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Kulttuuri 

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi 2016: 

nukketeatteri Taiga-Maton esityksiä koko perheelle 

Tampere-päivänä 

 

1.10.2016 - 13:00 - 16:00 

Cultura-säätiö, Tampere-talo ja Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi 

tarjoavat Taiga-Matto- nukketeatterin esityksiä Tampere-päivänä lapsille 

ja koko perheelle. Nukketeatteri Taiga-Matto tuo menneen maailman 

tarinat hauskalla tavalla tähän päivään. Tarjolla osallistavaa teatteria, 

elävää musiikkia ja monipuolista nukketeatteria aidossa mongolialaisessa 

jurtassa! 

Lumityttö – tarina lumesta ja unelmista. Marionettiesitys koko 

perheelle. 

Aika: 1.10.2016 klo 13 

Paikka: Tampere-talo, kokoustila Sonaatti 1 
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Jyväskylä 

 

Venäläisen kansantarinan pohjalta kirjoitettu näytelmä. Lumesta syntyy syksyn jälkeen tyttö, joka kevään 

tullen katoaa. Esityksessä on vahva sadun maailma ja talvinen tunnelma. Lumityttö kertoo myös unelmien 

voimasta. Tarinassa seikkailevat Lumihiutaletyttö, Baba Jaga -noita sekä urhea sankari Ivan. Musiikki: 

kansanmusiikkia (mm. Balalaika-orkesteri), Sibelius: Valse Triste. Kesto n. 

35 min. 

Villisorsan muna - siperialaista kansanperinnettä mukaileva 

kansansatu. 

Aika: 1.10.2016 klo 15 

Paikka: Tampere-talo, kokoustila Sonaatti 1 

Lähtökohtana on perinteinen tarinankerronta, johon lapset saavat 

hieman osallistua. Esityksessä käytetään ilmeikkäitä käsinukkeja, 

naamioita, elävää musiikkia, ja se sopii koko perheelle. Villisorsan muna 

on tarina ystävyydestä ja sillä on onnellinen loppu. Kesto n. 25 min. 

Esityksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! 

http://www.culturas.fi/suomalais-venalainen-kulttuurifoorumi-2016-

nukketeatteri-taiga-maton-esityksia-koko-perheelle-0 

 

 

Спектакль "Осада"    

1 октября в 18.00 приглашаем на спектакль "Осада", премьера которого состоялась в мае. 

Зрителей ждет первая зарубежная постановка пьесы Евгения 

Гришковца "Осада". 

«Осада» - спектакль-размышление о войне. Представление не 

рассказывает о каком-то определенном военном конфликте. 

Авторы используют переосмысленные современным читателем 

античные мифы, чтобы поговорить со зрителем о любви, о памяти, 

о смерти, о долге, о возможности или невозможности 

компромисса. 

Это разговор о «чувстве войны», которое сегодня проникает везде. 

Оно не только в сводках с реальных фронтов, но и в каждом из нас, 

оно разлито в воздухе сегодняшнего дня. Откуда оно? Как не 

взращивать, не удобрять его в душе? На эти вопросы ищут ответы 

авторы спектакля «Осада». 

Серьезные размышления о вечных нелегких вопросах гармонично 

сочетаются в ткани спектакля с полными юмора диалогами. 

http://ru.art-master.fi/spektakli/osada 

 

http://www.culturas.fi/suomalais-venalainen-kulttuurifoorumi-2016-nukketeatteri-taiga-maton-esityksia-koko-perheelle-0
http://www.culturas.fi/suomalais-venalainen-kulttuurifoorumi-2016-nukketeatteri-taiga-maton-esityksia-koko-perheelle-0
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Спектакль идет на русском языке. 

В антракте - буфет. 

Адрес театра: Jyväskylä, Laikuttajantie 2 

Стоимость билетов 16 евро (для членов общества Art-Master ry 14 евро). 

Предварительное бронирование билетов (обязательное!) по тел. 0504065275 и по адресу art-

master@art-master.fi  

Aasialainen kuujuhla   

ti 4.10.2016 klo 19.00 - 21.00 Caisan sali Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki 

Vapaa pääsy 

Keskisyksyn juhla, Zhongqiujie, Tsukimi, Chuseok, Tết Trung Thu 

Caisassa jo perinteeksi muodostunut kuujuhla 

tutustuttaa meidät vietnamilaisiin, korealaisiin, 

kiinalaisiin ja japanilaisiin kuujuhlaan liittyviin tapoihin 

ja tarinoihin. Koko perheen juhla! 

