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Marina Tsvetajeva keskusteluilta Sellon kirjastossa

6.3. klo 18 Espoon kaupunginkirjasto, Sellon kirjasto,
Leppävaarankatu 9
Sellon kirjastossa keskustellaan Naisten päivän kynnyksellä Marina
Tsvetajevasta (1892–1941). Illassa keskustellaan runoilijan
elämästä, rakkauksista ja runoudesta. Keskusteluun osallistuvat
kirjailija Riikka Pelo, venäläisen kirjallisuuden professori Tomi Huttunen (Helsingin yliopisto) ja FT Hanna
Ruutu (Aleksanteri-instituutti). Tilaisuudessa kuullaan Tsvetajevan runoja ja niihin sävellettyjä lauluja
näyttelijä Viktor Drevitskin esittämänä.
Tapahtuman järjestävät Cultura-säätiö ja Sellon kirjasto.
Vapaa pääsy Tervetuloa!
http://www.culturas.fi/marina-tsvetajeva-keskusteluilta-sellon-kirjastossa-63-klo-18

Rauma

Naistenpäivä Rauman osastossa

Raumalla Järjestötalolla pe 7.3.2014 alkaen klo
18.00
Ohjelmassa mm. yhteislaulua, haitarinsoittoa ja 9-hengen laulukuoron esiintyminen. Tilaisuuteen tulee
myös Oriflame-tuotteiden esittelijä Annele Mikola laittamaan naiset kauniiksi Naistenpäiväksi.
Mahdollisuus ostaa ja tilata tuotteita paikan päällä. Kahvitarjoilu.
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/turku

2
Turku

Turun osaston Naistenpäivän matka

Maaliskuussa lauantaina 8.3. juhlistamme Kansainvälistä naistenpäivää tekemällä retken
Akseli Gallèn-Kallelan museoon, Tarvaspäähän, Espooseen.
Lähtö tapahtuu klo 9 Turun Ortodoksikirkon edestä. Retken hinta 30 € jäseniltä ja 35 € ei-jäseniltä (sisältää
matkat, pääsylipun ja opastuksen). Naisille tarjotaan juhlapäivän kunniaksi kahvit.
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/turku

Helsinki

Kansainvälinen Naistenpäivä

la 8.3.2014 klo 11.00 - 21.00
Caisa, Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14
Koe kaupungin rikkain kulttuurienvälinen Naisten
päivä Caisassa !
Innoittava nainen -teemaisessa ohjelmassa loistavat
säteilevät naiset. Tule kuulemaan maailman tarinoita
ja musiikkia, tanssimaan meksikolaisia tansseja,
herkuttelemaan etnisiä ruokia sekä kuulemaan ja
keskustelemaan innoittavien naisten asemasta.
Vapaa pääsy www.caisa.fi

Helsinki

Alfa-Beta & Machina Flamenco

ti 11.3.2014 klo 19.00
Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46–48
Alfa-Beta on ylistetyn Flamenco x 3 -trilogian
odotettu jatko-osa, jossa tanssivat Suomen
flamencon huiput Emilia Aho ja Katja Lundén.
Koreografina on tällä kertaa espanjalainen flamencon
kärkinimi Concha Jareño.
Liput alk. 32/28 €
http://www.savoyteatteri.fi/

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Terem Quartet Oulun Musiikkijuhlilla

Oulu

12.3. ja 13.3. klo 19:00
Teatterikuoppa, Haukipudas ja Madetojan Sali
Kansallisaarteeksikin kutsuttu maailmankuulu
pietarilainen Terem Quartet hämmästyttää
kuulijoita soittamalla uudella otteella perinteisiä
venäläisiä kansansoittimia kuten balalaikkaa ja
domraa.
Liput 18 € Suomi-Venäjä-Seuran jäsenet 14 €
http://www.omj.fi/terem-quartet/

Helsinki

Konsertti, Sergey Malov, viulu,
alttoviulu, sello da spalla, Karina
Koprinen, piano

15.3.2014 klo19:00 - 20:30
Temppeliaukion kirkko, Lutherinkatu 3
Ohjelmassa J.S. Bachin ja J. Brahmsin musiikkia
Liput: 20 €
http://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/toolo/tapahtumat/konserttisergeymalovviulualttoviuluse
llodaspallakarinakoprinenpiano.html.stx

Espoo

Venäjän armeijan ensemble: kuoro,
baletti ja orkesteri Pietarista

16.3.2014 klo 19.00 - 21.00
Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali,Kulttuuriaukio 2, Espoo
Valery Tkachenkon ohjaama ryhmä on yhdistelmä musiikillista taituruutta,
mahtavia tansseja ja sähköistävää laulua. Yli 100 laulajasta, tanssijasta ja
muusikosta koostuva Venäjän armeijan esiintyjäryhmä Pietarista tarjoaa
lavalla mahtavia tansseja ja perinteistä musiikkia.
Liput toimituskuluineen alk. 53/45,60 €.
http://www.espoo.fi/fi-FI/Venajan_armeijan_ensemble_kuoro_baletti_%2841849%29

