1.11. – 30.11.2016

www.mosaiikki.info

Kulttuuri
Helsingin
Balalaikkaorkesteri

Helsinki

ja Mäntsälän
mieskuoro
la 29.10.2016 klo 17.00 Malmitalo
Malmisali Ala-Malmin tori 1, Helsinki
10 €
Lauantaimatineassa soittaa maailman toiseksi vanhin venäläisten kansansoittimien orkesteri ja laulaa
kajauttaa kolmenkymmenen miehen kuoro.
Balalaikkaorkesterin ohjelmisto koostuu venäläisistä kansansävelmistä, balalaikkaorkesterille sävelletystä
musiikista, taide- ja populaarimusiikista sekä maailmanmusiikista. Orkesterin kapellimestarina toimii
Venäjällä ansioitunut taidevaikuttaja Gennadi Klykov. Orkesterissa on noin kaksikymmentä soittajaa sekä
laulusolistit Heli Jormanainen ja Slava Druzhinin.
Mäntsälän mieskuoron laaja ja monipuolinen ohjelmisto on vuosien työn saavutus. Kuoron tarkoitus on
herättää ja ylläpitää harrastusta mieskuorolaulun alalta ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä
kotikunnissaan. Kuoron laulunjohtajana toimii Pekka Itkonen.
Kesto noin 90 min, väliaika on
http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/86AEDB6BA98DED602C4C03890E511D9C/Helsingin_Balalai
kkaorkesteri_
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Hollola Lahti

XIII Hollolan kansainvälinen
kansantanssin- ja
musiikkifestivaali 30.10. 6.11.2016

Hollo & Martta -festivaali on vuosittain Hollolassa ja muualla
Päijät-Hämeessä järjestettävä kansantanssin ja -musiikin
kansainvälinen festivaali. Viikon kestävä festivaali esittelee
loka-marraskuun vaihteessa laajan eurooppalaisen
tanssikirjon lisäksi myös runsaan otoksen kotimaista
kansantanssia. Festivaalin järjestää Hollolan Nuorisoseura,
joka on yksi maamme johtavista kansantanssiseuroista ja
tunnettu suomalaisen kansanperinteen viejä kaikkialle
maailmaan.
http://www.hollolannuorisoseura.fi/hollojamartta/

Tampere

Tampere Jazz Happening
03.11.2016 - 06.11.2016
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.festivals.fi/festivaalit/tampere-jazz-happening2/#.WAicffQRKd4

Helsinki

Latin Folk Night II
pe 4.11.2016 klo 19.00 Malmitalo Malmisali AlaMalmin tori 1, Helsinki
8€
Tervetuloa mukaan matkalle Latinalaisen Amerikan juurille!
Latinalaisamerikkalaisen tanssin ja musiikin iltamassa
pulppuaa iloa, riemua ja väriä alkuperäiskansojen rytmeistä ja tansseista lämmittäen myöhäissyksyn iltaa.

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Yleisö pääsee tanssin siivin matkalle, joka kulkee Karibian lämpimiltä rannoilta Andien vuoriston yli aina
Amazonin sademetsään.
Kulttuuriyhdistykset Askelten Palo ry ja Tambor Vivo ry järjestävät nyt toista kertaa latinalaisamerikkalaisen
iltaman, joka täyttää estradin perinteisillä kansantanssiesityksillä.
”Haluamme esitellä yleisölle sukupolvien takaista, rikasta kulttuuriamme ja identiteettiämme, joita
kansamme kantavat sydämessään ja siirtävät tuleville sukupolville."
Kesto noin 1h 30 min, väliaika on.
http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/F616F05BB0BF8F730B2F62782D90E97F/Latin_Folk_Night_I
I

Jazz-konsertti, duo
Newtrace

Jyväskylä

06.11.2016, Klo: 18.00
Art-Master teatteri
Laikuttajantie 2, Jyväskylä
Liput: 10 €.
Bändin jäsenet eivät ole ihan musiikkialan
amatöörejä: molemmat tekevät loppututkintoa
musiikkiakatemiasta, mutta käytännön taitonsa ovat hankkineet soittamalla useissa kokoonpanoissa niin
kotimaassaan kuin ulkomamillakin. Kitaristi Grigori vierailee säännöllisesti Yhdysvalloissa, laulusolisti
Natalia opettaa Petroskoin valtionkonservatoriossa. Jazz-duo Newtracen repertoaari koostuu tutuista
ikivihreistä sekä omista oikeaoppisesti tehdyistä kappaleistaan. Tätä iltaa varten Natalja ja Grigori ovat
harjoitelleet myös venäläisiä kappaleita. Kaikki tuo esitetään henkevällä paneutumisella!
Ystävät, luvassa on hieno ilta ja hyvä fiilis! Tervetuloa!
http://www3.jkl.fi/tapahtumat/tapahtuma.php?id=64231&lang=

Helsinki

Jyotsna Srikanth Etnosoi!
ti 8.11.2016 klo 19.00 Malmitalo Malmisali AlaMalmin tori 1, Helsinki
15/12 €
Carnatic Music on the Violin from South India. Meet
the Artist klo 17.30.
Intian karnaattisen musiikin merkittävin Euroopassa

