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Kulttuuri 

Hiljainen metropoli -näyttely 

15.5.–11.6.2014 

Kasi, Vuorikatu 8 

Kaikki suurkaupunkien keskustat ovat täynnä samanlaista vilinää. 

Metropolin sielun löytää sen sijaan hiljaisilta kaduilta, kaukana 

ihmisvirroista, uskoo moskovalainen taidemaalari Dmitri Grachev. 

Tervetuloa tutustumaan Euroopan suurkaupunkien sieluihin, jotka 

taiteilija on vanginnut taidokkaisiin maalauksiinsa! 

http://www.culturas.fi/hiljainen-metropoli-n%C3%A4yttely-

1552014%E2%80%931162014 

 

 

 

Turun Itämeri-päivät 

1.-5.6.2014 

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla Turku toimii 

merkittävien Itämeri-aiheisten konferenssien ja  

tapahtumien isäntäkaupunkina.  

http://www.turku.fi/tapahtumat/?ContentID=505338

&NodeID=9874 

 

 

http://www.culturas.fi/hiljainen-metropoli-n%C3%A4yttely-1552014%E2%80%931162014
http://www.culturas.fi/hiljainen-metropoli-n%C3%A4yttely-1552014%E2%80%931162014
http://www.turku.fi/tapahtumat/?ContentID=505338&NodeID=9874
http://www.turku.fi/tapahtumat/?ContentID=505338&NodeID=9874
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Naantali 

Turku 

 

 

VocalEspoo 

01.06.2014 - 07.06.2014 

Espoon kulttuurikeskuksessa 

VocalEspoo (ent. KuoroEspooI on kansainvälinen vokaalimusiikkiin  

keskittynyt festivaali, joka on tuonut Espooseen monia ulkomaisia  

kuoroja, nimekkäitä lauluyhtyeitä ja kuoronjohtajia sekä antanut  

monipuolisia esiintymismahdollisuuksia kotimaisille kokoonpanoille.  

Festivaalin taiteellinen johtaja on vuonna 2014 Pasi Hyökki. 

http://www.festivals.fi/festivaalit/kuoroespoo-festivaali-2/#.U4MQL0Db6ao 

 

 

 

Naantalin Musiikkijuhlat 

03.06.2014 - 14.06.2014 

Naantalin Musiikkijuhlat 

viettää 3.–14.6.2014 35-

vuotisjuhlavuotta!  

Juhlavuoden kunniaksi 

Naantalin kesässä nähdään 

jälleen odotettuja taiteilijoita 

niin kotimaasta kuin 

kansainvälisiltä 

konserttilavoilta.  

Taiteellisen johtajan 

selloprofessori Arto Noraksen vieraaksi kesäkuussa saapuvat mm. sopraanot Helena Juntunen ja Marjukka 

Tepponen, viulistit Hagaï Shaham, Elina Vähälä ja Jaakko Kuusisto sekä pianomaestro Peter Frankl.  

Kesällä koetaan myös kaksi suurta orkesterivierailua kun Stockholm Sinfonietta ja Sinfonia Lahti yhdessä 

kapellimestarilegenda Osmo Vänskän kanssa vierailevat Naantalin kirkossa. 

 Tulevan kesän erikoisuutena on Naantalin Lasten Musiikkijuhlat, joka järjestetään yhteistyössä 60 vuotta 

täyttävän Naantalin Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.  

http://www.festivals.fi/festivaalit/naantalin-musiikkijuhlat-2/#.U4L-QUDb6ao 

 

  

http://www.festivals.fi/festivaalit/kuoroespoo-festivaali-2/#.U4MQL0Db6ao
http://www.festivals.fi/festivaalit/naantalin-musiikkijuhlat-2/#.U4L-QUDb6ao
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Kuopio 

 

Tampere 

 

Mänttä 

 

SottiisiMoves - Kansainvälinen 

kesäfestivaali 

11.06.2014 - 15.06.2014 

Kansainvälinen kansantanssiin ja -musiikkiin keskittyvä Pispalan 

Sottiisi on Tampereen kaupungin kadut ja torit täyttävä vauhdikas 

kesäfestivaali. Sen monipuoliseen ohjelmaan kuuluu konsertteja 

sisä- ja ulkotiloissa, kilpailuja, koulutusta, seminaareja, yötansseja 

sekä klubi-iltoja. Festivaaliin osallistuu 1500 kotimaista ja 150 ulkomaista 

kansantanssin ja -musiikin harrastajaa. Festivaalin tilaisuuksiin osallistuu 

noin 30 000 kävijää. 

http://www.festivals.fi/festivaalit/pispalan-sottiisi-

tampere/#.U4MTY0Db6ao 

Tanssii ja Soi - tanssitaidefestivaali 

12.06.2014 - 18.06.2014  

Kuopio Tanssii ja Soi on yksi merkittävimmistä pohjoismaisista 

tanssitaidefestivaaleista ja vuonna 2014 se järjestetään jo 45. kerran.  

Laajan esitystarjonnan lisäksi viikon verran kestävä Kuopio Tanssii ja 

Soi -festivaali tarjoaa tänäkin vuonna viihdyttävää ja ilmaista 

oheisohjelmaa läpi viikon torilla pyöriville, jäätelöstään nauttiville 

ihmettelijöille. Myös erilaisia tanssi- ja kehonhuollon kursseja on 

tarjolla yhtä lailla nykytanssin ammattilaisille kuin pienille lapsille ja 

muille vasta-alkajille. Ohjaajina kursseilla toimii kotimaisia ja 

ulkomaalaisia alan huippuja. 

http://www.festivals.fi/festivaalit/kuopio-tanssii-ja-soi-2/#.U4MXFkDb6ao 

 

Mäntän kuvataideviikot 

15.06.2014 - 31.08.2014 

Puhuttelevaa nykytaidetta Pekilon täydeltä. Mäntän kuvataideviikot 

tarjoaa joka vuosi uuden, raikkaan näkymän suomalaiseen 

aikalaistaiteeseen. Mänttä tunnetaan. Mäntästä puhutaan. Mänttä on 

koettava. 

http://www.festivals.fi/festivaalit/mantan-kuvataideviikot-

2/#.U4MefEDb6ao 

 

http://www.festivals.fi/festivaalit/pispalan-sottiisi-tampere/#.U4MTY0Db6ao
http://www.festivals.fi/festivaalit/pispalan-sottiisi-tampere/#.U4MTY0Db6ao
http://www.festivals.fi/festivaalit/mantan-kuvataideviikot-2/#.U4MefEDb6ao
http://www.festivals.fi/festivaalit/mantan-kuvataideviikot-2/#.U4MefEDb6ao
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Seinäjoki 

 

Helsinki 

 

Rovaniemi 

 

Seurasaaren juhannusvalkeat 

20.06.2014 - 21.06.2014 

Suomalaisen juhannuksenvieton perinteisiä elementtejä ovat tuli ja 

vesi, musiikki ja tanssi, keinut ja leikit, Suomen liput ja koivut. 

Juhannusyön magian taikoineen ja loitsuineen voi kokea Seurasaaren 

juhannusvalkeilla koko perheen voimin.  

http://www.festivals.fi/festivaalit/seurasaaren-juhannusvalkeat-

helsinki/#.U4MZnkDb6ao 

Jutajaiset – Monitaiteinen Folklore 

Festival  

25.06.2014 - 29.06.2014  

Folklore Festival Jutajaiset Rovaniemellä on monitaiteinen 

kulttuuritapahtuma. Suomen, saamenmaan ja maailman 

kansantaiteilijat sekä ammattilaiset jutaavat pelimannihengen, 

nykyfolkin ja maailmanmusiikin tahtiin keskiyön auringossa. Festivaalin 

estradit tarjoavat ohjelmistoa periaatteella vauvasta vaariin. Tule, näe ja koe! 

http://www.festivals.fi/festivaalit/folklore-festival-jutajaiset-rovaniemi/#.U4MbJ0Db6ao 

 

 

Provinssirock  

 27.06.2014 - 28.06.2014 

Jo keski-ikää lähentelevä festivaali ei osoita ikääntymisen 
merkkejä! Provinssi ei hidastu, eikä varsinkaan kangistu! 
Järjestyksessään 36. Ihmisten Juhla järjestetään 27.-28.6.2014. 
Provinssirock kokoaa  tänäkin vuonna yhteen Seinäjoen 
Törnävänsaarelle useita kymmeniä tuhansia kävijöitä. 
Luonnonkauniin alueen kansoittavat musiikin ja festivaalin 
ystävät, arvoisat  festivaalivieraat ja ehkäpä juuri Sinä.  

http://www.festivals.fi/festivaalit/provinssirock-

seinajoki/#.U4MAakDb6ao 
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Jyväskylä 

 

Koulutus 

Ideoinnista kehittämiseen - maksuton koulutus 18.6. 

keskiviikko 18.6.2014 klo 13.00 - 16.00 

Jyväskylän TE-toimisto, auditorio, Vapaudenkatu 58 A, Jyväskylä 

1) kiinnostaako sinua oppia ideointitaitoja? 

2) onko sinulla jo takataskussasi idea, josta haluat kehittää uuden tuotteen tai 

palvelun? 

Jos vastasit kyllä jompaankumpaan tai molempiin, tämä tilaisuus on sinulle! 

Ideoinnista kehittämiseen - miten ideasta rakennetaan liikeidea? 

http://www.ely-

keskus.fi/documents/10191/57320/Tietoiskut_kev%C3%A4t+2014_Ideoinnista+kehitt%C3%A4miseen+.

pdf/debbc064-c015-4d3b-8ccc-fe7a66794d4c 

 

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! 
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