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Turku

Vysotskin ystävät

Sunnuntaina 16.3.2014 alkaen klo 15.00
Vuosikokous pidetään sunnuntaina 16.3.2014 alkaen klo 15.00, ystävyystalolla Turussa, Uudenmaankatu 1,
kolmas kerros.
Kokous kestää noin 45 minuuttia. Tämän jälkeen aloitamme iltapäivämatinean n. 15.45.
Tilaisuudessa esitetään Volodjan lauluja ja tarinoita, jotka liittyvät teatteriin.
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/turku

Jyväskylä

Venäläinen ilta

26.3. klo 18.00
Tervetuloa Jyväskylän Talven yhteydessä järjestettävään
"Venäläiseen iltaan" 26.3. klo 18 Jyväskylän
Kaupunginkirjaston pieneen luentosaliin. Järjestelyissä ovat
mukana Vaajakosken ja Jyväskylän Venäjäseurat sekä Itä-Suomen piiri.
Ohjelmassa: "Kokemuksia Venäjän - matkoilta " - alustus keskusteluineen, musiikkia ja laulua, Venäjä seuran, Monikko ry:n ja Fenix ry:n toiminnan esittelyä, pienimuotoista tarjoilua sekä mukavaa yhdessäoloa.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy! Samana päivänä seuran toimintaa esitellään myös Jyväskylän yliopistolla ja
ammattikorkeakoulussa.
http://jyvaskylantalvi2014.blogspot.fi/p/ohjelma.html

Helsinki

Bravo!-festivaali Vuotalolla

ke 26.3.2014 klo 09.00
Vuosali, Mosaiikkitori 2
Max - Pjäsen om Bilen, Bollen och Lampan
Vapaa pääsy
http://www.vuotalo.fi/

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Helsinki

Alexey Rybnikov - Junona ja Avos rockooppera

pe 25.04.klo 19:00
Helsingin Kulttuuritalo, Sturenkatu 4
Rock-ooppera Junona ja Avos on tarina rakkaudesta, polttavasta intohimosta
ja odotuksesta. Moni kysyykin oopperan nähtyään, voiko kukaan odottaa
elämänsä suurinta rakkautta 35 vuotta.
Oopperan esityskieli on venäjä.
Liput: 41,50 - 49,50 €
http://www.kulttuuritalo.fi/app/event/view/-/id/74

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Koulutus
Helsinki

Suomalaisesta työelämästä Euroopan paras!
12.3.2014, klo 9:00–12:30
Tekniskan salit, Eerikinkatu 2
Hallitusohjelman pohjalta laajalla yhteistyöllä laaditun
työelämästrategian tavoitteena on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuoteen 2020 mennessä.
Nyt halutaan kuulla järjestöjen ääni: miten suomalaisen työelämän laatua voidaan kehittää ja näitä
tavoitteita edistää?
http://soste-koulutus.mailpv.net/go/1753826-475342-23677265

Helsinki

Научно-практический семинар
«Россия и Европа: диалог культур»
19–20.03.2014
Организаторы:
журнал «LiteraruS»
при участии
Института мировой культуры Хельсинкского университета
РЦНК в Хельсинки
общества LiteraruS ry
Семинар предполагает обсуждение самого широкого круга вопросов в области литературы,
изобразительного искусства, архитектуры, музыки на историческом фоне.
Мы считаем, что рассмотрение этих аспектов способствует взаимному обогащению культур, росту
взаимопонимания, рождению новых интересных идей.
Справки:
literarus@kolumbus.fi
тел.: +358 (0) 40 5121618

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Jyväskylä

Tervetuloa oivalluspäivään Aineeton ei ole
arvotonta!
Maksuton tilaisuus järjestetään tiistaina 18.3.2014 klo 10–16 Jyväskylän
Marttalassa, Yliopistonkatu 11
Tervetuloa oivalluspäivään Aineeton ei ole arvotonta! Erityisesti luovan alan toimijoille
suunnatussa tilaisuudessa selviää, miten aineettomat oikeudet kääntyvät tuloksi,
miten oikeuksista neuvotellaan ja ketkä siinä työssä voivat auttaa.
Ilmoittautuminen 7.3.2014 mennessä osoitteessa
https://my.surveypal.com/Aineeton%20ei%20ole%20arvotonta

Kuopio

Poikkea Putiikissa, Venäjä! -kampanjainfo ja verovapaa
myynti venäläisasiakkaille
ti 11.3. klo 17.30
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Presidentinkatu 1
Koulutus ja kampanja on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille Kuopion alueella toimiville yrityksille, jotka
haluavat panostaa venäläisasiakkaiden parempaan palveluun - tervetuloa mukaan!

Venäläinen ruokakulttuuri ja ravintolakäyttäytyminen,
lisämyynnin kehittäminen ravintola- ja majoitusalan
yrityksille
25.3. klo 18–21 Hotelli IsoValkeisella (Majaniementie 2), IsoValkeinen salissa
Koulutuksessa lähestytään teemaa myyjän näkökulmasta: kuinka hän esittelee menun ja ravintolan
tarjooman ja kuinka ravintolaillan etiketti etenee. Ideana on konkertisoida ne kohdat, mitä pitää huomioida
asiakaspalvelussa. Koulutuksessa esitellään 20 näkökulmaa hyvään venäläiseen ravintolaelämykseen.
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/kuopionyrittajat/jarjesto/poikkea-putiikissa-venaja/poikkea-putiikissavenaja-koulutukset-ja-tapahtumat/

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
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