1.5. – 31.5.2016

Kulttuuri
Kuopio

www.mosaiikki.info

Pyhyyden portailla
RIISA - Suomen ortodoksinen
kirkkomuseo
Sijaintiosoite: Karjalankatu 1, 70110
Kuopio
RIISAn uudessa päänäyttelyssä
vuosituhantinen bysanttilainen traditio ja
karjalaisortodoksinen uskonnollisuus
kohtaavat. Ortodoksisuutta tarkastellaan
myös osana
kirkkovuoden kulkua ja arjen uskonnollisuutta.
Näyttelyuudistuksen keskiössä on ollut asiakaspalvelun parantaminen, ja tahtotilana aikaan-saada
elämyksellinen, monimuotoinen ja saavutettava museoympäristö. RIISAn visuaalisesta suunnittelusta on
vastannut arkkitehtuuri-, taide- ja muotoilustudio Partanen & Lamusuo Oy. Näyttelyn visuaalinen ilme on
ottanut vaikutteensa kirkkomuseon kokoelmista, käsinmaalattuja ikoneita suojaavista ja koristavista
metallisista vaipoista, riisoista. Kirkkomuseon näyttely- ja asiakaspalvelutiloissa kultaiset ja hopeiset riisaelementit vuorottelevat, ja venäjän риза-sana on innoittanut myös kirkkomuseon uudeksi nimeksi.
RIISA - Suomen ortodoksinen kirkkomuseo aloitti toimintansa Kuopiossa 1957. Se jatkaa Laatokan Valamon
luostariin 1911 perustetun Muinaismuistokokoelman toimintaa. Asiantuntijaorganisaationa RIISAn
vastuulla on Suomen ortodoksisen kirkon aineellisen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallettaminen,
tutkimus, opetus ja tiedonvälitys. Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö perustettiin vuonna 2012.
RIISA on museo, jolla on sielu.
www.riisa.fi
http://www.museot.fi/nayttelykalenteri/index.php?nayttely_id=12505
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Helsinki

SOTA JA RAUHA
11.05.2016 klo 19:00
Teatteri Jurkka
Vironkatu 7, Helsinki
Leo Tolstoin kirjoittama Sota ja rauha kertoo elämästä
Napoleonin monivuotiseksi venyneen Venäjän hyökkäyksen
aikana. Tarina kutoo yhteen neljän aatelisen kohtalot. He
joutuvat tekemään erilaisia valintoja kaoottisessa maailmassa,
jossa suuret mullistukset ovat ihmisen tahdon ulottumattomissa.
Sota ja rauha on kuvaus ihmisen elinolosuhteesta, toiveista ja
vastoinkäymisistä. Teoksen on ohjannut Tuomo Rämö, jonka
aiemmat Jurkassa nähdyt teokset Oikeusjuttu sekä Rikos ja
Rangaistus ovat olleet yleisömenestyksiä.
http://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2016/05/sota-ja-rauha/142239

Helsinki

KONTRABASSOBALAIKKA SOI!
14.05.2016 klo 19:00
Helsingin Balalaikkaorkesteri
Balderin sali, Aleksanterinkatu 12
Mihail Dzudze – Venäjän ”kansanbasso”
Mihail Jurjevitsh Dzudze on kontrabassobalalaikan merkittävä
uranuurtaja. Vuosina 1986-2015 hän toimi pietarilaisen Teremkvartetin solistina. Soiton virtuositeetti ja innoittunut
lavaesiintyminen tekevät hänestä yhden maailman parhaista
kontrabassobalalaikan soittajista.
Dzudze on uudistaja, joka on tuonut kontrabassobalalaikan soittoon paljon uusia soittotapoja. Hän oli
ensimmäinen, joka nosti kontrabassobalalaikan soiton orkesterisoitosta soolosoittimen tasolle.
Soittotekniikka on omintakeista ja sitä jäljitellään ympäri maailmaa. Hän on esiintynyt Vatikaanissa 120 000
kuulijalle ja Lontoon St. Jamesin palatsissa prinssi Charlesin kutsusta.
http://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2016/05/kontrabassobalaikka-soi/150084
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Tampere

