1.8. – 31.8.2015

Kulttuuri
www.mosaiikki.info

Turku

Turku Jazz 2015 - jazzin huippuesiintyjät elokuun
tummenevissa illoissa
13. -16.8.2015
Panimoravintola Koulu ja sen vehreä piha-alue tarjoaa loistavat
puitteet elokuun tapahtumalle. Turku Jazz 13.8. - 16.8. tarjoaa
maailmanmusiikkia, rentoa retroa ja ajankohtaista jazz-musiikkia.
http://www.turkujazz.fi/

Tampere

Pietarilaiset Markkinat Tampereen Tallipihalla
14.–16.8. PIETARILAISET MARKKINAT
Tampereen Tallipihalla (Kuninkaankatu 4)
pe 14.8. klo 16–20
la 15.8. klo 10–17
su 16.8. klo 11–17
Pietarilaiset markkinat on koko perheen iloinen tapahtuma.
Elävää musiikkia ja iloista slaavilaistunnelmaa kuten Tallipihalla oli
1800-luvulla.
Kädentaitajia tuttuun tapaan jälleen tuotteineen tallin torilla.
Herkkuja paikan päällä nautittavaksi ja mukaan ostettavaksi.
Kenttäkeittiöstä la-su borssia, blineja ja pelemenjä.
Mukana venäläinen kirjakauppa Russkaija Lafka Helsingistä,
Baltialaisia ja venäläisiä herkkuja: Katri-Kauppa Turusta.
Myynnissä myös venäläisiä suolakurkkuja, Torkkelin perhe, kotona leivottuja kaalipiirakoita, Peipsjärven
hunajaa ja sipulia.
Hevosvaunuajelua, ponitalutusta klo 11-17 la-su.
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/lansi-suomi/tapahtumakalenteri/pietarilaiset-markkinattampereen-tallipihalla
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Lahden kansainvälinen urkuviikko

Lahti

10.-16.8.2015
Lahden kansainvälinen urkuviikko, Ohjelma 10.-16.08.
http://www.lahtiorgan.fi/fi/Etusivu.aspx

Tervetuloa!

Lappeenranta

Kansantanssiesitykset Kesäteatterilla elokuussa

9. - 30.8.2015 klo 18-19
Kansantanssia ja karjalaista perinnettä on tarjolla Lappeenrannan
kesäteatterilla elokuussa, kun Nuorisoseura Rajannuoret esittää
vauhdikasta ja viihdyttävää kansantanssia neljänä eri
sunnuntaina 9.8., 16.8., 23.8. ja 30.8. klo 18-19.
Kesäteatterilla nähtävät kansantanssiesitykset ovat yleisölle
maksuttomia.
Kansantanssiesitykset järjestää Lappeenrannan kaupungin
tapahtumapalvelut - Lappeenranta Event yhdessä Nuorisoseura
Rajat Nuoret ry:n kanssa.
Tervetuloa seuraamaan kansantanssiesityksiä Kesäteatterille
elokuussa.
http://uusitapahtumakalenteri.ekarjala.fi/tapahtuma/6325

Oulu

Oulun juhlaviikot
30.7.2015 - 30.8.2015
Koko elokuu täynnä tapahtumia, musiikkia, kirjallisuutta, elokuvaa
– kaikenlaista kulttuuria! Oulun juhlaviikot on yhdeksän itsenäisen
festivaalin kokonaisuus, joka tarjoaa kansainvälisiä
huippuvierailuja ja paikallista henkeä, näyttämöinään
konserttisalit, ravintolat ja kahvilat, kirkot ja seurakuntakodit,
kirjastot, puistot, aukiot ja kadut Oulussa ja lähikunnissa.
http://www.festivals.fi/festivaalit/oulun-juhlaviikot-2/#.VciNAX3EqQ8

