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Kulttuuri
Pori Turku
Helsinki
Jyväskylä
Kuopio

Kansallisbaletin
kesäkiertue 2016

Kansallisbaletti lähtee jälleen tänä kesänä
huippusuositulle kesäkiertueelle toreille ja puistoihin
ympäri Suomen! Noin 20-henkinen tanssijaryhmä
kiertää kesäkuun puolivälissä viidessä
suomalaiskaupungissa. Tämän kesän uutena
kohteena on Pori.
Esityksiin on vapaa pääsy
Maksuttomat esitykset nähdään toreilla ja puistoissa:
To 9.6. klo 18 Pori, Kauppatori
Pe 10.6. klo 18 Turku, Varvintori
Su 12.6. klo 14 Helsinki, Oopperatori (Helsinki-päivän ohjelmaa)
Ti 14.6. klo 18 Jyväskylä, Lounaispuiston lava
Ke 15.6. klo 11 Kuopio, Matkustajasataman lava (Kuopio tanssii ja soi -festivaalin ohjelmaa)
Suuren suosion vuoksi paikalle kannattaa tulla ajoissa. Istumapaikkoja on rajoitetusti.
Esityksissä on säävaraus. Mahdollinen peruuntuminen tai ohjelman karsiminen ylivoimaisten
sääolosuhteiden vuoksi päätetään paikan päällä ennen esityksen alkua. Peruuntumisesta saa tietoa
Oopperan ja Baletin Twitter– tai Facebook-sivulta.
http://oopperabaletti.fi/ohjelmisto/kansallisbaletin-kesakiertue-2016/
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Tampere

Tampere Guitar Festival
4.-12.6.2016 pe 10.6.
Konserttipaketti, johon sisältyy kaksi
venäläisartistien konserttia
1) Arthur Bochkivskiy, klassinen kitara Tampereen Vanha kirkko klo 17
2) Trio Pal Mundo, maailmanmusiikki Ravintola Telakka klo 22
JäsentarjousSuomi-Venäjä -seuralle: Kahden konsertin paketti 35e / hlö (norm. 40e)
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/lansi-suomi/tapahtumakalenteri/tampere-guitar-festival-pe106

12. kertaa järjestettävä Tampere Guitar Festival kokoaa kitaramaailman tähdet Pirkanmaalle 4.-12.6.2016.
Tänä vuonna esiintyjäkaartiin kuuluu Venäjän Khabarovskista kotoisin oleva Arthur Bochkivskiy, joka on yksi
tämän ajan merkittävimpiä nuoria klassisia kitaristeja. Vuonna 2008 hän voitti Moskovassa "Young Talents
of Russia"-kilpailun, jonka jälkeen menestystä on tullut myös kansainvälisissä kilpailuissa. Tämä konsertti on
Bochkivskiyn ensiesiintyminen Suomessa.
Venäläis-kuubalainen Trio Pal Mundo yhdistelee suvereenisti vaikutteita niin afrikkalaisesta, kuubalaisesta
ja brasilialaisesta kansanmusiikista kuin länsimaisesta taidemusiikista. Luvassa on ilottelua ja virtuoottista
osaamista Maan musiikin merkeissä, nimensä mukaisesti. Yhtyeessä soittavat kitaristi Arthur Bochkivskiy,
basisti Vladimir Shalnev sekä lyömäsoittaja Joel Gonzalez, joka pitää myös työpajan lyömäsoittajille
festivaalin aikana.
Festivaalin muita tähtiesiintyjiä ovat mm. sähkökitaralegenda Stanley Jordan (USA) ja argentiinalaisen
tangon mestariduo Mirta Alvarez (ARG), kitara & Fabián Garbone (ARG), bandoneon. Klassisen musiikin
taitureita ovat mm. huippuluutisti Hopkinson Smith (SUI) ja klassisen kitaran virtuoosi Ricardo Gallén (ESP).
Koko ohjelma löytyy osoitteesta
www.tgf.fi

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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Helsinki

Niskavuoren nuori emäntä / Молодая хозяйка
Нискавуори
11.6.2016
Mikonkatu 17 C,
Caisa
”Счастье сквозь слезы. Интриги в имении
высокопоставленного лица. Репутация ценой
настоящей любви. Любовь как спасение и узы как
бремя. Паутина человеческих взаимоотношений,
в центре которой - новоизбранный депутат сейма.
Но может ли сильный человек дать волю
слабости? Может ли слабость сделать человека
сильным? Любовь или политика - кто победит в
этой схватке? Окунитесь в атмосферу финской
жизни 19-го века. Добро пожаловать в
Нискавуори!” (Марта Гарбар, Театр Логрус).
Афиша: Евдокия Асеева, Валерия Шицель.
http://www.logrus.fi/fi/tag/teatteri/

