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Kulttuuri
Vaasan XXIII
Kuorofestivaali

Vaasa

13.–17.5.2015
Vaasan Kuorofestivaali on viisipäiväinen kansainvälinen laulu- ja kuoromusiikin suurtapahtuma, joka on
avoin kaikille kuoroille ja lauluyhtyeille. Festivaali järjestetään vuosittain toukokuun puolessa välissä.
Kuorofestivaalin aikana järjestetään lähes sata konserttia ympäri kaupunkia ja Vaasan seutua; laulu- ja
kuoromusiikkia kuullaan mm. kirkoissa, konserttisaleissa, kouluissa, ravintoloissa ja palvelutaloissa.
Pääesiintyjiksi kutsutaan eri laulu- ja kuoromuodoista kansallisia ja kansainvälisiä huippuesiintyjiä.
Maailmanmusiikki, barbershop ja perinteisempi kuoromusiikki kulkevat käsi kädessä iloisessa
festivaalitunnelmassa. Tule Kuorofestivaalille näkemään, kokemaan ja kuulemaan monipuolisia ja
vaikuttavia konserttielämyksiä.
http://www.vaasachoirfestival.fi/

Turku Iisalmi
Savonlinna
Jyväskylä

Ravintolapäivänä 16.5.

Café Piter Ravintolapäivänä 16.5.
Vanha Suurtori 3, 20500 Turku
Café Piter on täällä taas! Suomi-Venäjä-Seuran
toimistossa toimii ravintolapäivänä 16.5. venäläinen kahvila, joka tarjoilee venäläisen keittön herkkuja klo
12-15. Huomioithan, että samaan aikaan Brinkkalan sisäpihalla on myös Kirjakahvilan kirppis ja Virokeskuksen kahvila, joten Suurtorilla on silloin paljon nähtävää!
https://www.facebook.com/events/714128825362210/
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Pelmeni-stalovaja Iisalmessa 16.5.
SVS:n Iisalmen osasto osallistuu kansainväliseen Ravintolapäivään järjestämällä Pelmeni-stalovajan klo 11–
14. Tule nauttimaan maukkaita pelmenejä Iisalmen työväentalolle! Meillä voit nauttia myös venäläistä
tattaripuuroa. Hinnat eivät päätä huimaa. Maksu käteisellä.
Pop-up-kahvila Vatrushka Savonlinnassa 16.5.
Suomi-Venäjä-seuran Savonlinnan osaston Pop-up-kahvila Vatrushkassa tarjoillaan kansainvälisenä
Ravintolapäivänä venäläisiä suolaisia ja makeita herkkuja sekä kahvia, teetä ja mehua klo 11–15 tai niin
kauan kuin syötävää riittää. Kahvila sijaitsee Haapavedentie 23B:n (Timo-talo) kerhohuoneella. Tapahtuman
tiedot löydät myös Facebookista. Lämpimästi tervetuloa!
Ravintola Kakku ja Kapusta Jyväskylässä 16.5.
Jyväskylän ja Vaajakosken Venäjä-seurat sekä Jyväskylän suomalais-saksalainen yhdistys tarjoilevat
edullisen keittolounaan vain 3 euron yhteishintaan Ravintolapäivänä klo 12 alkaen Jyväskylän
Kirkkopuistossa. Menu: annos kaalikeittoa ja tuoretta leipää, pala herkullista saksalaista kakkua. Telttamme
löydät Kirkkopuistosta Kauppakadun kupeesta - satoi tai paistoi!

Tampere

Tanssivitaa Tampereella - Nykytanssifestivaali

19.–24.5.2015
Vuoden 2015 Tanssivirtaa Tanssitaiteilija on Joona Halonen.
Joona Halosen Lyhyt matematiikka Tanssiteatteri Minimille
tuo nykytanssikohtaamisia tamperelaisten arkeen ympäri
kaupunkia. Riikka Puumalaisen ja Pasi Sepän tanssima duetto
nähdään jokaisena festivaali päivänä 19.–24.5.niin toreilla
kuin Museoiden Yössäkin.
http://www.tanssivirtaa.net/

Kouvola

Lasten Teatteritapahtuma
Kouvolassa 21.–24.5.2015
21.–24.5.2015
Kuulas tarjoaa jälleen 0–12-vuotiaille lapsille perheineen
korkeatasoisen ohjelmiston teatteria ja muita taiteenlajeja.
Kymijoen rannasta kohoavan Kuusankoskitalon eri
näyttämöille nousee esiintymään ammatti- ja harrastajateattereita ympäri maailmaa.