INDIAN DANCE FESTIVAL – SHOW NIGHT!
20.-22.5.2016.
Tullikamarin Pakkahuone
Tullikamarin aukio 2
Indian Dance Festival 2016 on uusi ja värikäs tamperelainen
tanssifestivaali, jonka tarkoituksena on elävöittää Tampereen ja Suomen
kulttuuritarjontaa keräämällä yhteen intialaisen tanssin harrastajat sekä
ammattilaiset Suomesta ja ulkomailta. Vierailijoiksi saapuvat menestystä
maailmalla saavuttaneet intialaisten tanssien opettajat ja esiintyvät
taiteilijat. Tähän saakka varmistuneet kiinnitykset ovat Karan Pangali (IsoBritannia), Shenbak Raj (Ruotsi) ja Raymond Callanan (Intia) sekä Mayuri Indian Dance Ensemble (Venäjä).
Tapahtumaan on kutsuttu tanssiryhmiä myös Virosta, Puolasta, Liettuasta, Belgiasta ja Iso-Britanniasta.
www.indancefest.com

Helsinki

Pienoisseminaari Runotaivaan kirkkaat tähdet
25.5.2016 - 17.00–18.30
Kasi, Lintulahdenkatu 10 (3 kerros)
Kansainvälinen taideyhdistys Taivas ja Cultura-säätiö
järjestävät yhdessä pienoisseminaarin Runotaivaan
kirkkaat tähdet. Illan vieraina saamme kuulla runoilija
ja kirjallisuuskriitikko Daniil Chkonijan (Köln), kirjailija,
runoilija Bahyt Kenzhejevin (Montreal-New York) ja
runoilija Robert Vinosen (Helsinki) elävää lyriikkaa.

Päätoimittaja Elena Lapina-Balk kertoo 10-vuotiaan venäjänkielisen diasporan kirjallisuusjulkaisun Pod
nebom jedinym ja Porvoon Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hankkeesta Venäjänkielinen runous
sillanrakentajana. Tilaisuudessa luovutetaan vuoden 2016 V. Sirin -palkinto Bahyt Kenzhejeville, joka lausuu
runoja kokoelmastaan Lauluvaras.
Tervetuloa!
Vapaa pääsy.
http://culturas.fi/pienoisseminaari-runotaivaan-kirkkaat-tahdet

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Helsinki

Musiikkitalon Vapaapäivä
21.5.2016
Musiikkitalo
Mannerheimintie 13 A
HELSINKI
Musiikkitalon Vapaapäivänä 21.5.2016 talon kaikkiin
tapahtumiin on vapaa pääsy. Luvassa on niin pop- ja
rockmusiikkia, kevyttä klassista kuin tavallisuudesta
poikkeavia yleisöopastuksia. Musiikkitalon Vapaapäivän
ohjelman ovat tuottaneet Helsingin kaupunginorkesteri,
Radion sinfoniaorkesteri, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Musiikkitalo.
https://www.musiikkitalo.fi/fi/artikkelit/musiikkitalon-vapaapaiva-tapahtumassa-215-tutustutaan-talonpimeisiin-paikkoihin-ja

Helsinki

Ravintolapäivän Ruokapaviljonki
la 21.5.2016 klo 11.00 - 14.00
Vapaa pääsy
Vuotalo
Mosaiikkitori 2, Helsinki
Vietetään keväistä ravintolapäivää Mosaiikkitorin
viljelypaviljonkien luona. Tarjolla muun muassa
maukasta gambialaista kanaa, suositun Anatolian
Cafén suussa sulavia itämaisia leivonnaisia ja
Vuosaaren Marttojen herkullista lohikeittoa.
Tervetuloa!
http://www.vuotalo.fi/tapahtuma/911F9F0895407481995B95C1CF414B2B/fi/Ravintolapaivan_Ruokapavil
jonki

Helsinki

ESPAN LAVAN
AVAJAISET
la 14.5.2016 klo 12.00 - 17.00
Vapaa pääsy
Espan lava
Pohjoisesplanadi 1, Helsinki
Tervetuloa juhlimaan Espan lavan kesäkautta
2016!
Lavalla:
Myrma (Senegal), Nina Mya, Ooppera Skaala feat. Shava
Osallistu ja voita lippuja Savoy-teatterin syksyn esityksiin!
http://www.espanlava.fi/tapahtuma/700A86707A73EFCBE523050B1D919A8B/fi/ESPAN_LAVAN_AVAJAIS
ET