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Helsinki

Helsingin juhlaviikot
14.8.2015–30.8.2015
Suomen suurin taidefestivaali täyttää kaupungin monipuolisella ohjelmallaan.
Valitse elämyksesi klassisesta maailmanmusiikkiin ja poppiin, teatterista
nykytanssiin, kuvataiteesta elokuvaan ja lasten tapahtumiin. Tempaudu
Taiteiden yöhön, uppoudu oheisohjelmaan. Juhlaviikoilla taide kuuluu kaikille!
http://www.festivals.fi/festivaalit/helsingin-juhlaviikot-2/#.VciPoH3EqQ8

Helsinki

Taiteiden yö: Älä usko, ystäväin. Muistokonsertti, P. I.
Tšaikovskin syntymästä 175 vuotta
20.8.2015 - 18:00–19:30
Kasi, Vuorikatu 8
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 175 vuotta Pjotr Iljitš Tšaikovskin syntymästä.
Juhlavuoden kunniaksi Taiteiden yönä kohtaamispaikka Kasissa järjestetään kuuluisan
venäläisen säveltäjän muistokonsertti. Illan aikana sopraano Meeri Pulakka laulaa
tunnettuja romansseja venäjäksi ja säveltäjä Anastasia Salo esittää pianoteoksia.
Vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!
http://www.culturas.fi/taiteiden-yo-ala-usko-ystavain-muistokonsertti-p-itsaikovskin-syntymasta-175-vuotta

Helsinki

Kuvataidenäyttely: Alexey Lantsov – Tulla esiin
Näyttely esillä: 27.8–7.9.2015
Avajaiset torstaina 27.8.2015 klo 17.30–19.00.
Kasi, Vuorikatu 8
Alexey Lantsovin näyttelyssä on esillä taiteilijan töitä
kahdenkymmenen vuoden ajalta, vuosilta 1990 – 2010. Vuoden 1990
vaiheilla Lantsov alkoi maalata abstraktin ekspressionismin hengessä,
ja intensiivisin tämä kausi oli vuosina 2006 – 2010. Näistä töistä
muodostuukin näyttelyn runko. Työt ovat pääasiassa kankaalle
maalattuja öljyväritöitä. Suomessa Lantsov on asunut vuodesta 2006.
Hän osallistuu aktiivisesti kulttuurielämään. Alexey Lantsovin maalauksia on ollut esillä monessa
yhteisnäyttelyssä Salossa ja Helsingissä vuosina 2007, 2010 ja 2013. Hänen yksityisnäyttelynsä pidettiin
vuonna 2008 Salon kaupungissa.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
http://www.culturas.fi/kuvataidenayttely-alexey-lantsov-tulla-esiin

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Helsinki

The Legend of the White Snake
25.–26.8.2015
Aleksanterin teatteri
Albertinkatu 32
Osana vuoden 2015 festivaaliaan Juhlaviikot esittelee Fokus: Kiinan, laajimpia
kiinalaisen kulttuurin katselmuksia, mitä Euroopassa on viime vuosina nähty.
Peking-oopperan edeltäjä kunqu esittäytyy. Kun-ooppera oli 1500-1700luvuilla Kiinan teatterikentän vallitseva muoto ja mm. peking-oopperan
edeltäjä. Aleksanterin teatterissa koetaan ikiaikaisen legendan taikaa. Tarina
kertoo nuoresta miehestä, joka rakastuu naisen muodon ottaneeseen
käärmehenkeen. Erinäisten tapahtumien kautta naisen todellinen luonne
paljastuu. Luvassa on valkoisen ja häntä avustavan vihreän käärmeen taistelua ilkeää buddhalaismunkkia
vastaan. Kuolemaa uhmaavia taikayrttejäkin tarvitaan.
Esityskieli kiina (mandariini), tekstitys suomeksi. Suositellaan yli 7-vuotiaille.
http://www.aleksanterinteatteri.fi/esitys/154305

Lahti

Sinfonia Lahden kansainvälinen Sibelius-festivaali
31.8.2015–6.9.2015
Sibelius-festivaali kokoaa Sibeliuksen musiikin ystävät Lahteen ympäri
maailman. Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 150 vuotta Jean Sibeliuksen
syntymästä ja Sinfonia Lahti juhlistaa merkkivuotta järjestämällä kaikille
säveltäjämestarin ystäville elämyksellisen viikon akustisesti erinomaisessa
Sibeliustalossa. Festivaalin taiteellisena johtajana on Okko Kamu.
http://www.festivals.fi/festivaalit/sinfonia-lahden-kansainvalinen-sibeliusfestivaali-2/#.VciRL33EqQ8