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Kansainväliset esiintyjät saapuvat tänä vuonna Ruotsista, Islannista, Uudesta-Seelannista – ja ensimmäistä
kertaa Kiinasta! http://www.kuulas.info/fi/

Helsinki

Joseph Brodskyn muistoilta
21.5.2015 - 18:00 - 19:30
Kasi, Vuorikatu 8
Torstaina 21.5.2015 klo 18.00-19.30 kulttuuriolohuone Kasissa järjestetään
Joseph Brodskyn muistoilta.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 75 vuotta kuuluisan venäläis-amerikkalaisen
runoilijan Joseph Brodskyn syntymästä. Merkkivuoden kunniaksi
kohtaamispaikka Kasissa esitetään Joseph Brodskyn tuotantoa ja hänen
Suomi-yhteyksiä mm. Seisahdus erämaassa –teoksen valossa. Tilaisuuden
johtaa kääntäjä ja Brodsky-tuntija Jukka Mallinen. Illan päätteeksi
keskustelua ja kysymyksiä yleisöltä. Tapahtuma on suomenkielinen
Vapaa pääsy. tervetuloa!
http://www.culturas.fi/joseph-brodskyn-muistoilta

Helsinki

Kolme munkkia - Kiinan Kansallisteatterin vierailu
to 21.5.2015 klo 18.00
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46–48, Helsinki
Vanha kiinalainen sanonta kuuluu: yksi munkki
kantaa korennolla kaksi ämpärillistä vettä, kaksi
munkkia kantaa yhden, mutta kolmella munkilla
ei ole vettä lainkaan!
Esitys toteutetaan pääosin sanattomasti.
China National Theatre for Children esiintyy nyt
ensimmäistä kertaa Suomessa.
http://www.savoyteatteri.fi/tapahtuma/57CE5701338D4A66A786E534A0A8E861/fi/Kolme_munkkia

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Helsinki

Sielun mova - Sielun kieli Ukrainalaisen kulttuurin ilta
ti 19.5.2015 klo 18.00 - 20.00
Caisan Sali
Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki
Mova ry. Runo- ja musiikki-ilta.
Ammatti- ja harrastajamuusikot, laulajat ja näyttelijät esiintyvät.
Esityskielinä ukraina, venäjä ja suomi.
Ennen tilaisuuden alkua klo 17.30-18.00 on myytävänä
ukrainalaisia leivonnaisia ja uzvar-juomaa (ukrainalainen lämmin
juoma kuivista hedelmistä) ukrainaisten lasten hyväksi.
Vapaa pääsy.
http://www.caisa.fi/tapahtuma/C90A5EC3C535A1043BEAA3B5B1091388/fi/Sielun_mova_-_Sielun_kieli

Varkaus

Мёртвые Груши / Myortvye Grushi
Mjortvyje Grushi keikalla Varkaudessa 22.5.
Itä-Ukrainan Luhanskista kotoisin oleva Mjortvyje Grushi -bändi
esiintyy Varkauden Kaks ruusua -ravintolassa. Liput 15 €, SVS:n
jäsenille 10 €. Bändiin ja sen musiikkiin voi tutustua esim. sen
Facebook-sivulla.
https://www.facebook.com/MyortvyeGrushi

Helsinki

MAAILMA KYLÄSSÄ-festivaali
23.–24.5.2015
Kasaniemen puisto & Rautatientori, Helsinki
Festivaali järjestetään toukokuun loppupuolella. Vuoden 2015
päivät ovat 23.–24.5.2015. Teemat ovat kehitys sekä Afrikka ja
Lähi-itä.
Tarjolla on musiikkia, tanssia, teatteria, taidetta, keskusteluja,
kirjallisuutta, herkullista ruokaa ja monipuolista toimintaa.
Maailma kylässä antaa uusia kokemuksia ja näkökulmia
suvaitsevaan monikulttuurisuuteen, kehitysyhteistyöhön,
kestävään kehitykseen ja globaaliasioihin.
http://www.maailmakylassa.fi/festivaali-info

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Helsinki

Azerbaidzanin kulttuuri-ilta

ti 26.5.2015 klo 19.00 - 21.30
Caisan Sali Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki
Suomi-Azerbaidzhan Assosiaatio ry
Maan kulttuuri on alkuperältään ikivanhaa 'tuhannen ja yhden
yön' kulttuuria, jossa samalla vaikuttavat monikerroksiset
kosmopoliittiset perinteet. Runous, tanssi ja musiikki kuuluvat
vahvasti koko kansan elävään kulttuuritraditioon.
Tule mukaan tutustumaan Azerbaidzhanilaiseen kulttuuriin,
musiikkiin ja historiaan. Tarjolla lisäksi azerbaidzhanilaisen
keittiön herkkuja.
Vapaa pääsy
http://www.caisa.fi/tapahtuma/68560AA11124BC3B564BEAFB3464367D/fi/Azerbaidzanin_kulttuuri-ilta

Helsinki

Kirjallisuusilta: Ajan ja paikan juuret kirjallisuudessa
29/05/2015 - 17:00 - 19:30
Kasi, Vuorikatu 8
Perjantaina 29.5.2015 klo 17.00-19.30 kohtaamispaikka Kasissa
järjestetään venäjänkielinen kirjallisuusilta. Kansainvälinen
taideyhdistys Taivas ry järjestää yhteistyössä Cultura-säätiön
kanssa pienoisseminaarin: Ajan ja paikan juuret kirjallisuudessa.
Tapahtuma päättää Taivas ry:n Ajan ja paikan juuret
kirjallisuudessa -hankkeen (2014-2015).