Monissa Aasian maissa järjestetään elonkorjuun 

kuujuhlia kuukalenterin kahdeksannen kuukauden 15. 

päivänä, kuun paistaessa kirkkaimmillaan. 

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/27FD4664EB

0D7C169DF5B02301D68935/Aasialainen_kuujuhla 

Maailma soi   

to 6.10.2016 klo 18.00 - 20.00 Caisan sali Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki 

Vapaa pääsy 

Monikielisiä lauluja ja runoja sekä tanssiesityksiä. Laulujen kielinä suomi, venäjä, saksa, bulgaria, serbia, 

portugali. 

Ohjelma 

Mustalaistansseja, tanssiryhmä "Valkolaiset" 

Anna Timchenko – lauluja, Meri-Sofia Lakopoulos – 

Lauluja, Natalja Meri – runoja, Vladimir Ichtcenko – 

lauluja, Olga Svanberg – runoja, Intialaisia tansseja - 

Shama Jha.  

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/AA4F12632E9

6D7E01CC90BCD79202F06/Maailma_soi 

 

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/27FD4664EB0D7C169DF5B02301D68935/Aasialainen_kuujuhla
http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/27FD4664EB0D7C169DF5B02301D68935/Aasialainen_kuujuhla
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Татьяна и Сергей Никитины   

Татьяна и Сергей НИКИТИНЫ c концертной программой "Под музыку Вивальди" на сцене 

ДЦК "Музыканты" 8 октября, начало в 18 часов. 

Дуэт Сергея и Татьяны Никитиных не нуждается в особом 

представлении. Их творчество можно смело назвать явлением 

русской культуры. Это явление уникальное не только по части 

мастерства исполнения и музыки, но и потому, что им удалось 

сохранить верность высокой духовности, быть вне времени и 

вместе с тем всегда впереди него. 

Цена билета для членов клуба 25 евро, для остальных - 28 евро. 

Продолжительность программы 2 часа + антракт.  

Для зрителей от 10 лет. 

Билеты можно приобрести в ДЦК "Музыканты" или на сайте 

Tiketti.fi (c 29.08.16) 

Справки по телефону: 0102 190 190  

Проект осуществлен при поддержке фонда Cultura 

http://musikantit.fi/  

Kahden jäniksen perässä!- Ukrainan folk teatteri 

Suomessa 14.10 

 За двумя зайцами! - Украинский народный театр в 

Хельсинки  

Aika: 14.10.2016 18:30 

Nukketeatteri Sampo 

Erottajankatu 7, 00130 Helsinki 

Liput: 8€ 

Tekstitys suomeksi. 

http://mosaiikki.info/muut_uutiset_fi.php  

 

  

http://musikantit.fi/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Harasoo! Teatterissa 11.–15.10.2016 

Harasoo! on venäläisen kulttuurin teemaviikko Helsingissä. Jo neljättä kertaa järjestettävän viikon ohjelma 

rakentuu tänä vuonna teatteritaiteen ympärille. Ohjelmassa on kattavasti mukana myös muita 

taiteenlajeja. Teatteri heijastaa ympäristöämme ja sen muutosta yrittäen jopa ennustaa tulevaisuutta. 

Samalla se kutsuu meitä arvostamaan elämää ja nauttimaan siitä tässä ja nyt. 

Harasoo! teatterissa –viikon ohjelman päänäyttämönä on taas Kanneltalo. Ohjelmaa esitetään lisäksi mm. 

STOAssa, Malmitalossa, elokuvateatteri Andorrassa, Kansallisteatterin lavaklubilla ja Teatr Za:ssa. 

Ohjelmassa on tilaa erilaisille kulttuureille, yleisölle ja esiintyjille, perinteiselle ja uudelle, aikuisille ja 

lapsille, sekä näiden väliselle vuoropuhelulle. Jotta kielimuuri olisi mahdollisimman matala, on suuri osa 

tapahtumista kaksikielisiä. 

Viikon aikana nähdään muun muassa kaksi mielenkiintoista teatteriensi-iltaa. Kristian Smedsin kirjoittama 

näytelmä ”Jääkuvia” esitetään georgialais-suomalaisena yhteistyöhankkeena. Uutta venäläistä teatteria 

edustaa Venedikt Jerofejevin tekstiin perustuva runoelmaesitys ”Moskova-Petuški”, jonka toteuttamista 

Teatr Za:ssa Cultura-säätiö tukee. 

