1.7. – 31.7.2014
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Kulttuuri
Helsinki

SUOMEN KANSALLISOOPPERA – ONEGIN

pe 22.8.2014 klo 19:00
la 23.8.2014 klo 19:00
to 28.8.2014 klo 19:00
la 30.8.2014 klo 14:00
John Crankon koreografia Onegin
palaa Kansallisbalettiin lähes
kymmenen vuoden tauon jälkeen.
Crankon näkemystä Aleksandr
Puškinin haikeasta tarinasta on
pidetty yhtenä hienoimmista
1900-luvun kokoillan kertovista
baleteista. Cranko ja Kurt-Heinz Stolze muokkasivat baletin
musiikillisen maailman etupäässä Tšaikovskin pianoteoksista.
http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/onegin/2689

Viitasaari

Musiikin aika, Viitasaari

01.07.2014 - 06.07.2014
Musiikin aika tuo vuosittain Viitasaarelle suomalaiset ja
kansainväliset nykymusiikin huippuesiintyjät ja säveltäjät
kantaesitysten ja laajan konserttiohjelman pariin. Tasokkaasta ja
rohkeasta otteestaan tunnettu festivaali toimii myös
nykymusiikin akatemiana keskellä Suomen kauneinta kesää.
www.musiikinaika.org
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Savonlinna

Savonlinnan Oopperajuhlat

04.07.2014 - 02.08.2014
Toiselle vuosisadalle yltänyt Savonlinnan Oopperajuhlat tekee
uutuustuotannon Aulis Sallisen Kullervosta Kari Heiskasen
ohjaamana. Lisäksi ohjelmassa on Bizet’n Carmen, Puccinin Madama
Butterfly ja Mozartin Taikahuilu. Vieraileva ulkomainen oopperatalo
tulee vuonna 2014 Cardiffista, Walesista. Welsh National Opera tuo
Olavinlinnaan Giuseppe Verdin suuren kuoro-oopperan Nabucco sekä
Giacomo Puccinin läpimurtoteoksen Manon Lescaut.
http://www.festivals.fi/festivaalit/savonlinnan-oopperajuhlat2/#.U6qNkKPb5sc
www.operafestival.fi

Itävaltalainen kuoro
Steirischer Jägerchor

Helsinki

pe 4.7.2014 klo 12.00
Espan lava, Esplanadin puisto, Helsinki
Mieskuoro antaa kansanlauluille, jodlaukselle ja
varsinkin metsästyslauluille unohtumattoman hohdon. Kuoron erikoislaatuinen tyyli on tullut tunnetuksi
paitsi Itävallassa myös maailmanlaajuisesti.
http://www.espanlava.fi/tapahtuma/

Kaustinen

Kaustinen Folk Music Festival

07.07.2014 - 13.07.2014
Pohjoismaiden vanhimman ja suurimman kansanmusiikkijuhlan
ainutlaatuinen tunnelma syntyy musiikin ystävien, harrastajien ja
ammattilaisten vallattomasta yhdistelmästä: kotimaista ja
kansainvälistä kansanmusiikkia ja -tanssia, satoja
esiintymisiä, työpajoja, puskasoittoja ja jameja.
www.kaustinen.net

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Jyväskylä

Jyväskylän Kesä

08.07.2014 - 13.07.2014
Suomen vanhin kaupunkifestivaali tarjoaa mykistävää
sanatonta teatteria, sykähdyttäviä konsertteja,
Tapahtumateltassa rokkia, poppia ja maailmamusiikin tähtiä,
intiimit Vakiopaine-klubit, paljon osallistavaa ohjelmaa
lapsille, kursseja, performansseja, puhetta… Luvassa myös
joka päivä yleisölle ilmaista katuohjelmaa!
www.jyvaskylankesa.fi

Lappeenrannan
Lappeenranta
rku
10.-12.7.2014

Yöt

Saimaan sydämessä juhlitaan jälleen tänä kesänä
valovoimaisten koti- ja ulkomaisten artistien
viihdyttämänä!
http://www.lappeenrannanyot.com/

Pori

Pori Jazz

12.07.2014 - 20.07.2014
Pori Jazz on kansainvälinen suurtapahtuma, jonka esiintyjät
ovat maailman huipulta. Ainutlaatuinen tunnelma,
korkeatasoinen ja monipuolinen ohjelma, hyvät palvelut
sekä kauniit puitteet houkuttelevat yli 100 konserttiin noin
150 000 kävijää vuosittain. Lapsille oma Pori Jazz Kids
Festival.
http://porijazz.fi/fi/

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Kotka

Kotkan Meripäivät
24.07.2014 - 27.07.2014
Kotkan Meripäivät on Suomen suurin merikarnevaali
arkkitehtuuriltaan upean Merikeskus Vellamon ympärillä.
Juhlan puitteissa tarjoillaan myös merihenkistä kulttuuria, mm.
konsertteja rockista klassiseen musiikkiin, Vuoden
Merilaulukilpailu, Meripäiväjatsit, näyttelyitä, katuteatteria ja
Lasten Meripäivät.
www.meripaivat.com

Jyväskylä

PALOMA-projektin toiminta 2014 kesäohjelma:
HEINÄKUU
• ke 16.7 klo 11 laavukahville Halssilan hiihtomaahan Eläkeläiset ry:n
kanssa, lähtö klo 11 Huhtasuolta (n. 3 km), tai autolla suoraan Halssilaan
• retki Sulkurantaan (Kuokkalassa): palstat, luontopolku, mökit
• vieraillaan Mäyrämäen palstoilla
www.monikkoyhdistys.com, e-mail: monikko.yhdistys@gmail.com

Jyväskylä

Asuntomessut Jyväskylässä 2014
11.7.-10.8.2014
Vuoden 2014 asuntomessut järjestetään Jyväskylän Äijälänrannassa 11.7.-10.8.2014. Äijälänranta sijaitsee
Jyväsjärven itärannalla, Päijänteeseen johtavan Äijälänsalmen läheisyydessä.
Messualueelle rakentuu 37 pientaloa, yksityinen
päiväkoti sekä Jyväsjärven rantaan tuleva 13kerroksinen tornitalo, Jyväskylän Maailmanpylväs.
Pientalotonttien koot vaihtelevat 500 m2:stä 1800
m2:n. Messutapahtumassa on näytteillä 44
kohdetta – aina 46 huoneistoneliön
kerrostaloyksiöistä 308 huoneistoneliön
omakotitaloon.
http://www.asuntomessut.fi/jyvaskyla-2014

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Jyväskylä

Neste Oil Ralli 2014
31.7.-3.8.2014
Rallin MM-sarjan kahdeksas osakilpailu Neste Oil Ralli ajetaan heinä-elokuun vaihteessa, 31.7.-3.8. Kilpailu
kestää neljä päivää ja päättyy pitkästä aikaa lauantain sijaan sunnuntaina. Tämän vuoden reitin
suunnittelussa ohjenuorana on ollut keskittyminen yhä vahvemmin Keski-Suomeen ja sen lähiympäristön
teihin - perinteisiin Suomen MM-rallin maisemiin.
http://www.nesteoilrallyfinland.fi/default.aspx

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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