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Kaupungin kauneus, Ksenia
Gassanovan kuvataidenäyttely.

20.1.2015–4.2.2015
Kasi, Vuorikatu 8
Ksenia Gassanovan näyttelyn aiheena on kaupunkimaisemat.
Jokainen kaupunki on uniikki mestariteos, jolla on oma elämä,
arkkitehtuuri ja asukkaat, oma kauneus ja luonne. Kaupunkimaisema
on yksi taiteilijan lempiaiheista.
Jokaisessa maalauksessani yritän esittää kuvaamain paikan ilmapiirin,
sen kauneutta tai kiinnostavuutta niin, että katsoja haluaisi päästää sinne. Minun mielestä taiteen pitää
herättää katsojan tunteita ja kiinnostusta, ja olla kauneuden lähteenä. Ksenia Gassanova.
Vapaa pääsy
www.culturas.fi

Jyväskylä

Arvi Perttu saapuu kirjailijavieraaksi
Jyväskylään

Monikulttuurikeskus Gloriaan keskiviikkona 21.1.2015
Arvi Perttu (s. 1961) on Petroskoissa syntynyt kirjailija ja kääntäjä, joka on
asunut Suomessa vuodesta 2001. Häneltä on julkaistu romaanit Kipu
(2014), Skumbria (2011) ja Papaninin retkikunta (2006) sekä
novellikokoelma Kertomuksia Lesosen elämästä ja kuolemasta (2008).
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Perttu on suomentanut venäläiskirjailijoista esimerkiksi Vladimir Sorokinia ja venäjäntänyt suomalaista
kirjallisuutta. Luvassa on siis kiintoisaa keskustelua niin Karjalan, Venäjän kuin Suomenkin kirjallisuudesta.
Arvi Perttua haastattelee kirjallisuuden läänintaiteilija Vesa Lahti.
Tapahtuma jatkaa Kieli, kulttuuri ja kirjallisuus -sarjaa, jota järjestävät yhteistyössä Monikulttuurikeskus
Gloria, Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjasto, Taiteen edistämiskeskus, KeskiSuomen Kirjailijat ja Keski-Suomen Pohjola-Norden.
Vapaa pääsy, tervetuloa!
https://www.facebook.com/events/746808532075384/?ref=5

Lahti

Lahden Lasten Talvikarnevaalit

24.01.2015 - 12.02.2015
Talvinen Lahti tarjoaa koko perheelle upean kirjon tapahtumia eri puolilla
kaupunkia tammi-helmikuun vaihteessa. Lahden Lasten Talvikarnevaalit
esittelee niin musiikin, teatterin, tanssin kuin elokuvienkin muodossa
lastenkulttuurin parhaat tuotannot, unohtamatta itse tekemistä ja aitoa
osallistumista.
http://www.festivals.fi/festivaalit/lahden-lasten-talvikarnevaalit/#.VLj1xyzEp28

Valloittava Glinkan poikakuoro
Oulu
Rovaniemi
to 12.2. klo 19 Oulu, Tuomiokirkko
pe 13.2. klo 18 Rovaniemi, Kulttuuritalo Korundi
la 14.2. klo 18 Kuusamo, Kuusamotalo
su 15.2. klo 18 Kajaani, Kaukametsän sali
ti 17.2. klo 19 Tampere, Tampere-talo, Pieni sali
ke 18.2. klo 18 Turku, Betel-kirkko
to 19.2. klo 19, Lahti, Ristinkirkko
pe 20.2. klo 18 Helsinki, Kallion kirkko