Teemaviikon pääjärjestäjinä ovat kulttuurikeskus Kanneltalo ja Cultura-säätiö muina kumppaneina Stoa, 

Malmitalo, Suomi-Venäjä-Seura, Teatr Za, Perhekeskus Maria sekä Helsingin suomenkielinen 

työväenopisto. 

Harasoo! -teemaviikon 

avajaisia vietetään Kanneltalon 

galleriassa tiistaina 11.10. 

alkaen klo 18.30. Tervetuloa! 

http://culturas.fi/Harasoo 

Galleriassa: Innoitus ja elämys Igor Tshuhleb ja Konstantìn 

Garapatsh   

ti 11.10.2016 - pe 28.10.2016 Kanneltalon galleria Klaneettitie 5, Helsinki 

Vapaa pääsy 

Pietarilaiset taiteilijat kuvanveistäjä Konstantin 

Garapatsh ja kuvataiteilija Igor Tshuhleb tuovat 

töitään helsinkiläisten nähtäväksi. 

Konstantin Garapatshin innoituksen lähteinä ovat 

yhtä hyvin menneisyyden myyttien maailma kuin 

myös inhimillisten tunteiden kirjo. Hänen taitavasti 

pronssiin valetut veistoksensa eivät jätä katsojaa 

kylmäksi. 

 

http://culturas.fi/Harasoo
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Igor Tshuhlebin maalausten innoituksen lähteinä ovat sekä luonto eri vuodenaikoina että ihmisen 

muovaama ympäristö; onpa se sitten kaupunkinäkymä tai katoavien kylien vanhoja taloja. Katsojalle 

elämyksen synnyttää Tshuhlebin valon, varjon, ilman ja veden taitava käsittely. 

Molemmat taiteilijat ovat valmistuneet Pietarin Taideakatemiasta ja jatkavat tämän maineikkaan 

oppilaitoksen perinnettä. 

Näyttely on osa Harasoo! - venäläisen kulttuurin teemaviikkoa. 

http://www.kanneltalo.fi/ 

Harasoo!-festivaali: Jääkuvia Ледяные картины SUOMEN 

ENSI-ILTA  

ti 11.10.2016 klo 19.00 Kanneltalon konserttisali Klaneettitie 5, Helsinki 

13/9 € 

Kymmenen kuvaa pohjoissuomalaisen suvun ankarasta elämästä. 

Yksinhuoltajaäidin elämän voimavara on viha. Hukkunut lapsi tarkkailee maailmaa joen pohjasta. Isät ovat 

poissa, niin kuin heidänkin isänsä aikanaan. Tytär tempoilee irti äidin otteesta mutta ei maailmallakaan saa 

otetta elämäänsä. Saarnamies on menettänyt uskonsa ihmiseen, mutta ei silti kykene menettämään 

toivoaan. 

Jääkuvia kertoo ankarasta elämästä ja sukupolvesta toiseen jatkuvasta alistamisen ketjusta. 

Georgialaisryhmä herättää Jari Juutisen ohjauksessa eloon Kristian Smedsin tekstin, jonka ytimestä löytyy 

toivoa ja rakkautta. Rakkautta, joka on niin ehdotonta ja rajua, että sitä on lähes mahdotonta kestää. 

Smedsin kielessä sekoittuvat pohjoinen, kansanomainen ronskius ja värikäs runollisuus. 

Esitys sai ensi-iltansa 25.2.2016 Tbilisin Griboedovteatterissa. 

 

Rooleissa Vladimir Novosardov, Michael Gavasheli, 

David Kotov, Demetre Nakopia, Xatia Beruashvili, 

Kristina Beruashvili, Gvanca Sharvadze ja Sophie 

Chalashvili, ohjaus: Jari Juutinen, käsikirjoitus: Kristian 

Smeds, valosuunnittelu Teemu Nurmelin. 

Esitys on venäjänkielinen ja tekstitetty suomeksi.Kesto: 

90 min. Ikäsuositus: 16+ 

Esitys on osa Harasoo! - venäläisen kulttuurin 

teemaviikkoa. 

http://www.kanneltalo.fi/ 
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  Harasoo!-festivaali: Kärpänen - Муха цокотуха  

 

la 15.10.2016 klo 15.00 Kanneltalon konserttisali 

Klaneettitie 5, Helsinki 

18/12 € 

Kornei Tsukovskin lastenrunoon perustuva näytelmä 

kertoo kärpäsestä, jonka paha hämähäkki saa verkkoonsa. 

Kun kaikki kärpäsen ystävät kieltäytyvät auttamasta 

häntä, voiko peloton hyttynen pelastaa hänet pulasta? 

Lavalla: N. Koruh, V. Danilov, S. Braginec, P. Javdosjuk, K. 

Veber, E. Prikaztcikova, S. Trifonov, Z. Korneeva, ohjaus E. Kotelnikova. 

Hatsinan kaupungin lastenteatteri | Kesto 80 min. | Yli 3-vuotiaille | Esityskieli venäjä | 

Ennen esitystä klo 13.30 alkaen askarrellaan kärpäsiä Kanneltalon aulassa, työpajavetäjänä Viktoria Veller. 

Vapaa pääsy, non-stop. 

Муха-Цокотуха Чуковского, или как её ещё иначе называют Мухина свадьба, рассказывает о бедной 

мухе, которую схватил страшный паук, а все друзья цокотухи отказались ей помогать. Один только 

бесстрашный комарик вызволил муху из беды. 

Гатчинский городской ТЮЗ 

http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/026A0E571ADC7C16B0F581C82756799D/Harasoo_- 

festivaali__K_rp_nen 

 

Dmitriy Pevtsov ja KarTush-yhtye    

pe 21.10.2016 klo 19.00 Savoy-teatteri  

Kasarmikatu 46-48, Helsinki 

53-vuotias Dmitriy Pevtsov on Moskovan Lenkom-teatterin näyttelijä. 

Hänellä on ollut rooleja mm. eri musikaaleissa.Illan konsertissa hän 

esittää Tariverdievin, Vysotskin, Vertinskin, Pahmutovan, Kortnevin, 

Rybnikovin ja Arbeninan lauluja. Valkokankaalle projisoidaan 

katkelmia elokuvista ja näytelmistä, joissa hän on esiintynyt. 

Kesto 2 h 20 min. sis. Väliajan 

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/FD2A49DC2FE832

A9E1FF173559419C28/Dmitriy_Pevtsov_ja_KarTush-yhtye 

 

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/FD2A49DC2FE832A9E1FF173559419C28/Dmitriy_Pevtsov_ja_KarTush-yhtye
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/FD2A49DC2FE832A9E1FF173559419C28/Dmitriy_Pevtsov_ja_KarTush-yhtye
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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  

Koulutus 

Järjestökumppanuuden 

rahoitus - kunta vai maakunta?    

2.11. klo 8.30-11.00 

SOSTEn toimisto, kokoustila Jungman (Yliopistonkatu 5, 6.krs, Helsinki)  

Minne järjestölähtöinen auttamistyö kiinnittyy sotessa – kuntiin vai maakuntiin? Kuka rahoittaa 

järjestökumppanuuksia tulevaisuudessa? 

Tilaisuudessa keskustellaan järjestölähtöisen auttamistyön tulevaisuudesta sote-uudistuksessa. Osalla 

järjestöjä on rahoitusmuoto, johon Raha-automaattiyhdistys velvoittaa tai toivoo kuntarahoitusta RAY-

rahoituksen lisäksi. Tällainen rahoituspohja on esimerkiksi kriisikeskuksilla, klubitaloilla sekä Tyttöjen ja 

poikien taloilla. 

Sote-uudistuksessa pitäisi löytää yhtenäinen valtakunnallinen ratkaisu, rahoittaako järjestöjen matalan 

kynnyksen auttamistyötä jatkossa kunnat vai maakunta, RAYn rahoituksen lisänä. Tilaisuuden tarkoituksena 

on tunnistaa sote-uudistuksen tuomat haasteet ja löytää mahdolliset ratkaisut järjestökumppanuuksien 

rahoitukselle. 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille järjestö- ja kuntatoimijoille. Ilmoittaudu 26.10. 

mennessä täällä. Tilaisuuteen mahtuu 50 ensimmäistä. 

http://www.soste.fi/tapahtumat/teemaseminaarit/jarjestokumppanuuden-rahoitus-kunta-vai-

maakunta.html 

Tiedotus / Mosaiikki ry 

Sepänkatu 14 A 7, 40720 Jyväskylä 

mosaiikki@mosaiikki.info, puh. 040 353 2780 

www.mosaiikki.info 

 

Kiitämme päärahoittajaamme RAY:tä 
Suomen maahanmuuttajien tukemisesta! 

mailto:mosaiikki@mosaiikki.info
file:///C:/Users/Alexandra/Työ/Mosaiikki%20tyo/Mosaiikki%20ry/Kaleidoskop/www.mosaiikki.info

