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Kulttuuri
Turku

Pieni nykytaidefestivaali
lapsille

1.-4. toukokuuta 2014 Kutomolla!
KUTOMO, Kalastajankatu 1 B
Ohjelmassa uutta tanssia, esitystaidetta, musiikkia,
kuvataidetta ja työpajoja.
http://www.ehka.net/pieni-2014/?lastpage=

Jyväskylä

Kafe Venäjä Jyväskylässä 6.5.

Toivolan Vanha Piha Cygnaeuksenkatu 2 klo 17.00 alkaen.
Jyväskylän Venäjä-seura keskustelemaan Venäjästä tai venäjäksi Kahvila Muiston "takakabinettiin"
(Toivolan Vanha Piha Cygnaeuksenkatu 2) klo 17.00 alkaen. Tällä tempauksella aloitetaan venäjänkieliset
matalan kynnyksen keskusteluiltamat, joiden tarkoituksena on tutustua muihin venäjän/Venäjän tuntijoihin
ja Venäjään sekä harjoitella myös venäjän kieltä. Ensimmäisessä tapaamisessa tutustutaan toisiimme ja
ideoidaan syksyn keskusteluiltoja. Saatetaanpa sitä vaikka lauleskellakin muutama venäjänkielinen laulu
harmonikan säestyksellä. Tapahtuma on avoin kaikille ja voit myös tulla vain piipahtamaan, jos et pääse
paikalle koko ajaksi.
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/kafe-venaja
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Helsinki

Bollywood Masala Orchestra
Spirit of India
pe 9.5.2014 klo 19.00
Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46-48
Bollywood Masala Orchestra yhdistää Bollywood-hittejä ja
nykyaikaista musiikkia ainutlaatuisessa esityksessä.
Luvassa on kuudentoista esiintyjän värikäs ja energinen
show, jossa perinteiset muusikot, puhallinorkesteri,
tanssijat, laulajat ja akrobaatit yhdistävät voimansa
ensimmäistä kertaa. Värikkäät asut ja tarttuvat rytmit
vievät yleisönsä Intian tunnelmaan.
Liput alk. 38 / 34 €
http://www.savoyteatteri.fi

Helsinki
Turku
Kouvola
Lappeenranta
Tampere

Bulat Okudzhava – konsertti

9.5.2014 klo 18.00–20.00
Kohtaamispaikka Kasi, Vuorikatu 8
Huippusuositun neuvostoliittolaisen runoilijan,
laulujentekijän ja laulajan Bulat Okudzhavan (1924 – 1997)
syntymästä tulee 9.5. kuluneeksi 90 vuotta. Merkkipäivän
kunniaksi Cultura-säätiö järjestää yhteistyössä Venäläisen
laulelmaklubin kanssa konserttisarjan, jossa kuullaan
Okudzhavan lauluja sekä kertomuksia hänen elämästään ja
tuotannostaan suomeksi ja venäjäksi.
Muiden sarjan konserttien aikataulu on seuraava:

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi

3
La 10.5. klo 17–18.30 Turku, ABC Nuorisotoiminta ry, Orminkuja 3
La 17.5. klo 14–15.30 Kouvola, Kaupunginkirjasto, Salpausselänkatu 33
La 24.5. klo 14–15.30 Lappeenranta, Venäjä-klubi, monikulttuurikeskus Kompassi, Sammontori 2
La 24.5. klo 14–15.30 Tampere, Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2
Konserteissa esiintyvät Oktava-laulelmaklubin jäsenet Leonid ja Svetlana Mordberg, Mihail Ionin, Veronika
Mikkonen, Inessa Watson ja Vladimir Ichtchenko.
Konsertteihin on vapaa pääsy.