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Japanilainen kulttuuri-ilta

Helsinki

ke 18.5.2016 klo 18.00 - 20.00
Vapaa pääsy
Caisan Sali
Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki
Koto-musiikkia (Minni Ilmonen, säestys Heikki Sarmanto, piano)
Kendo-esitys (Ki-Ken-Tai-Icchi-Club)
Taiko-rumpuesitys
Japanilaisen "Go"-pelin esittely (Antti Törmänen, video)
Anna Uus & The Soundescape bändi
Karaoke (Kumi Komori)
Oheisohjelmat :
Klo 17:40-18 Teeseremonia-esitys: Caisan juhlasali
Klo 16-20 Japani-aiheinen valokuvanäyttely: Juhlasalin edessä olevalla
käytävällä
Klo 16-20 Shodo/Japanilaista kalligrafiaa (halukkaiden nimet
japaniksi): Juhlasalin edessä olevalla käytävällä (5/3€)
http://www.caisa.fi/tapahtuma/811E1C0796998B1A35EFC755A346C
889/fi/Japanilainen_kulttuuri-ilta

Helsinki

"Saman taivaan alla”
la 21.5.2016 klo 18.00 - 20.00
Vapaa pääsy
Caisan sali
Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki
Musiikkia ja runoutta maailman eri kielillä kaikille
etnokulttuureista kiinnostuneille. Samalla tuodaan esiin
Helsingin monikulttuurista kirjoa ja lisätään kulttuurien välistä
ymmärrystä.
http://www.caisa.fi/tapahtuma/1F12C6284E3B1C06E7D71B4A5B1F5A95/fi/_Saman_taivaan_alla_

Rovaniemi

Venäläisen keittiön herkkuja
tarjolla

21.5.2016 12:00 - 17:00
Lyseonpuiston lukion ruokasali, Ruokasenkatu 18,
Rovaniemi
Ravintolapäivänä 21.5. klo 12–17
borsch–keittoa, smetanaa ja ruisleipää
blinejä kaviaarin kera
pelmenejä, smetanaa, suolakurkkuja

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi

6
teetä, vohveleita, hilloa ja kermavaahtoa
(huom. maksu käteisellä, ei pankkikorteilla)
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/pohjoissuomi/tapahtumakalenteri/ven-l-isen-keitti-n-herkkuja-tarjolla

Jyväskylä

Ravintolapäivä: ”Kakku ja Kapusta” Jyväskylässä

21.05.2016 12:00 - 16:00
Jyväskylä, Kauppakatu
Vaajakosken Venäjä-Seura, Jyväskylän
Venäjä-Seura ja Saksan ystävät ry pystyttävät
Jyväskylän Kirkkopuiston kupeeseen
Kauppakadulle jälleen Ravintola ”Kakku ja
Kapustan” 21.5. klo 12 alkaen. Tarjolla on
kaalikeittoa ja kakkua! Edulliseen hintaan
tietenkin. Tervetuloa!
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/it
a-suomi-1/tapahtumakalenteri/ravintolap-iv-kakku-ja-kapusta-jyv-skyl-ss-215

Turku

Tule mukaan Slaavilaisille markkinoille!
22.05.2016 11:00 - 16:00
Turun VPK:n talo (Eskelinkatu 5, 20100 Turku)
Turun VPK järjestää upeassa talossaan (Eskelinkatu 5, Turku)
suuret Slaavilaiset markkinat sunnuntaina 22.5. klo 11.00 –
16.00 yhteistyössä Suomi-Venäjä-Seuran kanssa.Tule mukaan
esittelemään oman yhdistyksesi toimintaa tai
markkinamyyjäksi!
Ohjelmassa mm. musiikkiesityksiä tasatunnein, myyntiä ja
talon pihalla mahdollisuus tutustua vanhoihin neukkuautoihin Neukkumasinistit ry:n esittelemänä.
Tässä monikulttuurisessa tapahtumassa pääset myös tutustumaan monikulttuurisiin yhdistyksiin, jotka
toimivat Turun alueella. Myös Turun monikulttuurisuusneuvosto esiintyy tapahtumassa. Tapahtuma
järjestetään yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/turku/tapahtumakalenteri/tule-mukaan-slaavilaisillemarkkinoille

