssiryhmä Iskushenie  

pe 29.9.2017 klo 19.00 Savoy-teatteri Kasarmikatu 46-48, Helsinki 

40 / 33 / 25 € 

Pietarilaisen tanssiteatteri Iskushenien esitys "Vesisateessa" on teatterin kautta aikojen suosituin esitys. 

Kaikilla ryhmän 11 miestanssijalla on balettitausta. Vesisateessa -show on vahvaa ja energistä tanssia, jossa 

on mukana huikeaa akrobatiaa. Esityksen musiikki sisältää 

paljon kansainvälisiä hittejä. 

Vuonna 2016 Suomessa ensimmäistä kertaa nähty ja 

suurenmoisen menestyksen saavuttanut show i saapuu 

uudelleen Helsinkiin. Iskushenie-ryhmä on esiintynyt 

Venäjällä, Saksassa, Virossa, Algeriassa, Espanjassa ja 

Israelissa. 

2 h sis. väliajan, + 16 v 

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/14E6631E5463B63F7016D6F29880A4A8/Tanssiryhm__I

skushenie 

http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/8A405C2F7D63CA5A1D066FE5AB4FB98A/Uskomattoman_kiero_satu__
http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/8A405C2F7D63CA5A1D066FE5AB4FB98A/Uskomattoman_kiero_satu__
mailto:perhekeskusmaria@gmail.com
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/14E6631E5463B63F7016D6F29880A4A8/Tanssiryhm__Iskushenie
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/14E6631E5463B63F7016D6F29880A4A8/Tanssiryhm__Iskushenie
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Tampere 

 

Helsinki 

 

Выставка в Vapriikki 

Запретный город / Kielletty 

kaupunki  

21.4. — 1.10.2017 

Запретный город в Пекине представляет собой самый 

обширный дворцовый комплекс в мире. Город был 

построен в период с 1408 по 1420 год.  

Посетители выставки познакомятся с роскошной и 

насыщенной придворной жизнью китайского 

императора и его поданных. Придворная кухня, 

развлечения, досуг, гардероб – все это будет представлено в экспозиции. Кроме этого, выставка 

освещает архитектуру и символику Запретного города, а также религиозные представления и 

имперскую систему управления с чиновниками и евнухами. Экспозиция также раскрывает 

положение женщин Запретного города, начиная с императриц и заканчивая наложницами. 

http://vapriikki.fi/ru/nayttelyt/kielletty-kaupunki/  

 

Radion sinfoniaorkesteri Elokuvakonsertti: Aleksanteri 

Nevski (Venäjä 1938)  
Pe 13.10.2017 - 
19.00 - 21.00 
Konserttisali 
Arvioitu kesto: 2 tuntia 
Järjestäjä: Radion sinfoniaorkesteri 

Aleksanteri Nevski -elokuvassa soi Prokofjevin musiikki. 

Aleksanteri Nevski (Venäjä 1938) kertoo 1200-luvun 

Novgorodin ruhtinaasta, joka lyö saksalaiset ristiretkeilijät 

Peipsijärven jäälle. Prokofjevin musiikki on yhtä 

järisyttävä kuin Eisensteinin kuva. Puikossa on elokuvamusiikin erikoismies Frank Strobel, ja kuolleiden 

kentän valituksen laulaa dramaattinen Anna Danik. 

Teksti: Susanna Välimäki 

https://www.musiikkitalo.fi/fi/tapahtuma/rso-elokuvakonsertti-aleksanteri-nevski-venaja-1938 

 

  

https://www.musiikkitalo.fi/fi/tapahtuma/rso-elokuvakonsertti-aleksanteri-nevski-venaja-1938
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Helsinki 

 

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

 

Seminaari 

Lapsiperhe turvapaikanhakijana -alueseminaari 

Jyväskylässä   

torstai 14.9.2017 9.00–16.00 

Seminaari tarjoaa konkreettisia 

menetelmiä turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisten perheiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan 

työskentelyyn. Seminaarin avulla tuetaan turvapaikanhakija -ja maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden 

kanssa työskentelyä ja vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi kartoitetaan perheille jo olemassa olevaa toimintaa ja 

luodaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Seminaari tarjoaa konkreettisia menetelmiä perheiden 

kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn. 

Seminaari on tarkoitettu työntekijöille vastaanottokeskuksissa ja alaikäisyksiköissä, ensi- ja 

turvakotiyhdistyksissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä, yhdistyksissä, seurakunnissa sekä 

päättäjille ja vapaaehtoisille. 

Aamu- ja iltapäiväkahvit sisältyvät seminaariin. Lounas on omakustanteinen. 

Seminaarin järjestävät Ensi- ja turvakotien liiton Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projekti sekä Jyväskylän 

ensi- ja turvakoti. 

Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-

turvapaikanhakijana-alueseminaari-jyvaskyla/ 

Lisätiedot: Anna Mikkonen, etunimi.sukunimi@etkl.fi 

Tervetuloa! https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/-

/haku/0/0/1/9/2017/_/30/9/2017/month/1#events 

 

 

 

 

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:mosaiikki@mosaiikki.info
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