Aleksanteri III ja Suomi - Keisarillista kesälomaa

Kotka

14.2.2014 - 18.5.2014

Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99
Aleksanteri III ja Suomi -näyttelyssä keisariperheen elämää ja vapaa-ajan viettoa esitellään maalausten,
akvarellien ja esineistön kautta.
http://www.merikeskusvellamo.fi/N%C3%A4yttelyt/Vaihtuvat%20n%C3%A4yttelyt?showExhibition=29

Kajaani

Venäläisten elokuvajulisteiden näyttely Kajaanissa
1.- 31.5.2014

Kajaanin kaupunginkirjasto, 2. krs.
Nayttelyn yhteydessä esitetään myös elokuvia.
Facebook: Kajaanin Venäjä-seura

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Jyväskylä

Näytelmä – John Patrick ”Kummallinen Rouva Savage”
Ensi-ilta! 10.5. ja 11.5. klo 18.00
Jyväskylän kaupunginteatteri, Vapaudenkatu 36
John Patrickin, kuuluisan amerikkalaisen näytelmäkirjailijan ja nobelistin,
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?
Ohjaaja: Kira Mirutenko
Liput: 22 €
http://art-master.fi/naytelmat/kummallinen-rouva-savage

Lappeenranta

Fashion by Day
Lappeenranta 10.5.2014

Kuudetta kertaa järjestettävä Fashion by Day keväistä karnevaalia keskellä kaupunkia –
tapahtuma
Fashion by Day on keväinen "muodin päivä" –tapahtuma.
Tapahtuma levittäytyy kaupunkikeskustan liikkeisiin ja kaduille, joissa on muotia, musiikkia, elämyksellistä
ohjelmaa ja hyviä tarjouksia. Osa liikkeistä on avoinna lauantaina klo 18 asti.
Kävelykatu Oleksilla muotinäytös, paikallisia musiikki- ja tanssiesityksiä, MrEsaimaa -kilpailu.
http://www.gosaimaa.com/fi/Tekemiset/Tapahtumat/Tapahtumat?id=d96ec5c5-3ab1-4fdb-8af64549572a672b

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Iisalmi

Shashlik-ilta Iisalmessa
13.5.2014 18:00 - 21:00
Iisalmen osasto järjestää Saslikki-illan ti 13.5. klo 18
Iisalmen työväentalolla. Tutustumme saslikin valmistamisen
saloihin käytännössä ja samalla vietämme venäjän kielen
kerhon kauden päättäjäisiä. Kerhohan kokoontuu tiistaisin
klo 18 työväentalolla, tervetuloa mukaan kaikki venäjän
kielestä kiinnostuneet!
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi1/tapahtumakalenteri/shashlik-ilta-iisalmessa

Jyväskylä

Elokuvaillat Jyväskylässä
14.5.2014 19.00 - 21.00
Jyväskylän Venäjä-seura järjestää elokuvailtoja baari Vakiopaineessa ja Kampus Kinossa. Iltoihin on vapaa
pääsy, tervetuloa!
Traveling with Pets
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/elokuvaillat-jyvaskylassa

Helsinki

Ravintolapäivä on lauantaina 17.5.2014
Ravintolapäivä on alkanut Helsingistä toukokuussa 2011
ja on nykyään maailman suurin ruokatapahtuma, jota
järjestetään neljä kertaa vuodessa. Tähänastisten
Ravintolapäivien aikana on kaikkiaan pystytetty yli 9600
popup-ravintolaa noin 38 500 ravintoloitsijan toimesta, ja
näissä yhden päivän ravintoloissa on vieraillut yhteensä
yli 1,06 miljoonaa ruokailijaa, ja ilmiö kasvaa edelleen.
Ravintolapäivänä kuka tahansa voi perustaa ravintolan
yhden päivän ajaksi. Kahvilan, ravintolan, kioskin,
katukeittiön tai muun ruokapaikan voi perustaa kotiinsa,
puistoon, toimistoon, rannalle, sisäpihalle tai vaikkapa kadunkulmaan. Vain mielikuvitus on rajana!
https://www.facebook.com/ravintolapaiva

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi

6
Jyväskylä

Viihdyttävä klassinen
la. 10.5. klo 18.00
Hannikaissali, Pitkäkatu 19–21

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Jyväskylä

Lasten taideleiri kesäkuussa 2014!

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi

