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Kulttuuri

Helsinki

Unohtumattomia hetkiä ja
muistoja, Victoria Yaroshikin
kuvataidenäyttely
Näyttely esillä 17.3–7.4.2015
Kasi, Vuorikatu 8
Näyttelyn avajaiset kulttuuriolohuone Kasissa tiistaina 17.3.2015 klo 17.30–19.00.
Saariston ainutlaatuisuus ja sanoinkuvaamaton tunnelma, sekä rauha ja hiljaisuus olivat lähtökohtana ja
perustana useille maalauksille näyttelyssä. Osa maalauksista esittää tavanomaisilta asioita, jotka voivat
yllättäen vaikuttaa lapsuuden muistoilta. Taiteessaan Victoria vangitsee juuri näitä maagisia hetkiä ja jakaa
ne yleisön kanssa.
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa!
http://www.culturas.fi/unohtumattomia-hetki%C3%A4-ja-muistoja-victoria-yaroshikinkuvataiden%C3%A4yttely

Helsinki

Taiteilijoiden Kalevala Venäjällä
ti 10.3.2015 - la 28.3.2015
Stoa, Turunlinnantie 1, Itäkeskus, Helsinki
Vapaa pääsy
Kalevalaseuran ja Suomen Pietarin instituutin järjestämä näyttely
esittelee seitsemän venäläisen taiteilijan näkemyksiä Kalevalasta.
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Kukin taiteilija sai valita eepoksesta tulkittavakseen haluamansa myytin, tarinan, hahmon tai teeman.
Näyttely Stoan parvigalleriassa.
Avoinna ma-to klo 9-20, pe klo 9-18, la-su klo 10-16.
http://www.stoa.fi/tapahtuma/AE5EA6CAE98F3C0177F329094E9FC400/fi/Taiteilijoiden_Kalevala_Venajal
la

Jyväskylä

Italialainen komedia – näytelmä ”Avoin liitto”

14.3.2015 klo 18:00
Art-Master ry, Teatterisali, Laikuttajantie 2, Jyväskylä
Avoin liitto on kuuluisan, Nobel-palkitun italialaisen
näytelmäkirjailijan Dario Fon komedia. Hänen näytelmiään on
esitetty pitkään ja paljon teatterilavoilla ympäri maailmaa.
Avoin liitto -farssin tärkein teema on kamppailu naisen
vapauttamisesta ennakkoluuloista, jotka vallitsevat
yhteiskunnassa, kamppailu naisen oikeudesta kapinaan
nöyryyttäviä olosuhteita vastaan, oikeudesta päättää itse omasta
kohtalostaan.
http://art-master.fi/naytelmat/avoin-liitto

Jyväskylä

Venäjä-ilta

18.3.2015 18:00 - 21:00
Jyväskylän Talven Venäjä-ilta on ke 18.3. klo 18 alkaen
Kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa.
Tapahtuman juontaa Alina Ahtamo Monikko ry:n puheenjohtaja. Tervehdyspuheen pitää Riitta Mäkinen,
Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Antti Torvinen Joensuusta esittelee kirjaansa ja kertoo Vladimir Vysotskin elämästä. Mukana on myös ArtMaster-teatteri laulamassa venäläisiä romansseja sekä Jyväskylän Feniks ry:n ja Monikko ry:n tanssiryhmä
ja kuoro. Vaajakosken ja Jyväskylän Venäjä- seurat tarjoavat samovaariteetä lettujen kera. Ohjelman aikana
on Venäjä- teeman diaesityksiä sekä järjestäjien esitteitä, käsitöitä ja valokuvia. Tervetuloa kuuntelemaan
ja keskustelemaan. Tilaisuus on avoin kaikille.
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/venaja-ilta
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Norooz - Iranian New Year!