Helsinki

Grigori Sokolov
Ti 14/06/2016 - 19:00 - 21:30
Grigori Sokolov, yksi aikamme juhlituimmista
pianotaiteilijoista, konsertoi Helsingin
Musiikkitalossa 14. kesäkuuta 2016 klo 19:00.
Grigori Sokolovilla on erityisen lämmin suhde
suomalaiseen konserttiyleisöön. Sitten
ensivierailunsa nuorena Tshaikovski-kilpailun voittajana vuonna 1967, hän on vieraillut Suomessa
lukemattomia kertoja. Nykyisin Sokolov soittaa Suomessa kerran vuodessa tai harvemmin, ja hänen
soolokonserttinsa on odotettu merkkitapaus. Yhtenä aikamme suurista pianisteista hän on säännöllinen
vieras maailman merkittävimmissä konserttisaleissa. Sokolov on uransa aikana jalostanut ja kehittänyt
venäläisen pianokoulun perinnettä ja häntä pidetään venäläisen pianotaiteen suuren tradition jatkajana.
https://www.musiikkitalo.fi/fi/tapahtuma/grigori-sokolov

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

Lemminkäisen tarinoita
16.06/2016 - 17:00 - 18:30
Kasi, Lintulahdenkatu 10 (3 kerros)
Torstaina 16.6.2016 klo 17-18.30 kohtaamispaikka Kasissa järjestetään
venäjänkielinen luento: Lemminkäisen tarinoita. Luennolla
kirjallisuustieteilijä ja runoilija Alexey Lantsov (Vieraat rannat, Russkaja
toska, Budut vse kak deti Bozhii) esittää toisenlaisen näkökulman
Kalevalan tapahtumiin valaistaen Lemminkäisen vivahteikasta tarinaa
kuuluisassa eepoksessa.
Vapaa pääsy
http://www.culturas.fi/luento-lemminkaisen-tarinoita

Naantali

Naantalin Musiikkijuhlat
07.06.2016 - 18.06.2016
Naantalin Musiikkijuhlat soi Suomen aurinkokaupungissa meren äärellä
keskiaikaisessa luostarikirkossa ja lähiseudun idyllisissä saaristokirkoissa
ja muissa konserttipaikoissa. Ohjelmassa on myös puistokonsertteja,
illalliskonsertteja ja konserttiristeilyjä.
http://www.festivals.fi/festivaalit/naantalin-musiikkijuhlat2/#.V0wrJCERIrc

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi

5

Helsinki

Moskovan Suuri Sirkus – Great Moscow State Circus With
Zapashny Brothers
Moskovan suuri sirkus 17.–18. 6.2016 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-with-zapashny-brothers/145629

Helsinki

Seurasaaren juhannusvalkeat, Helsinki
24.06.2016 - 25.06.2016
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-juhannusvalkeathelsinki/#.V0wp8iERIrc

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
Turku

Kuka on jäävi? Järjestöjen
avustuspäätökset ja esteellisyys
14.6. klo 13:00 – 16:00, SOSTEn toimisto, kokoustila Jungman (os. Yliopistonkatu 5, 6.krs)
Esteellisyys eli jääviys viittaa virka- tai luottamustehtävissä esiintyvään eturistiriitaan. Se tarkoit-taa
sopimattomuutta osallistua jonkin asian käsittelemiseen tai ratkaisemiseen. Kansalaisjärjestö-toimintaan
liittyen jääviys nousee ajoittain esiin avustuspäätösten käsittelyn kohdalla. Asia on jäl-leen ajankohtainen
koska avustuslainsäädäntöä ollaan uudistamassa.
Tule keskustelemaan asiantuntijoiden johdolla siitä mitä esteellisyys tarkoittaa uuden avustusjär-jestelmän
kohdalla, ja miten järjestöedustajien on mahdollista osallistua avustuspäätösten valmis-teluun
tulevaisuudessa.
http://www.soste.fi/tapahtumat/teemaseminaarit/politiikan-kulmapoydat-2.html

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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