Seminaarissa esiintyvät kirjailija Larisa Vasiljeva (Moskova), kirjailija, Pietarin kirjailijaliiton puheenjohtaja
Valeri Popov (Pietari), kirjailija ja Pietarin kirjailijaliiton kustantamon johtaja Sergei Arno (Pietari), sekä
runoilija ja esseisti Daniil Tškonia (Köln).

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
http://www.culturas.fi/kirjallisuusilta-ajan-ja-paikan-juuret-kirjallisuudessa

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Kaukasia 10 päivässä - kiehtova
Georgia, Azerbaidzhan ja
Armenia

Helsinki

11/06/2015 - 17:00 - 18:30
Kasi, Vuorikatu 8
Torstaina 11.6.2015 klo 17.00-18.30 kohtaamispaikka Kasissa
järjestetään tilaisuus - Kaukasia 10 päivässä - kiehtova Georgia,
Azerbaidzhan ja Armenia.
Tilaisuudessa YTM Salla Nazarenko kertoo mikä EteläKaukasiassa kiehtoo ja saa hänet itsensä palaamaan sinne aina uudelleen. Salla on toimittaja ja
toiminnanjohtaja, joka on asunut Georgiassa ja matkustanut paljon Kaukasian alueella. Lähialuematkat
kertoo syksyn opastetusta kiertomatkastaan Georgiaan, Azerbaidzhaniin ja Armeniaan. Tilaisuuden
järjestävät yhteistyössä Cultura-säätiö ja matka- ja viisumipalvelu Lähialuematkat. Tarjolla pientä
kaukasuslaista naposteltavaa.
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tervetuloa!
http://www.culturas.fi/kaukasia-10-paivassa-kiehtova-georgia-azerbaidzhan-ja-armenia

Helsinki

Helsinki-päivä
Helsinki-päivän klassikko Espan lavalla!
pe 12.6.2015 klo 10.00 - 22.00
Vapaa pääsy
Espan lava
Esplanadin puisto, Helsinki
Koko päivä mahtavaa ohjelmaa!
http://www.espanlava.fi/tapahtuma/4A41F8360
22E9741E72894C5E1364D05/fi/Helsinki-paiva

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Helsinki

Osallistu ja
vaikuta! Vuoden
2015 ETNOfoorumi

Osallistu ja vaikuta! Vuoden 2015 ETNO-foorumimme teemana on maahanmuuttajien ja etnisten
vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistäminen. Aihetta tarkastellaan niin
yhteiskunnallisen osallistumisen, työelämän osallisuuden kuin arjen vuorovaikutuksen ja
asenteisiin vaikuttamisenkin kannalta.

aika: tiistaina 26.5.2015 klo 9-15.45

paikka: Helsinki-sali, Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, sisäänkäynti M4, 00100 HELSINKI

ilmoittautuminen: http://www.yhdenvertaisuus.fi/ilmoittautumiset/etno-foorumi-2015/

Sitovat ilmoittautumiset yllä olevan linkin kautta viimeistään 19.5.2015 mennessä! Mukaan
mahtuu 150 henkilöä.

Matka-/majoituskulut korvataan pääsääntöisesti ETNO:n jäsenjärjestöjen edustajille. Alueelliset
neuvottelukunnat päättävät itsenäisesti, ketkä jäsenistöstä osallistuvat foorumiin. Matka- ja
majoituskuluihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä Sanna Laukkaseen
(sanna.laukkanen@om.fi, p. 0295 150 205).

ETNO-foorumi on maksuton ja pääosin suomenkielinen. Kysymyksiä voi esittää myös muilla
kielillä. Tila hiljentymiselle sijaitsee Aurora-salissa 1. kerroksessa ja on käytettävissä klo 9-11 ja
klo 12.30-15.45.

Lämpimästi tervetuloa!

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Tallinn

ITÄMEREN MAIDEN
KANSALAISJÄRJESTÖFOORUMI
2015
BALTIC SEA NGO FORUM
10.-11.6.2015 TALLINNASSA
Itämeren maiden kansalaisjärjestöfoorumi tarjoaa järjestöille
mahdollisuuden verkottua, jakaa kokemuksiaan
kansalaistoiminnasta sekä löytää yhteistyökumppaneita muista alueen maista. Tällä kertaa järjestyksessään
jo 13. Itämeren maiden kansalaisjärjestöfoorumi järjestetään 10.-11.6. Tallinnassa. Käytännön järjestelyistä
vastaa virolainen koordinaattori Baltic Sea NGO Network Estonian Foundation. Foorumiin odotetaan
yhteensä noin 150 osallistujaa kaikista Itämeren maista. Foorumin työskentely keskittyy työryhmiin. Lisäksi
ohjelmassa on yleisistuntoja ja Networking village, jossa osallistujat voivat esitellä järjestönsä toimintaa.
Foorumin työkieli on englanti.
http://bsngoforum.net/xiii-baltic-sea-ngo-forum-2015
http://www.venajaseura.com/kulttuuri-ja-projektitoiminta/projektit/itameren-maidenkansalaisjarjestofoorumi-2014/ilmoittautumin

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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