saapuu Suomeen

Pietarilaiseen Glinka-kuorokoulun poikakuoroon kuuluu 46 poikaa. Suomeen saapuvassa kokoonpanossa on
32 laulajaa, jotka ovat iältään 9-18-vuotiaita. Vuonna 1479 perustettu Glinka-kuorokoulu on Venäjän
vanhimpia ammatillisia musiikkikouluja. Kuoron ohjelmisto sisältää mm. Pjotr Tshaikovskin hengellistä
musiikkia ja venäläisiä kansanlauluja. Suomen kiertueella on luvassa myös Sibeliusta. Ympäri Eurooppaa
kiertänyt todella kovatasoinen Glinkan poikakuoro saapuu Suomeen helmikuussa ja konsertoi kahdeksalla
paikkakunnalla. Kuoroa johtaa Vladimir Begletsov.
Lipunmyynti on käynnissä! Liput 23 ja 25 euroa.
http://www.venajaseura.com/node/4328

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Helsinki

Triada: Eläköön nainen
pe 6.2.2015 - la 21.2.2015
Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki
Suomessa asuvien venäläistaustaisten taiteilijoiden
liitto Triadan taiteilijat esittävät kuvataiteen
keinoin näkemyksiään naisesta ja naiseudesta
Kanneltalon galleriassa.
Avoinna ma–to 9–20, pe 9–18, la 10–16, su suljettu
Vapaa pääsy
http://www.kanneltalo.fi

Jyväskylä

Teatteristudio Art-Master - концерт авторской песни
"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!"

7. 2. klo 18.00
Театр "Арт-Мастер" приглашает вас в субботу 7 февраля
в 18.00 на концерт авторской песни "Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались!"
В программе концерта песни Б.Окуджавы, В.Высоцкого,
Ю.Визбора, А.Якушевой, В.Долиной и многих других
авторов-исполнителей разных поколений. Со сцены
прозвучит рассказ об уникальном явлении русской
музыкальной культуры - бардовской песне, о ее
истоках, последователях, основных темах. Показ видеои фотоматериалов будет сопровождать исполнение
хорошо знакомых публике песен и произведений
молодых авторов.
Приходите послушать песни под гитару, спеть вместе с нами!
Концерт состоится в Академии радости по адресу Laikuttajantie 2.
Стоимость билетов 10 евро.
Предварительное бронирование (обязательное!) по тел. 0504065275

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Kuopio

Venäläisen kulttuurin viikko Kuopiossa

14.–22.2.2015
Nyt jo neljättä kertaa järjestettävä Kuopion venäläisen kulttuurin viikko tarjoaa
monipuolista kulttuuriohjelmaa kaikenikäisille. Tapahtumat ovat ilmaisia ellei toisin
mainita! Tervetuloa, dobro pozhalovat!
ALUSTAVA ohjelma
http://www.venajaseura.com/node/3636

Kokkola

Kokkolan Talviharmonikka

15.02.2015 - 22.02.2015
Taitavat musiikin tulkitsijat tarjoavat elämyksiä klassisen, aikamme modernien
sävelteosten, jazzin, chansonien, viihdemusiikin ja tanssitaiteen parissa
Kokkolan talvessa. Harmonikan moniulotteisuus soittimena korostuu
festivaalin tarjonnassa. Luvassa on lisäksi iloisia tanssi-, yhteislaulu- ja
ulkoilmatapahtumia!
http://www.festivals.fi/festivaalit/kokkolan-talviharmonikka-2/#.VLj3bizEp28

Kuopio

Tshehovin Lokki

15.2. klo 14.00
Kuopion Kaupunginteatterissa kevätkaudella 2015 ohjelmistossa olevan
Tshehovin Lokin 15.2. klo 14 esitykseen Suomi-Venäjä-Seuran jäsenet saavat
lippunsa Tshehovin klassikkoteos Lokki tulee ensi-iltaan Kuopion
Kaupunginteatterilla tammikuussa 201515 euron hintaan (norm. 29,50 e) sis.
1,50 e palvelumaksun. Alennuksen saa vain teatterin kassalta lunastetuista
lipuista, ei Lippu.fi-myymälöistä tai verkkokaupasta.
http://www.venajaseura.com/node/3244

