1.10. – 31.10.2015

www.mosaiikki.info

Kulttuuri

Helsinki

Harasoo!-teemaviikko tuo venäläisen kulttuurin
Kanneltaloon 7.–10.10.2015
Kanneltalo
Klaneettitie 5, Helsinki
Ohjelmasta löytyy jokaiselle ikäryhmälle jotakin
mielenkiintoista, puhuttelevaa, uutta, vanhaa,
herättävää tai elämyksellistä. Mukana ovat mm. hurja ja
ihana pietarilainen rockbändi Iva Nova (10.10.), niin
ikään pietarilainen hip-hop-idm -kokoonpano Oligarkh
(9.10.), moskovalainen Playtronica (8. ja 9.10.), Kaaåstrio & Marina Kostik (7.10.), jazzvirtuoosi Zhenja Gimerin
trio & Bianca Morales (8.10.), lastenmusiikkikokoonpano
Jytäjyrsijät ja Galja Chikiss (10.10.) sekä animaatiota,
teatteria, elokuvaa, ja trubaduureja. Lauantaina 10.10.
herkutellaan myös venäläisella, ohjelmallisella brunssilla
(10.10.), jossa herkuttelun lomassa nähdään performanssi, kuullaan jazzia ja opitaan take-away-venäjän
pikakurssilla naapurimaan kielen alkeita. Vkusna – herkullista! Brunssin juontaa Petr Potchinchtchikov.
Kanneltalon galleriassa nähdään teemaviikon yhteydessä venäläisen Viktor X:n ja ukrainalaisen Petro
Veretilnikin yhteisnäyttely. Kumpikin taiteilija on työstänyt teoksia Harasoo!- teemasta.
www.kanneltalo.fi/
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Young Russian ballet

Seinäjoki

11.10.2015 klo 14:00
Seinäjoen kaupunginteatteri
Pääsymaksu: 24 / 30 €
Young Russian Ballet esittää unohtumattomia
"RAKKAUSTARINOITA" sekä klassisista että moderneista baleteista.
Mukana ovat tälläkin kerralla venäläisiä huipputanssijoita kuten
Elena Petrichenko ja Sergej Chumakov Kiovasta, jotka
akrobaattisella balettiesityksellään syksyllä 2014 lumosivat
suomalaisen yleisön.
http://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2015/10/young-russianballet/126481

Valokarnevaali 2015

Helsinki

10.10.2015 - 18.10.2015
Linnanmäen kauden päätösviikko sytyttää huvipuiston kirkkaaseen
loimuun, kun lokakuun Valokarnevaali kylvettää kävijöitä puiston
tuhansien lamppujen loisteessa. Jokaisena tapahtumapäivänä on
luvassa laadukasta viihdettä sekä isolle että pienemmälle
karnevaalikansalle, kun Lintsin lavoille nousee toinen toistaan valovoimaisempia esiintyjiä. Kaikki
huvipuiston palvelut panevat parastaan tarjoten iloisen elämyksen hämärtyvään syksyyn. Alueelle on
maksuton sisäänpääsy ja suuri osa laitteista on auki säävarauksella.
http://www.visithelsinki.fi/fi/juuri-nyt/tapahtumia/valokarnevaali-2015
http://www.linnanmaki.fi/

Tampere Pori

Sugrifest2015

Sugrifest – lokakuun makeet sukujuhlat
Lokakuussa vietettävä suomalais-ugrilainen sukukansapäivä on nyt
Sugrifest: sukukansamme ovat täynnä elämänmakua ja uusia
kulttuuriavauksia. Festivaali piirtää päivitettyä kuvaa
sukukansoistamme. Sukujuhlan tuntua ja avartavia elämyksiä on
tarjolla Sugrifest-tapahtumissa ympäri Suomea!
Kaikki Suomen sukukansatapahtumat:
https://www.facebook.com/events/1498611530453351/

Sugrifest-nimen alla sukukansapäivää juhlitaan Tampereella ja
Porissa.
http://www.venajaseura.com/sugrifest2015
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Helsinki
Porvoo

Lokakuussa Meksiko saapuu Suomeen! Menolippu
Meksikoon –festivaali
Menolippu Meksikoon on noin kuukauden mittainen
kulttuurifestivaali, jonka järjestävät yhteistyössä Meksikon Suomensuurlähetystö, Meksikon ulkoministeriön kansainvälisen
kehitysyhteistyön osasto (AMEXCID), kulttuurikeskus Malmitalo,
Savoy-teatteri, Porvoon Taidetehdas, Espoon kaupungin tapahtumaja kulttuuripalvelut, Kannusali, Karatalo, Vindänden, Helinä
Rautavaaran museo, Sellon kirjasto, Pikku-Aurora, kulttuurikeskus
Stoa, Porvoon museo, Porvoon kirjasto ja Designmuseo Arabia.
Festivaali esittelee sekä meksikolaisen kulttuurin klassisia elementtejä että nykytaiteen tärkeitä nimiä. Eri
taiteenlajeja ja kansankulttuuria on esillä monipuolisesti.
www.menolippumeksikoon.fi

Helsinki

Galleriassa: Venäläisen nykysarjakuvan näyttely
ke 14.10.2015 - la 14.11.2015
Vapaa pääsy
Vuotalon galleria
Mosaiikkitori 2, Helsinki
Venäläisiä nykysarjakuvan tekijöitä esittelevä näyttely.
Näyttely kytkeytyy Helsingin Kirjamessujen tämän vuoden
Venäjä-teemaan.
http://www.vuotalo.fi/tapahtuma/B763D76CA27B17AD344B058EDBD2A917/fi/Galleriassa_Venalaisen_ny
kysarjakuvan_nayttely

Helsinki

Maa ilmassa -klubi: Leket Gui
la 17.10.2015 klo 19.00
Liput alk. 10/8 €
Vuosali, Mosaiikkitori 2
Leket Gui sekoittaa musiikissaan senegalilaisia ja
afromusiikkityylejä kiehtovaksi kokonaisuudeksi.
2014 perustetussa senegalilaisessa kvartetissa soittaa monissa maailmanmusiikin huippubändeissä (mm.
Galaxy, Asamaan, Tam Tam) vaikuttaneita muusikoita. Leket Guin kalebassin rytmiin perustuvassa
musiikissa soivat senegalilainen mbalax, afrobeat, jazz, funk ja blues.
Meissa Niang – laulu, Libasse Salle – kitara, Papa Amadou Diakhate – basso, Macoumba Ndiaye –
perkussiot.
http://www.vuotalo.fi/tapahtuma/B235BC633F66D9F281A6EF23BC46E087/fi/Maa_ilmassa_klubi_Leket_Gui
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Japani-viikko

Helsinki

ke 21.10.2015 klo 18.30
Vapaa pääsy
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46-48
Japanin Morsiuskampaajien Yhdistys
Ensemble Iiberta
Atsushi Masuda (EcKoto Creations)
The Samurai Sword Artists KAMUI
Tokara
http://www.savoyteatteri.fi/tapahtuma/8BE1A09602A9F11FC1A92A
3E044CD3D8/fi/Japani-viikko

Helsinki

Viktorio Angelov
Konsertti
la 17.10.2015 klo 18.00 - 20.00
Liput 8 €
Caisan sali
Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14
Suomen The Voice Kidsin ensimmäisen kauden
finalisti ja yleisön suosikki Viktorio Angelov esittää uudet biisinsä.
Nuoresta iästään huolimatta Viktorio on ehtinyt menestyä monissa kansainvälisissä laulukilpailuissa.
Suomessa bulgarialainen Angelov on asunut viimeiset kolme vuotta.
http://www.caisa.fi/tapahtuma/915D34FF8F4AF27BE3D4A352FA403883/fi/Viktorio_Angelov

Helsinki

Latin American Folk
Night
pe 23.10.2015 klo 19.00 - 20.00
Liput 6€
Caisan sali
Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14
Alkuperäiskansojen tansseista pulppuavat ilo, riemu ja värit lämmittävät syksyistä iltaa Helsingissä. Viemme
yleisön tanssin siivin matkalle, joka kulkee Karibian lämpimiltä rannoilta Andien vuoriston yli aina Amazonin
sademetsään. Luvassa on tanssiperinteitä viidestä eri maasta: Boliviasta, Brasiliasta, Chilestä, Hondurasista
ja Perusta.
Tervetuloa mukaan matkalle Latinalaisen Amerikan juurille!
http://www.caisa.fi/tapahtuma/FD3FB6300D61D36DB1869494A108A645/fi/Latin_American_Folk_Night
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Oulainen

Oulaisten Musiikkiviikko

20.10.2015 - 15.11.2015
Oulaisten Musiikkiviikkojen perusrungon muodostavat
klassisen musiikin konsertit, joita täydentävät jazzin,
kansanmusiikin, lastenmusiikin ja viihteen kärkinimet.
Esiintyjistä mainittakoon mm. Keski-Pohjanmaan
Kamariorkesteri leaderinaan ja solistinaan
oulaistelaislähtöinen viulisti Antti Tikkanen. Muita
klassisen puolen esiintyjänimiä ovat baritoni Waltteri
Torikka ja jousitrio Minna Pensola, Antti Tikkanen ja
venäläinen Sergey Malov.
http://musiikkiviikot.fi/

Helsinki

Tampere Jazz Happening
29.10.2015 - 01.11.2015
Tampere Jazz Happeningin kansainvälinen ohjelmisto kokoaa
vuosittain yhteen modernin jazzin kärkinimet ja tulevaisuuden
suunnannäyttäjät. Nelipäiväinen tapahtuma tunnetaan lämpimästä
tunnelmastaan ja ennakkoluulottomasta otteestaan nykyjazziin.
Tarjolla on korkean profiilin kotimaisia sekä maailmanluokan
esiintyjiä sekä intensiivisiä klubikeikkoja pikkutunneille asti.
http://www.tamperemusicfestivals.fi/jazz/

Helsinki

Kirjamessut, Viini, ruoka &
hyvä elämä 2015
22. - 25.10.2015
Helsingin Kirjamessujen teemamaa on tänä vuonna
Venäjä ja venäläinen kirjallisuus esittäytyy messuilla
laaja-alaisesti ja moniäänisesti. Ohjelmassa on luvassa
venäläisen kirjallisuuden esittelyjä sekä muuta ohjelmaa.
www.helsinginkirjamessut.fi
www.viiniruoka.fi

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Kävely Helsingissä 2015, opastettu kävelykierros
venäjäksi

Helsinki

25.10.2015 klo 13:00
Helsingin Turistioppaat ry yhdistykseen kuuluvat
oppaat järjestävät venäjänkieliset kävelykierrokset.
Kierrosten Ryhmät lähtevät Rautatienasemalta ja
käyvät Senaatintorilla, Katajanokalla, Kauppatorilla ja
Esplanadilla. Kierros päätyy keskustaan.
http://www.visithelsinki.fi/

Jyväskylä

Kaaos

Jyväskylän Huoneteatteri
Petroskoista Karjalan Kansallinen Teatteri (ammattiteatteri) tulee
vierailulle Jyväskylän Huoneteatteriin ja esittää näytelmän nimeltä
Kaaos 18.11. ja 19.11.
Liput vain ovelta tai ryhmävarauksella
www.huoneteatteri.fi

12 / 8 / 6 €

Koulutus
Kuopio
Tampere

Vaikuta verkossa – sähköiset demokratiapalvelut haltuun!
28.10.2015 klo 16:50–17:50
Verkkoluennon tarkoituksena on kannustaa
järjestötoimijoita hyödyntämään sähköisiä
demokratiapalveluita omassa vaikuttamistyössään.
Luennolla esitellään oikeusministeriön sähköiset
demokratiapalvelut (kansalaisaloite.fi,
kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi ja
otakantaa.fi) ja herätellään osallistujia ideoimaan
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palveluiden käyttöä omassa toiminnassaan.
Lisäksi luennolla käydään läpi muun muassa kuntalakiin, yhdistyslainsäädäntöön ja nuorisolakiin perustuvat
kansalaisten oikeudet osallistumiseen ja vaikuttamiseen.
Lisätietoja sähköisistä demokratiapalveluista: www.demokratia.fi
Kouluttajana on neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja
perusoikeusasioiden yksiköstä.
http://www.soste.fi/tapahtumat/jarjestotoiminnan-koulutukset/verkkoluennot/vaikuta-verkossasahkoiset-demokratiapalvelut-haltuun.html

Tampere

Luova toiminnan suunnittelu
ja budjetointi, 24.10.2015,
Tampere

Menestyvän yhdistyksen toiminta lähtee toiminnan
suunnittelusta, joka kiteytyy toimintasuunnitelmaan ja
talousarvioon. Tule mukaan tälle käytännönläheiselle
kurssille, joka innostaa ja helpottaa yhdistyksesi toiminnan
suunnittelua ja budjetointia!
http://www.jarjestohautomo.fi/koulutuksia-tapahtumia/toiminnansuunnittelu2/

Turku

Osaava maahanmuuttaja - ohjausta maahanmuuttajien
osaamisen tunnistamiseen -seminaari,
20.11.2015, Turku
Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL ja Turun yliopiston Brahea-keskus)
http://www.kotouttaminen.fi/files/43748/2015-1120_Osaava_maahanmuuttaja_seminaari_20_11_2015_Turku.pdf

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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