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaali

Tampere

17.05.2016 - 22.05.2016
Kuusipäiväinen festivaali esittelee tekijöitä Suomen nykytanssin huipulta ja
luo katsauksen tämän hetken nykytanssin kentälle. Vaikuttavien
näyttämöteosten lisäksi ohjelmistossa nähdään myös tanssivideoita,
yleisökeskusteluja, klubiesityksiä ja Tanssivirtaa Tanssitaiteilijan
kaupunkitilaesityksiä.
http://www.festivals.fi/festivaalit/tanssivirtaa-tampereellanykytanssifestivaali-2/#.VyxumTERKd4

Helsinki

Helsingin kansainvälinen balettikilpailu
Helsingin kansainvälinen balettikilpailu järjestetään kahdeksannen kerran 24.5.-2.6.2016
Suomen Kansallisoopperassa.
Kilpailun eri vaiheissa juniori-ikäiset (15-19-vuotiaat) ja
seniori-ikäiset (20-25-vuotiaat) kilpailijat tulkitsevat sekä
klassista että nykytanssia.
I kierros 24.-26.5.2016 klo 19.00 Alminsali – Klassinen
ohjelmisto
II kierros 28.-29.5.2016 klo 19.00 Alminsali –
Nykytanssiohjelmisto
III kierros 31.5.-1.6.2016 klo 19.00 Päänäyttämö – Klassista
balettia sekä nykytanssia
Palkintojenjako ja Gaalanäytös 2.6.2016 klo 19.30 Päänäyttämö – Kilpailussa parhaiten menestyneimmät
tanssijat esiintyvät
http://oopperabaletti.fi/ohjelmisto/helsingin-kansainvalinen-balettikilpailu/

Jyväskylä

ПРЕМЬЕРА! спектакль «Осада»

28 и 29 мая 2016 года в 18.00 театр «Арт-Мастер»,
Laikuttajantie 2, Jyväskylä
«Арт-Мастер» приглашает на премьеру спектакля
«Осада» по пьесе Е.Гришковца. Зрителей ждет первая
зарубежная постановка этой пьесы широко известного
в России автора.
«Осада» - спектакль-размышление о войне.
Представление не рассказывает о каком-то
определенном военном конфликте. Авторы используют
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переосмысленные современным читателем античные мифы, чтобы поговорить со зрителем о
любви, о памяти, о смерти, о долге, о возможности или невозможности компромисса.
Серьезные размышления о вечных нелегких вопросах гармонично сочетаются в ткани спектакля с
полными искрометного юмора диалогами.
Спектакль идет на русском языке.
Режиссер спектакля – Кира Мирутенко.
Стоимость билетов 16 евро (для членов общества Art-Master ry 14 евро).
Предварительное бронирование билетов (обязательное!) по тел. 0504065275 и по адресу artmaster@art-master.fi
Дополнительная информация на сайте театра www.art-master.fi

Helsinki

Maailma kylässä -festivaali, Helsinki
28.05.2016 - 29.05.2016
Kaiken maailman kulttuurit kohtaavat Helsingin Kaisaniemen
puistossa ja Rautatientorilla toukokuun viimeisenä viikonloppuna.
Ilmaistapahtuma tarjoaa monipuolisesti taidetta ja toimintaa koko
perheelle. Ohjelmassa on 150 esitystä eri puolilta maailmaa sekä
laaja kirjo näytteilleasettajia kansalaisjärjestöistä eksoottisiin
keittiöihin.
http://www.festivals.fi/festivaalit/maailma-kylassa-festivaalihelsinki/#.Vyxy8DERKd4

Espoo

VocalEspoo
05.06.2016 - 11.06.2016
VocalEspoo (ent. KuoroEspoo) on kansainvälinen vokaalimusiikkiin
keskittynyt festivaali, joka on tuonut Espooseen monia ulkomaisia
kuoroja, nimekkäitä lauluyhtyeitä ja kuoronjohtajia sekä antanut
monipuolisia esiintymismahdollisuuksia kotimaisille
kokoonpanoille.
http://www.festivals.fi/festivaalit/kuoroespoo-festivaali2/#.Vyxz9jERKd4