Helsinki

pe 20.3.2015 klo 19.00
Liput 10/8 €
Stoa, Turunlinnantie 1, Itäkeskus, Helsinki
Tervetuloa viettämään iranilaista uutta vuotta. Noroozia on
juhlittu 3000 vuoden ajan, ja sitä viettää yli 300 miljoona
ihmistä ympäri maailmaa.
Tule nauttimaan musiikista ja naposteltavasta (sisältyy lipun hintaan) sekä tutustumaan Persian muinaiseen
historiaan. Tilaisuudessa käytetään suomea, englantia ja farsia.
Kesto 2,5 h, sisältää väliajan
Paikka: Teatterisali
Järj. Helsingin kulttuurikeskus ja Suomi-Iran ystävyysseurayhdistys ry
http://www.stoa.fi/tapahtuma/CE2E95C9C1887B1622546ACEB80CBE14/fi/Norooz_-_Iranian_New_Year_

Helsinki

Dance is my Life - El raqs
hayati

la 21.3.2015 klo 16.00
Malmitalo Malmisali
Ala-Malmin tori 1, Helsinki
Liput 28 / 23 / 15 €
El Hosseny Dance ja vierailevat itämaisen tanssin ryhmät esittävät egyptiläisen tanssin isän Mahmoud
Redan koreografioita. Kesto noin 2 h, väliaika
http://www.malmitalo.fi/tapahtuma/7B1C08C46962E39B962222C4B978F01A/fi/El_raqs_hayati_

Helsinki

Satakieliklubi

la 21.3.2015 klo 19.00
Liput alk. 5 €
Vuotalo, Mosaiikkitori 2, Helsinki
Kansainvälisenä runouden päivänä järjestettävä taiteidenvälinen runoklubi päättää monikielisen
Satakielikuukauden.
Runoilijat: Mohamed Ahmed Haji Omar (Somalimaa, somali ja suomi), Roxana Crisologo (Peru, espanja),
Daniel Malpica (Meksiko, espanja), Christelle Más (Ranska) Kári Tulinius (Islanti), Hamdam Zakirov
(Uzbekistan, venäjä). Muusikot: Sergio Castrillón - sello, Alejandro Olarte - elektroakustinen musiikki ja
äänimaisema. Juontaja: runoilija Kasper Salonen.
http://www.vuotalo.fi/tapahtuma/C53CD47B1E43755A2630A333571FB2EF/fi/Satakieliklubi
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Jyväskylä

Kafe Venäjä

24.3.2015 17:00 - 18:30
Jyväskylän Suomi-Venäjä-seura jatkaa venäjänkielisiä
matalan kynnyksen keskusteluiltamia, joiden tarkoituksena on tutustua muihin venäjän/Venäjän tuntijoihin
ja Venäjään sekä harjoitella myös venäjän kieltä. Kevään ensimmäisessä tapaamisessa pelaamme
pelikorteilla, Aliasta venäjäksi ja teemme ristikoita.
Toisella tapaamiskerralla tiistaina 24.3. kello 17–18:30 keskustelemme hopeakauden runoista. Illan aikana
pidämme runoraadin ja kuuntelemme runonlausuntaa.
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/kafe-venaja-1

Helsinki

Don Quijote

la 21.3.2015 klo 19:00
to 26.3.2015 klo 19:00
pe 27.3.2015 klo 19:00
la 28.3.2015 klo 19:00
ke 8.4.2015 klo 19:00
pe 10.4.2015 klo 19:00
Don Quijote on yksi klassisen baletin merkkiteoksista, joka vie katsojan talvisesta Suomesta Espanjan
lämpöön. Kansallisbaletin upea visualisointi ja teoksen taiturimaiset numerot vangitsevat katsojat kerta
toisensa jälkeen - eikä ole ihme, että Don Quijotea esitetään aina loppuunmyydyille katsomoille!
Liput 16-94,50 euroa, permanto alk. 60,50 euroa (sis. palvelumaksun). Päivä- ja paikkakohtaiset hintatiedot
sekä lippujen saatavuus Lippupisteen verkkokaupassa.
http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/don_quijote/2608

Helsinki

Kävelyretki venäläisessä
Helsingissä, Suomen
venäjänkielisen diasporan historia

26.3.2015 - 17:00 - 18:30
Kasi, Vuorikatu 8
Torstaina 26.3.2015 klo 17.00–18.30 kulttuuriolohuone Kasissa
järjestetään luento: Kävelyretki venäläisessä Helsingissä. Luennon
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aikana tutustutaan mm. venäjänkielisen diasporan historiaan Helsingissä. Luennon esittää historioitsija
Anna Järvinen, venäjäksi. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
http://www.culturas.fi/luento-kavelyretki-venalaisessa-helsingissa-suomen-venajankielisen-diasporanhistoria

Jyväskylä

Venäläisten romanssien ilta

28.3. klo 18.00
Art-Master ry, Teatterisali, Laikuttajantie 2, Jyväskylä
Konserttiohjelman tekijät kutsuvat teidät matkalle yhteen
venäläisen laulumusiikin historian hienoimmista luvuista. Kitaran
ja flyygelin säestämänä kuullaan tunnettuja, vanhoja romansseja
sekä nykyteoksia.
http://art-master.fi/naytelmat/venalaisten-romanssien-ilta

Helsinki

Romeo and Juliet

tiistai 07.04.klo 19:30
Helsingin Kulttuuritalo, Sturenkatu 4
Shakespearen rakastettuun romanttiseen tragediaan perustuva Romeo &
Juliet saadaan keväällä Helsinkiin hengästyttävänä pop-baletti-show'na.
Kyseessä on maailmankuulun tanssija-avioparitiimin, menestysshow Rock
The Balletin luoneiden ohjaaja Rasta Thomasin ja koreografi Adrienne
Canternan uusin luomus. Virtuoosimaiseksi kuvailtu Romeo & Juliet -tanssishow nähdään huhtikuussa
yhdeksässä esityksessä Kulttuuritalolla.
http://www.kulttuuritalo.fi/app/event/view/-/id/147

Oulu

Kino Lokakuu elokuvateatteri
Studiossa Oulussa 8.-15.4.2015

Elokuvateatteri Studio (Hallituskatu 7, Oulu)
Ke 8.4. 17.00 Aleksandr Mitta: CHAGALL - MALEVITSH 2013 119 min
To 9.4. 17.00 Vladimir Tumajev: VALKEA JÄKÄLÄ (Belyj jagel) 2014 100 min
Su 12.4. 15.00 Valeria Gai-Germanika: YES AND YES (Da i da) 2014 115 min
Ti 14.4. 17.00 Vera Storozheva: NINE DAYS ONE MORNING (Devjat dnej odno utro) 2014 87 min
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Ke 15.4. 17.00 Zosja Rodkevitsh & Olga Horeva: KIEV - MOSCOW 2014 87 min
Elokuvissa on englanninkielinen tekstitys
Vapaa pääsy
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/pohjois-suomi/tapahtumakalenteri/kino-lokakuuelokuvateatteri-studiossa-oulussa-8-15420

Helsinki

Kuvataidenäyttely: Irina Rebnitskaja - Vuodenajat

8.4.2015 - 17:30 - 19:00
Kasi, Vuorikatu 8
Näyttely esillä: 8.4–29.4.2015
Avajaiset torstaina 8.4.2015 klo 17.30–19.00.
Irina Rebnitskaja luo aitoja ja kevyitä akvarellimaalauksia, joiden aiheiden
keskiössä ovat kukat ja maisemat. Eri vuodenaikojen tunnelmia ja värejä
välittävät meditatiiviset akvarellit henkivät rauhaa ja pohjolan hiljaisten
maisemien kauneutta.
Irina Rebnitskaja valmistui Pietarin Taideteollisesta akatemiasta vuonna
2005, mutta viimeiset seitsemän vuotta taiteilija on asunut ja
työskennellyt Espoossa. Taidehistorioitsija Anna Nesterova.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
http://www.culturas.fi/kuvataidenayttely-irina-rebnitskaja-vuodenajat

Rovaniemi

Fedja-setä, kissa ja koira

10.4.2015 - 18:00
La 11.4.2015 Klo 15:00
Ke 15.4.2015 Klo 12:00
To 16.4.2015 Klo 12:00
Rovaniemen Teatteri
Esitykset Paavo-näyttämöllä
Maakuntakatu 3-5
Riemastuttava ja hellyttävä kokoperheen näytelmä. Fedja-setä niminen poika karkaa kotoaan Matroskinkissan kanssa ja matkalla he kohtaavat Musti-koiran. Kolmikko löytää aution talon, jonne he asettuvat
asumaan. Aika ei käy pitkäksi heidän etsiessään aarretta, hankkiessaan omituista lehmää ja puhumattakaan
iloisesta traktorista. Hämmennystä lisää vielä varasteleva naakka ja liian utelias posteljooni Petškin.
Liput ovat 18 / 15 / 11 €, arkisin päivänäytöksiin liput 7 € ja saat ne verkkokaupasta tai teatterin
lipunmyynnistä.
http://www.rovaniementeatteri.fi/Esityskalenteri
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Kurssit ja kerhot
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Koulutus, seminaarit ja foorumit
Helsinki