Helsinki

Onegin. John Cranko – Pjotr Tšaikovski
pe 18.9.2015 klo 19:00, ke 23.9.2015 klo 19:00
pe 25.9.2015 klo 19:00, ke 30.9.2015 klo 19:00
la 3.10.2015 klo 19:00, ke 7.10.2015 klo 19:00
pe 9.10.2015 klo 19:00
Cranko on onnistunut tuomaan Aleksandr Puškinin haikean
tarinan näyttämölle tavalla, joka koskettaa katsojia yhä
uudelleen. Cranko ja Kurt-Heinz Stolze muokkasivat baletin
musiikillisen maailman etupäässä Tšaikovskin pianoteoksista.

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Tarinassa Tatjana ihastuu Oneginiin, kaiken kokeneeseen maailmanmieheen, jolle nuoren neidon rakkaus
on kuitenkin yhdentekevää. Vasta vuosien kuluttua kohdatessaan Tatjanan uudelleen Onegin ymmärtää
tehneensä virheen, mutta liian myöhään.
Liput 15-92 euroa
http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/onegin/4215

Jyväskylä

PERINNEPÄIVÄT ja Tukkilaisten maratonlajien SM-kisat
29.–30.8.2015
Kullanhuuhdontaa ja perinnetyönäytöksiä. Maanpuolustusteema: vanhaa armeijan kalustoa,
maanpuolustusjärjestöjä paikalla sekä panssarivaunujen kiihdytyskisat. Zetoreita, maamoottoreita, savotta.
Lammella tukkilaisten SM-kisat ja tukkilaisnäytöksiä. Paljon nähtävää, tervetuloa! Päivitetyt ohjelmatiedot
ja tukkilaiskisaan ilmoittautuminen
täällä. Huom! Onko sinulla vanhaa
kalustoa, joka sopisi
maanpuolustusteemaan - tervetuloa
koneiden kanssa Perinnepäiville!
http://www.tupaswilla.fi/

Koulutus
Oulu
Kuopio
Tampere

Valmentaudu muutokseen!
Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue 2015
2.9. Oulu
9.9. Kuopio
16.9. Tampere
Koulutus tarjoaa ideoita ja näkökulmia sosiaalisesta
mediasta, kehittämisestä ja työhyvinvoinnista
kiinnostuneille. Tavoitteena on lisätä osallistujien
valmiuksia toimia tuloksellisesti, vahvistaa arvioivaa
ja kehittävää työotetta sekä edistää keskinäistä
yhteistyötä ja verkostoitumista. Tilaisuudet
toteutuvat samansisältöisinä kaikilla paikkakunnilla. Kouluttajat voivat vaihdella
tilaisuuskohtaisesti.
Ohjelma sisältää alustuksia, keskustelua ja ryhmätöitä. Ilmoittautuessa tulee valita yksi teema, jota
koskevaan työskentelyyn osallistuu koko päivän ajan.
http://www.soste.fi/tapahtumat/jarjestotoiminnan-koulutukset/valmentaudu-muutokseen-2015.html

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Tampere

Ryhtiä rahoitukseen: EUrahoitus, 24.9.2015 Tampere

to 24.9. klo 17-20
Minkälaisia rahoitusmuotoja EU:lta löytyy järjestöjen
kansainväliseen yhteistyöhön? Tule kuulemaan aiheesta
Järjestöhautomon ja CIMOn järjestämään rahoitusinfoon.
Paikka: Kumppanuustalo Artteli (Salhojankatu 42 3.kerros)
Lisätietoja: Tuomas Rinne, tuomas.rinne@pakolaisapu.fi, 040 844 1217
http://www.jarjestohautomo.fi/koulutuksia-tapahtumia/ryhtia-rahoitukseen-eu-rahoitus-/

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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