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Kuopio

Kuopio Tanssii ja Soi
15.06.2016 - 21.06.2016
Kuopio Tanssii ja Soi on yksi merkittävimmistä pohjoismaisista
tanssitaidefestivaaleista ja vuonna 2016 se järjestetään jo 47.
kerran. Tanssiesitysten lisäksi viikon aikana järjestetään
kymmenittäin tanssikursseja, toritapahtumia, klubi-iltoja, kulkueita…
Tapahtuman taiteellinen johtaja on Jorma Uotinen.
http://www.festivals.fi/festivaalit/kuopio-tanssii-ja-soi2/#.Vyx1iTERKd4

Helsinki

Moskovan Suuri Sirkus – Great
Moscow State Circus With
Zapashny Brothers
Moskovan suuri sirkus 17.–18. kesäkuuta Hartwall Arenassa
Helsingissä. Lasten liput alkaen 27 euroa ja aikuisten liput
alkaen 31 euroa Lippupisteessä.
Zapashnin sirkussuku on vaikuttanut Venäjällä jo yli 90 vuoden ajan
ja on luonut esityksiä, jotka hakevat vertaistansa. Alansa
huipputaitureiden, Edgard ja Askold Zapashnin johtamassa valtaisassa Emotions-esityksessä on mukana yli
sata huikeaa esiintyjää. Mukana on koko sirkusnumeroiden kirjo kokeneista ilma- ja permantoakrobaateista
taikureihin, klovneihin ja jonglööreihin. Lavalla nähdään myös hevosia ja muita sirkuksista tuttuja eläimiä.
http://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2016/06/moskovan-suuri-sirkus--great-moscow-state-circus-withzapashny-brothers/145629

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.
НА ЗАМЕТКУ! Обслуживание на русском языке!
http://fin.kaleidoskooppi.info/rus/pokupki

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Koulutus
Vaasa

Maahanmuuttajien mielenterveyttä
koskevan koulutuksen Vaasassa
19–20.5.2016
Koulutuksessa tarkastellaan traumatisoituneiden maahanmuuttajien tukimuotoja mielenterveyden
näkökulmasta yksilö- ja perhetasolla. Lisäksi tutustutaan ”pähkinänkuoressa” kolmen vaikuttavan
työmenetelmän keskeisiin elementteihin. Nämä menetelmät ovat laajasti sovellettavissa
maahanmuuttajatyön eri toiminnoissa. Menetelmät voivat ehkäistä vakavampien mielenterveyshäiriöiden
ja ongelmien syntymistä. Koulutuspäivät jatkavat Eteenpäin uudessa kotimaassa- hankkeen pyrkimyksiä
osaamisen vahvistamiseksi. Koulutuksessa kerrotaan HOT-pohjaisten ryhmätoimintojen toteuttamisesta
Pohjanmaan alueella.
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1107486&SID=43c771189f11-449a-9f32-db262b148c4b&dy=556247482

Helsinki

Suomalais-venäläisen
kulttuurifoorum
Venäläiset toimijat vastaavat suomalaisten hanke-ehdotuksiin
15.5.2016 mennessä ja XVII Suomalais-venäläinen
kulttuurifoorumi järjestetään Tampereella 30.9.–1.10.2016.
Kerrothan suomalais-venäläisestä kulttuurifoorumista ja sen
tarjoamista mahdollisuuksista myös muille toimijoille. Tiedote
yhteistyökumppanihausta:
http://www.epressi.com/media/userfiles/72669/1449478864/tiedote-yhtesityokumppanihaku2016_kuva.pdf

Onnea ja menestystä Venäjä-yhteistyöhön!
Lisätiedot: Sisko Ruponen, Projektikoordinaattori, Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi / Suomi-VenäjäSeura GSM 040 841 0430, sisko.ruponen@venajaseura.com
www.kultforum.org, www.venajaseura.com | Twitter @SiskoRuponen, #kultforum, www.fb.com/kultforum

Tiedotus / Mosaiikki ry
Sepänkatu 14 A 7, 40720 Jyväskylä
mosaiikki@mosaiikki.info, puh. 040 353 2780
Kiitämme päärahoittajaamme RAY:tä
Suomen maahanmuuttajien tukemisesta!

www.mosaiikki.info
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