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Kulttuuri
Helsinki

HYVINVOINTILOMAT Организовываем
отпуска и для обществ и сообществ.
HYVINVOINTILOMAT - Экономичный, субсидированный отдых
Экономичный, субсидированный отпуск для семей с детьми и
взрослых. Отдых предоставляется по экономическим и
социальным основаниям, а также по здоровью.
Отпуск включает полное обслуживание в течение 5 суток: проживание, питание и программа.
Различные места отдыха по всей Финляндии. Оплата всего 65-125€ / 5 суток!
Организацию отпусков финансирует RAY.
http://fin.kaleidoskooppi.info/rus/otdyh

Helsinki

VENÄLÄISET MESTARIT
Aivazovskista Repiniin,
Opastuskierros Sinebrychoffin
taidemuseossa
Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40, Helsinki
Русские мастера: от Айвазовского до Репина
11.02.–08.05.2016
Tule opastetulle kierrokselle Sinebrychoffin taidemuseoon ja koe
Venäläiset mestarit Aivazovskista Repiniin -näyttely asiantuntevan
museo-oppaan opastuksella.
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Cultura-säätiö järjestää torstaina 21.4.2016 klo 16.30 suomenkielisen opastuksen
Sinebrychoffin taidemuseoon. Tapaamme museon aulassa klo 16.15. Osallistuminen on maksutonta.
Tervetuloa mukaan!
http://www.culturas.fi/opastuskierros-sinebrychoffin-taidemuseossa
http://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi/ru/

Helsinki

Olipa kerran neuvostotaide –
teoksia Arefjevin kokoelmasta
/ Советское искусство из
коллекции Михаила
Арефьева
13.2.–15.5.2016
Didrichsen museo / Художественный музей Дидрихсена
Kuusilahdenkuja 1, Helsinki
Näyttely esittelee valikoiman neuvostovenäläistä kuvataidetta moskovalaisen
keräilijän Mihail Arefjevin kokoelmasta. Mukana on yhteensä 40 teosta vuosilta
1920–1995.
http://www.didrichsenmuseum.fi/nayttelyt/

Jyväskylä

Firentseläiset yöt

12.3.2016 klo 18
Art-Master-teatteri, Laikuttajantie 2
Kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä kokonaisuus «Firentseläiset yöt»
Marina Tsvetajevan kirjeisiin ja runoihin pohjautuen toteutettiin Jyväskylän
Yliopiston kanssa yhteisen projektin puitteissa, kun runoilijan syntymästä oli
kulunut 120 vuotta.
Lavalla kuullaan lainauksia Tsvetajevan kirjeistä ja hänen runojaan vuosien
varrelta. Niissä pohditaan Elämää, Intohimoa, Uskollisuutta, Onnellisuuden
mahdottomuutta. Kokonaisuuden kantava juoni on tarina rakkauden
syttymisestä, kukoistuksesta ja sammumisesta. Teatteriryhmän naiset
pärjäävät ammattimaisesti Tsvetajevan runouden haasteellisen
lavatoteutuksen kanssa.
http://art-master.fi/naytelmat/firentselaiset-yot
https://www.facebook.com/events/840468129397622/

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Jyväskylä

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ на
МАСЛЕНИЦУ в Ювяскюля!

13.3.2016, klo 12.00-15.00
Jyväskylän satama
В программе:
* песни, пляски, хороводы на улице
* уличные забавы, спортивные состязания и аттракционы
* горячий чай с блинами, пряниками и сушками
* совместный концерт в музее
http://www.faro.fi/ru/k-max-oy-poezdka-v-yuvyaskyulya-namaslenitsu-13-03-2016/

Jyväskylä

Kansainvälinen
lastenteatterifestivaali Sampo onnen mylly

19-20.3.2016
Art-Master-teatteri, Laikuttajantie 2
Фестивальная афиша 19 марта:
11.30 Торжественное открытие фестиваля и спектакль «Зачем
нужны цветы?» (мл.группа (3-5 лет) детской студии
«Балаганчик» г.Ювяскюля)
13.00 Спектакль «Анютин сон» (театр «Арт-Мастер» и
молодежная студия при театре. г.Ювяскюля ) и игровая
программа
16.30 Спектакль «Глупый мышонок» (Детский центр «Апрелик» г.Париж, актеры 7-8 лет) и актерский
мастер-класс для детей
18.00 Спектакль «Госпожа Метелица» (Кукольный театр Русского клуба г.Тампере, исполняют
взрослые артисты) и Мастерская для детей
http://www.art-master.fi/sampo-onnen-mylly
https://www.facebook.com/teatrartmaster/?fref=nf

