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Kulttuuri 

Oriental Hype Festival 2015  

11.–14.6.2015 

Modernin itämaisen tanssin ryhmä Oriental Hype kutsuu etnotanssien  

ystävät mukaan kesäfestivaaliin. 

Helsinkiläisryhmän festivaali vie sinut Lähi-idän tanssien maailmaan  

kurssein ja näytöksin. Kolmenkesäkuisen illan aikana on mahdollisuus  

tutustua kansantansseista ja eri tanssimuodoista inspiraationsa 

ammentaviin näyttämötansseihin kotimaisten ja kansainvälisten  

ryhmien ja artistien johdolla. 

http://www.aleksanterinteatteri.fi/esitys/147999 

Kaukasia 10 päivässä - 

kiehtova Georgia, 

Azerbaidzhan ja Armenia  

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 Etelä-

Kaukasiassa kiehtoo ja saa hänet itsensä palaamaan sinne aina 

uudelleen. Salla  on toimittaja ja toiminnanjohtaja, joka on 

asunut Georgiassa ja matkustanut paljon Kaukasian alueella. 

http://www.aleksanterinteatteri.fi/esitys/147999
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 Helsinki 

 

Helsinki 

 

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-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/4A41F836022E9741E72894C5E1364D05/fi/Helsinki-paiva  

 

Espafolk2015 Kansantanssia ja pelimanneja  

 

ma 15.6.2015 klo 17.00 - 19.00 

Espafolk aloittaa juhannusviikon juhlinnan! 

Pääkaupunkiseudun kansantanssiryhmät ja 

pelimannit värikkäine kansallispukuineen 

tuovat juhannustervehdyksensä Espan 

lavalle. 

Tule nauttimaan vauhdikkaista 

kansantanssiesityksistä ja taidokkaista 

kansanmusiikkiesityksistä! 

http://www.espanlava.fi/tapahtuma/2A381A704D667E1E50B2673956CCC31B/fi/Espafolk2015 

  

http://www.espanlava.fi/tapahtuma/4A41F836022E9741E72894C5E1364D05/fi/Helsinki-paiva
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 Rovaniemi 

 

 Haapavesi 

 

 Helsinki 

 

Seurasaaren juhannusvalkeat  
 

19.–20.6.2015 

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/#.VXaq0LXEqQ8 

Haapavesi Folk Music Festival  

22.–28.6.2015 

Bluegrass, polska, fado, klezmer ja monet muut tyylilajit ovat viime vuosina 

raikuneet Haapaveden kesäyössä. Vuonna 2015 festivaali jatkaa 

tinkimätöntä taiteellista linjaansa uuden kansanmusiikin ja muidenkin 

musiikkityylien esille tuojana. 29. folk-kurssi on kansainvälisen tapahtuman 

ydin. 

http://www.festivals.fi/festivaalit/haapavesi-folk-music-festival-2/#.VXao1rXEqQ8 

 

Jutajaiset – 

monitaiteinen 

FOLKLORE 

FESTIVAL  
 

24.–28.6.2015 

Jutajaiset kutsuu tänä kesänä Kulttuuritalo Korundiin ja sen ympäristöön nauttimaan auringon kanssa 

monitaiteisesta kulttuuritapahtumasta! 

Jutajaisten koko ohjelmisto löytyy www.jutajaiset.fi ja lipunmyynti pärähtää käyntiin pääsiäisen jälkeen 

osoitteessa: www.lippu.fi. 

http://www.jutajaiset.fi/ 

  

http://www.lippu.fi/
http://www.jutajaiset.fi/
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 Savonlinna 

 

 Viitasaari 

 

 Iisalmi 

 

Assorti-tanssiryhmän esitys Iisalmessa   
 

27.06.2015 19:00 - 22:00 

Iisalmen Työväentalo, Pohjolankatu 11 

Loistelias Assorti -tanssiryhmä Kirishistä esiintyy 27.6. 

klo 19 Iisalmen Työväentalolla. Tule sinäkin nauttimaan venäläisen tanssin hurmasta. Liput 5 €. Konsertti 

järjestetään yhteistyössä Ulmalan Nuorisoseuran kanssa. 

http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/assorti-tanssiryhman-esitys-

iisalmessa 

 

Musiikin aika   
 

30.6.- 5.7.2015 

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 

Savonlinnan 

Oopperajuhlat  
 

3.7.- 2.8.2015 

Iloinen leski saapuu Olavinlinnaan maailman tunnetuimman operettitalon Volksoper Wienin tuomana. 

Toinen vierailutalo on Semperoper Dresden, jonka myötä saamme nauttia Figaron häistä. Boris 

Godunovissa tsaarin saappaisiin astuu Matti Salminen. Puccinin Tosca ja Verdin La traviata tekevät paluun 

ohjelmistoon. 

http://www.operafestival.fi/ 
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 Jyväskylä 

 

 Mikkeli 

 

 Tampere 

 

MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT 
 

4.-7.7.2015 

Kapellimestari Valeri Gergijev tuo Mariinski-teatterin maailmankuulun orkesterin 

ja venäläisiä huippusolisteja Mikkeliin jo 23. kerran. Maestro marssittaa esiin 

tuoreeltaan vuoden 2015 Tsaikovski-kilpailun voittajat. 

http://www.mikkelinmusiikkijuhlat.fi/fi/ 

JYVÄSKYLÄN KESÄ  
 

7.-12.7.2015  

Jo julkaistun ohjelman lisäksi Jyväskylän Kesä täydentyy musiikilla, tanssilla ja 

lasten ohjelmalla. Klassisen musiikin konserttihelmiä Kesään tuovat 

oopperalaulajat Valtteri Torikka ja Jaakko Ryhänen. Rytmiä jalkoihin lataavat 

Miljoonasade ja Saaga Ensemble. Festivaalin runsaassa lastenohjelmassa 

pääosassa ovat perheen pienimmät. Luvassa on mm. Lastenlaulujen 

juhlakonsertti, jossa kuullaan lastenlauluklassikoita 60 vuosikymmeneltä.  

http://jyvaskylankesa.fi/ 

 

Tampereen 32. Kukkaisviikot  
 

25.7.–1.8.2015 

Tampere Tunnetuksi ry järjestää Kukkaisviikot, jo 32. kerran. Kukkaisviikkoja 

vietetään 25.7.-1.8.2015 jolloin Keskustori sykkii elämää. 

Viihtyisä Keskustori kunnioittaa Kukkaisviikkojen perinteitä sekä tarjoaa uutta. 

Kukkaisviikot kutsuu yhdistyksiä ja yhteisöjä esittelemään omaa toimintaansa. 

Ota yhteyttä Kukkaistuottajaan ja varaa edullinen paikka omalle porukallesi. 

http://www.kukkaisviikot.fi/ 

 

 

http://www.jutajaiset.fi/
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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-maiden-

kansalaisjarjestofoorumi-2014/ilmoittautumin 
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Kiitämme päärahoittajaamme RAY:tä 
Suomen maahanmuuttajien tukemisesta! 
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