Cultura-säätiön Osaava-hankkeen venäjänkielinen
Suomalaisen yritystoiminnan perusteet -työpaja
Helsingissä 1.4., 8.4. ja 15.4.2015
1.4., 8.4. ja 15.4.2015 klo 16.30 – 19.30
Kulttuurikeskus Caisa, Mikonkatu 17, Helsinki
Kaikki yrittäjyyden perusteista kiinnostuneet ovat tervetulleita tähän työpajaan. Sen ohjelmassa
tarkastellaan yritystoiminnan aloitusta sekä yrittäjyyden taloudellisia ja juridisia kysymyksiä. Lisäksi
kuullaan yrittäjien omia kokemuksia liiketoiminnasta Suomessa ja tehdään ryhmätöitä. Työpaja on
hyödyllinen myös yrittäjyyden perusteiden valmennukseen Vantaalla viime marraskuussa osallistuneille.

Luentojen ja keskusteluiden kielenä on venäjä.
Työpajan ohjaajana on taloustieteen lisensiaatti,
oikeustieteen maisteri Anton Oll.
Työpajan aineistot ovat sekä venäjän että suomen
kielellä.
Osallistuminen on maksutonta.
Ohjelma.
Ilmoittautuminen 23.3.2015 mennessä.
Tervetuloa mukaan!
http://www.culturas.fi/cultura-saation-osaava-hankkeen-venajankielinen-suomalaisen-yritystoiminnanperusteet-tyopaja

Helsinki

Osaava-hankkeen päätösseminaari 31.3. Helsingissä:
Euroopan venäjänkieliset yhteisöt: yhdistykset,
toimintatavat ja venäjän kielen säilyttäminen
31.3.2015 klo 12.30 -16.15
Eurooppasali, Malminkatu 16, Helsinki
Millaisia ovat EU-maiden venäjänkieliset yhteisöt, miten ne toimivat ja mikä on venäjän kielen merkitys
yhteisöille?
Näistä aiheista keskustellaan Cultura-säätiön seminaarissa 31.3.2015 Helsingissä. Tervetuloa mukaan!
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Cultura-säätiön Osaava-hankeen päätösseminaarissa tarkastellaan juuri valmistuneen Euroopan unionin
jäsenmaiden venäjänkielisiä yhteisöjä kartoittavan selvitystyön tuloksia. Nyt julkaistava selvitys Euroopan
unionin venäjänkieliset yhteisöt: yhdistykset, toimintatavat ja venäjän kielen säilyttäminen antaa
yleiskatsauksen venäjänkielisistä yhteisöistä Euroopan unionin maissa. Verkkokyselyn ja haastatteluiden
kohteena olivat alueen venäjänkieliset järjestöt ja yhdistykset, joiden toimintatapoja ja -edellytyksiä
selvitettiin. Luontevaksi tarkastelun kohteeksi nousi myös venäjän kielen säilyttäminen diasporassa.
Selvityksen teosta, sisällöstä ja tuloksista kertoo sen laatija FT Merja Pikkarainen Helsingin yliopiston
Nykykielten laitokselta.
Tilaisuuden avaa Cultura-säätiön hallituksen jäsen YTT Miikka Pyykkönen Jyväskylän yliopistosta. Saksalaisia
ja virolaisia näkökantoja seminaariin tuovat Dresdenin Saksalais-venäläisen instituutin johtaja Wolfgang
Schälike ja Narvan kansallisten kulttuuriyhdistysten neuvoston puheenjohtaja Natalja Belotserkovskaja.
Seminaarissa on suomi-venäjä-suomi simultaanitulkkaus. Osallistuminen on maksutonta.
Ilmoittautuminen 23.3.2015 mennessä.
Tervetuloa mukaan!
http://www.culturas.fi/osaava-hankkeen-paatosseminaari-313-helsingissa-euroopan-venajankielisetyhteisot-yhdistykset

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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