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Helsinki

Kulttuurisissien kiinalainen uusivuosi

ke 18.2.2015 klo 16.00 - 20.00
Laituri, Lasipalatsin aukio
Annankatu 30, Helsinki
Pekingiläiset nuoret tarjoavat kurkistuksia
kiinalaiseen kulttuuriin. Kiinalaisen
uudenvuoden -ohjelmaa.
Pekingiläinen nuorten ryhmä saapuu Helsinkiin
juhlimaan alkavaa Vuohen vuotta ja tarjoaa
suomalaisille nuorille mahdollisuuden tutustua kiinalaiseen kulttuuriin monista näkökulmista erilaisten
työpajojen muodossa.
http://www.annantalo.fi

Helsinki

Afganistanilainen vierashuone

ma 23.2.2015 - su 8.3.2015
2. kerroksen lasipääty (Eteläinen)
Annankatu 30, Helsinki
Tervetuloa afganistanilaiseen kotiin!
Vierashuoneessa voit levähtää ja aistia kodin
tunnelmaa. Huonetta koristaa perinteinen ja
värikäs kandila-koriste, jonka rakentamiseen voit osallistua.
Afganistanilaisen vierashuoneen toteuttavat tilataiteilija Kristiina Tuura ja opiskelija Shakiba Adil.
Annantalossa on esillä myös afganistanilaisten lasten maalauksia ja piirroksia Hyvinkään Lasten ja nuorten
taidekeskuksen säätiön kansainvälisestä lasten ja nuorten taiteen arkistosta.
Vapaa pääsy
http://www.annantalo.fi

Tervetuloa koko perheellä!
http://www.culturas.fi/anastasia-salo-kulkuset-soitetaan-musiikkitapahtuma-lapsille-ja-koko-perheelle

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Koulutus, seminaarit ja foorumit
Jyväskylä

Jyväskylän kristillisen opiston kevätlukukauden avoimia
ovia vietetään viikolla 7.
Torstaina 12.2., klo 12–17.00
Tervetuloa tutustumaan opistomme koulutustarjontaan, tiloihin ja
henkilökuntaan.
Torstaina 12.2., klo 12–17.00 pidetään perinteinen hakeutumisiltapäivä, jolloin
paikalla koulutuksia esittelemässä opiston henkilökuntaa ja opiskelijaoppaat
kierrättävät opiston tiloissa.
Tervetuloa mukaan!
Jyväskylän kristillinen opisto
Sulkulantie 28
40520 JYVÄSKYLÄ
p. 044 752 2716

Helsinki

Pakolaisapu hakee vuoden pakolaisnaista
Suomen Pakolaisapu on vuodesta 1998 lähtien myöntänyt Vuoden
pakolaisnainen -kannustuspalkinnon Suomessa asuvalle pakolaisnaiselle.
Pakolaisavun 50-vuotisjuhlavuonna 2015 haetaan jälleen vuoden pakolaisnaista.

Palkinnon tavoitteena on tukea pakolaisnaista omien
tavoitteiden ja unelmien toteuttamisessa uudessa kotimaassa
sekä tarjota kannustava esimerkki muille pakolaisille ja
turvapaikanhakijoille. Viime vuonna tehtävään valittiin
irakilaissyntyinen rakennusarkkitehti ja bussinkuljettaja
Kazhal Ali Ibrahim.

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Perustellut ehdotukset vuoden 2015 pakolaisnaiseksi tulee toimittaa Pakolaisapuun
keskiviikkoon 11. helmikuuta 2015 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
kaisa.vakiparta@pakolaisapu.fi. Viestiin merkintä: Vuoden pakolaisnainen. Ehdotuksessa tulee
olla ehdokkaan suostumus.

Lisätietoja hausta antaa tiedotuspäällikkö Kaisa Väkiparta, 040 560 0772 tai
kaisa.vakiparta@pakolaisapu.fi

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

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi