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Oulu

Oulun Musiikkijuhlat
11.03.2016 - 24.03.2016
Monialainen talvinen kaupunkifestivaali täyttää Oulun
seudun kansainvälisillä ja kansallisilla artistivierailla
maaliskuussa. Taiteellinen johtaja Jaakko Kuusisto tuo
ohjelmistoon kantaesityksiä, suurproduktioita,
kamarisarjan ja klubeja sekä klassisen ja rytmimusiikin
mestarikurssit.
http://www.festivals.fi/festivaalit/oulunmusiikkijuhlat-2/#.VrxA30ARIrc

Helsinki

Marcho
Satakielikuukausi
la 12.3.2016 klo 17.00
Vapaa pääsy
Stoa, Musiikkisali
Turunlinnantie 1, Itäkeskus
Liza Umarova, suosittu tsetsenialainen laulaja, joka
elää pakolaisena Suomessa, jakaa tarinankerronnan
kautta muistojaan taistelustaan sotaa, painostusta ja
elämän hankaluuksia vastaan. Hän rakentaa uudestaan
elämäntarinsa tärkeimmät hetket sodasta, maanpaosta, ja nykyhetken epävarmuudesta. “Marcho”
tarkoittaa tsetseenin kielellä ”tie vapauteen”.
http://www.stoa.fi/tapahtuma/6AEC2670B7E103B6973736921C8AE0F0/fi/Marcho

Helsinki

Bravo!-festivaalin
avajaiset – perhepäivä
su 13.3.2016 klo 13.00 - 15.00
Vapaa pääsy
Kahvila, tanssiluokka ja Studio Anna
Annankatu 30
Annantalo
Bravo!-festivaalin avaavat virolaiset klovnikaverukset Piip ja Tuut kirjakahvila Haitulassa.
Kahvilassa tapahtuvan avauksen jälkeen siirrytään työpajoihin tekemään varjoteatteria Mila Nirhamon
johdolla (Studio Anna) ja tehdään draamallinen lennähdys Satukeijun ja Nukkumatin luo työpajassa
Kadonneet unet (tanssiluokka).
Ohjelmassa on myös Elävät esineet täällä ja siellä jossain -näyttelyn esittelyä.
http://www.annantalo.fi/tapahtuma/DF6879E6FFB251B73CC162FD926C982A/fi/Bravo_festivaalin_avajaiset_perhepaiva

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Seinäjoki

Elokuvakevät Seinäjoella / Весна фильмов
25.03.2016 19:00
01.04.2016 19:00
15.04.2016 19:00
29.04.2016 19:00
Elokuvakerho Raina, Seinäjoen Nuorisokeskus
(Puskantie)
25.3. Rock / Рок (Aleksei Uchitel 1987) Historiallinen
dokumentti Akvarium-yhtyeen keulahahmon Boris Grebenshikovin kanssa venäläisen rockin kiihkeistä
syntyajoista 80-luvulla.
1.4. Animaatiosarja aikuisille. 9 lyhytelokuvaa / Мультфильмы взрослым. 9 короткометражек
Sydänkäpy / Сизый голубочек, Tšinti / Чинти, Kun olin tilanomistajalla hommissa / Як служыу жа я у
пана, Tyttö ja jänis / Девочка для зайчика, Ulkona pelistä / Вне игры, Umba-Umba / Умба-Умба, Yövalot /
Ночные огни, Älä unohda tavaroitasi, kun menet ulos / При выходе не забывайте свои вещи,
Esihistoriallinen isä / Первобытный папа ja Sataa / Дождь идет
15.4. Kyllä ja kyllä / Да и да (Valeria Gai-Germanika 2014) Brutaaleja kohtauksia ja sopimatpnta
kielenkäyttöä. Elokuva on esityskiellossa Venäjällä.
29.4. Peili / Зеркала (Marina Migunova 2013) Elokuva Marina Tsvetajevan elämästä ja kohtalosta neljän
tarinan kautta.
Yhteistyössä Elokuvakerho Raina ja Suomi-Venäjä-Seura (Seinäjoen Seudun osasto)
Lisätietoa elokuvista http://www.venajaseura.com/node/3340

Helsinki

Romeo & Juliet -tanssishow
tiistai 05.04.klo 19:30
keskiviikko 06.04.klo 19:30
torstai 07.04.klo 19:30
Helsingin Kulttuuritalolla, Sturenkatu 4
Kevään 2015 Helsingin visiitillään valtavan suosion
saanut Romeo & Juliet -tanssishow saadaan takaisin Helsinkiin huhtikuussa 2016. Shakespearen
rakastettuun romanttiseen tragediaan perustuva pop-baletti-show on maailmankuulun tanssijatiimin,
menestysshow Rock The Balletin luoneiden ohjaaja Rasta Thomasin ja koreografi Adrienne Canternan uusin
luomus. Huippuarviot ympäri maailmaa kerännyt Romeo & Juliet nähdään kolmessa esityksessä Helsingin
Kulttuuritalolla.
http://www.kulttuuritalo.fi/app/event/list

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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"Haluan ostaa aviomiehenne" –Venäjänkielinen komedia.

Helsinki

Ti 5.4. klo 19
Aleksanterin teatteri, Bulevardi 27
“ХОЧУ КУПИТЬ ВАШЕГО МУЖА”
Однажды в семейный дом является
разлучница и предлагает... продать
ей неверного супруга за двадцать тысяч долларов. Как в этой, мягко говоря, неординарной ситуации
поступит обманутая жена?
Эта постановка, пронизанная музыкой, изобилующая неожиданными пластическими решениями,
доставит зрителям немало веселых и приятных минут.
"Haluan ostaa aviomiehenne"
Venäjänkielinen komedia. Ei tulkkausta eikä tekstitystä.
http://www.aleksanterinteatteri.fi/#ohjelmistossa

Jyväskylä

Shagall-Malevitsh -elokuva Jyväskylässä

20.4.2016 klo 18:00 - 20:00, Sepänkeskus,
Molekyyli-tila, Kyllikinkatu 1
Aleksandr Mittan vuonna 2013 ohjaama historiallinen
elokuva, kesto 1h 59 min. Vauhdikkaassa ja
värikkäässä fantasiassa kahden kuvataiteen
suurnimen kohtalot kietoutuvat pogromeihin ja
punaterroriin syöksyvässä Vitebskissä, missä Mark
Chagall toimi taideasiain komissaarina Venäjän
vallankumouksen vuosina 1918-1921. Vaikka opiskelijat suhtautuvat kunnioittavasti Chagallin "maagiseen
realismiin", heidän idolinsa nimi on Kazimir Malevitsh, seksikäs futuristi, jonka Chagall kutsuu Vitebskin
taideakatemiaan esittelemään suprematistisia teorioita. Paikkana on Sepänkeskuksen Molekyyli-tila.
Näytökset alkavat 18, ja jälkikeskusteluun voi osallistua elokuvan päätyttyä. Elokuvailloissa on kahvi- ja
teetarjoilu. Näytöksen järjestää Jyväskylän Venäjä-Seura yhteistyössä Keski-Suomen elokuvakeskuksen ja
Sepänkeskuksen kanssa. Vapaa pääsy!
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/shagall-malevitsh-elokuvajyv-skyl-ss

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Espoo

April Jazz Festivaali
20.04.2016 - 26.04.2016
Pääkaupunkiseudun suurin jazzfestivaali järjestetään Espoon Tapiolassa 30.
kerran. Ohjelmistossa kuullaan laajaa kirjoa kotimaisia ja kansainvälisiä
rytmimusiikin huippunimiä. Festivaalin isäntänä toimii perinteisesti Espoo Big
Band.
www.apriljazz.fi
http://www.festivals.fi/festivaalit/april-jazz-espoo/#.VuE45kARKd4

Helsinki

Tanssiteatteri Iskushenie
pe 6.5.2016 klo 19.00
Liput alk. 25/32/38/45 €
Osta lippu Lippupalvelun sivuilta
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46-48, Helsinki
Generalbas
Pietarilaisen tanssiteatteri Iskushenien show ”Rakkauden
tunnustus” on teatterin kautta aikojen suosituin esitys.
Kaikilla ryhmän 12 miestanssijalla on balettitausta.
Rakkauden tunnustus on vahvaa ja energistä tanssia, jossa
on mukana huikeaa akrobatiaa. Esityksen musiikki sisältää
paljon kansainvälisiä hittejä.
Vuonna 2009 perustettu Iskushenie -tanssiryhmä on
esiintynyt Venäjällä, Saksassa, Virossa, Algeriassa ja
Israelissa – nyt on Suomen vuoro!
http://www.savoyteatteri.fi/tapahtuma/E2C4A2C95719A2E04BB3E91B07BB1FC1/fi/Tanssiteatteri_Iskush
enie

Helsinki

Книжный магазин RUSLANIA
Книжный магазин Ruslania.com – для всех, кто интересуется
Россией и русской культурой в Хельсинки и по всей стране!
Всегда свежая пресса! Много книг для детей!
Усовершенствованные учебники с правилами русского языка и
комплексами упражнений, с новым художественным
оформлением.
Учебники по литературе включают произведения школьной
программы.
Обслуживание на русском языке!
http://fin.kaleidoskooppi.info/rus/pokupki

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Koulutus
Kouvola
Iisalmi
Seinäjoki

Kokeile, vaikuta, tiedota!
Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue
2016
7.4. Kouvola
12.4. Iisalmi
26.4. Seinäjoki
Koulutuskiertue tarjoaa ideoita ja näkökulmia kokeilemalla
kehittämiseen sekä kuntavaikuttamisesta ja mediaviestinnästä kiinnostuneille. Tavoitteena on tutustua
kokeilemalla kehittämisen ajatusmaailmaan ja menetelmiin, kunta ja järjestö kumppanuuteen ja toimiseen
tehokkaana vaikuttajana sekä toimivien mediasuhteiden rakentamiseen. 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/jarjestotoiminnan-kehittaminenkoulutuskiertue/kokeile-vaikuta-tiedota-2016.html

Helsinki

Järjestörahoitus muutoksessa mikä muuttuu?
7.4.2016 klo 17-18
Pasilan kirjaston auditorio, Kellosilta 9, Helsinki
Tilaisuus on tarkoitettu maahanmuuttajayhdistyksille, jotka
ovat kiinnostuneita yhdistysten rahoitusmahdollisuuksien
tulevaisuuden muutoksista.
http://www.jarjestohautomo.fi/ilmoittaudukoulutuksiin/jarjestorahoitus-muutoksessa-mik/

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Tervetuloa konferenssiin Kansainvälistyvä sosiaali- ja
terveydenhuolto!

Tampere

25.–26.4.2016

Konferenssi järjestetään 25.–26.4.2016 Tampereen yliopistossa.
Konferenssissa keskustellaan kansainvälistyvästä sosiaali- ja terveydenhuollon kentästä ja kulttuurien
moninaisuuden mukanaan tuomista erityiskysymyksistä. Mukana on tutkijoita, viranomaisia ja käytännön
toimijoita.
Tavoitteena on vuoropuhelu kulttuurien välisen yhteistyön ja osaamisen edistämiseksi sosiaali- ja
terveysalalla.
Asiantuntija-alustajat ovat Suomesta ja muista Pohjoismaista: johtaja Jaakko Kiander (Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Ilmarinen), hallitusneuvos Olli Sorainen (Työ- ja elinkeinoministeriö), projektipäällikkö
Kerstin Sjösvärd (Stockholm läns Äldrecentrum), emeritusprofessori Sverre O. Lie (Oslon yliopisto) ja
professori Pirkko Pitkänen (Tampereen yliopisto).
Paneelikeskusteluissa ja työryhmissä on ministeriöiden, yksityisten ja julkisten työnantajien,
työmarkkinajärjestöjen ja oppilaitosten edustajia sekä alan tutkijoita. Teemoina ovat mm.


kansainvälinen rekrytointi



kielen oppiminen työssä



tutkintojen tunnustaminen

Tutustu paneeleihin täällä: http://www.uta.fi/edu/transit/kvsote/paneelit.html.
Konferenssin pääkieli on suomi. Ulkomaisten alustajien puheet käännetään englannista suomeksi.
Konferenssin juontajina toimivat tutkija Tiina Vaittinen (Tampereen yliopisto) ja projektikoordinaattori Meg
Sakilayan-Latvala (Nicehearts of Vantaa).
http://www.uta.fi/edu/transit/kvsote/index.html

Helsinki

Suomalais-venäläisen kulttuurifoorum
Venäläiset toimijat vastaavat suomalaisten hanke-ehdotuksiin 15.5.2016 mennessä ja XVII Suomalaisvenäläinen kulttuurifoorumi järjestetään Tampereella 30.9.–1.10.2016.

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Kerrothan suomalais-venäläisestä
kulttuurifoorumista ja sen tarjoamista
mahdollisuuksista myös muille toimijoille. Tiedote
yhteistyökumppanihausta:
http://www.epressi.com/media/userfiles/72669/14
49478864/tiedote-yhtesityokumppanihaku2016_kuva.pdf
Onnea ja menestystä Venäjä-yhteistyöhön!
Lisätiedot:
Sisko Ruponen
Projektikoordinaattori, Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi / Suomi-Venäjä-Seura
GSM 040 841 0430
sisko.ruponen@venajaseura.com
www.kultforum.org
www.venajaseura.com

Twitter @SiskoRuponen
#kultforum
www.fb.com/kultforum

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

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi