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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vaikuttava viulisti Jyotsna Srikanth (Intia/UK) matkustaa ahkerasti Lontoon ja Intian väliä. Hän on
muusikkoperheestä, ja hänen isänsä oli 7-kielisen viulun merkittävä taitaja R. R. Keshavamurthy.
Jyotsna Srikanthin maine äärimmäisen tuotteliaana ja monipuolisena muusikkona ja säveltäjänä on kovalla
työllä hankittu. 9-vuotiaana aloitetut klassisen viulun opinnot ovat johtaneet tähän päivään, jolloin hänen
meriittilistallaan ovat kiitosta saaneet lukuisat esiintymiset arvostetuimmilla konserttilavoilla ja
festivaaleilla – kuten WOMAD UK, BBC Proms, Royal Albert Hall, Lontoon Southbank Centre ja The Music
Academy Chennaissa – sekä mm. yli 300 intialaisessa elokuvassa soitetut raidat.
Helsinkiin Jyotsna Srikanth tuo Carnatic Nomad -esityksen, jossa häntä säestää kaksi perkussionistia.
Kesto noin 90 min, väliaika on.
Järj. Maailman musiikin keskus
HUOM! ENNEN ESITYSTÄ: Meet the Artist!
Jyotsna Srikanth on yleisön tavattavissa Malmitalon kahvilassa järjestettävässä keskustelutilaisuudessa
konserttipäivänä klo 17.30. Keskustelua johdattelee intialaisen musiikin tuntija ja tekijä, tutkija Lari
Aaltonen.
http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/F616F05BB0BF8F730B2F62782D90E97F/Latin_Folk_Night_I
I

Helsinki

Dounya Fanyi Fan & amp;
les invitées - Africa Baobab
la 19.11.2016 klo 20.00 - 23.00 Caisan sali
Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki
15 €05.06.2016 - 11.06.2016
Länsiafrikkalaisen tanssin ja musiikin ilta tuo valon
pilkahduksen marraskuun pimeyteen!
Dounya Fanyi Fanin energisen pikkujoulushown lisäksi lavalla nähdään vierailevia artisteja.
http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/A840C8E37CD95D964543F77A8F7CB96C/Dounya_Fanyi_Fan__
_amp__les_invit_es_-_Africa_Baobab

Helsinki

Venäläisten
kansanlaulujen ilta
Kimalaistrion seurassa
la 19.11.2016 klo 19.00 Vuosali Mosaiikkitori 2 ,
Helsinki
13/11 €

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Illan aikana kuullaan kaikkien aikojen suosituimpia venäläisiä kansanlauluja ja instrumentaalimusiikkia.
Laulusolisteina Sergey Shaykhulin ja Olga Ridal.
Reino Bürkland – harmonikka, Pentti Yrjänäinen – domra prima, Artemi Gvazava – kontrabasso-balalaikka.
Laulusolistit: Sergey Shaykhulin – tenori, Olga Ridal – soprano
Kesto 90 min, sisältää väliajan.
Järj. Venäläinen kulttuuridemokraattinen liitto ry
http://www.vuotalo.fi/fi/tapahtumat/event/0E385489ECB6C2C897704BD4BE931136/Ven_l_isten_kansan
laulujen_ilta_Kimalaistrion_seurassa

Helsinki

Kaupungilla kulki velho - venäjänkielinen lastenesitys
su 20.11.2016 klo 15.00 Vuosali Mosaiikkitori 2 , Helsinki
Näytelmä on kertomus erään pojan
uskomattomista seikkailuista hänen löydettyään
taiotun tulitikkurasian.
Vierailtuaan ilkeän velhon luona, poika lopulta
ymmärtää, että todelliset asiat elämässä on
saavutettava itse, taikavoimiin ei kannata luottaa.
Yli 4-vuotiaille.
Настоящее счастье человеку приносят чудеса,
сделанные его же руками. Спектакль «Шел по
городу волшебник» как раз об этом. Это история
о невероятных приключениях мальчика, нашедшего коробок волшебных спичек.
Näytelmän on kirjoittanut J. Tomin ja sen ohjaa E. Kotsubei.
Kesto 100 min, sisältää väliajan.
Järj. Helsingin venäläinen Sadko-klubi ry ja Venäläinen kulttuuridemokraattinen liitto ry
http://www.vuotalo.fi/fi/tapahtumat/event/E36F6BFE8EA04197CD89A3476B9C2BFF/Kaupungilla_kulki_v
elho_-_ven_j_nkielinen_lastenesitys

Helsinki

INTERAKTIIVISET
PICCOLO-KONSERTIT
SUOMESSA
20.11.2016 «Huilun, piccolohuilun ja niiden
muinaisen sisaren seikkailut»
Mariinski-teatterin taiteilijat vierailevat Helsingissä
kerran kuussa ja konsertoivat kaksi kertaa päivässä

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Vanhemmat voivat osallistua lapsen kanssa. Kukin tilaisuus kestää n. 45 minuuttia.
OSOITE: Sali G18, Yrjönkatu 18, 00120 Helsinki
http://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2016/11/interaktiiviset-piccolo-konsertit-suomessa/157156

Helsinki

MuziK-klubi
la 26.11.2016 klo 19.00 - 23.00 Caisan sali
Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki
7€
Mambo Salsa at Caisa!
Mambo Salsaa Julio Romero Y Su Orquesta
monikulttuurisen bändin seurassa. Bändin muusikot
ovat Kuubasta, Suomesta, Meksikosta, Chilestä ja espanjalaisesta Harlemista.
Tartu myös ainutlaatuiseen tilaisuuteen opetella salsan perusliikkeitä letkeän Mambo Salsan lomassa.
Opetuksesta vastaa Helsinki Salsa Academyn DJ ja tanssinopettaja Mikko Kemppe.

MuziK – klubeissa Suomeen muuttaneet ja paikalliset huippumuusikot kohtaavat maailmanmusiikin,
kulttuurin ja eri traditioiden äärellä. Musiikkikokemusta täydentää ruoka- ja muut maistiaiset eri maanosien
parhaista paloista.
http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/7C4EAF7AD744580B31B39CE538F10A15/MuziK-klubi

Helsinki

Lumottu Silkkitie
la 3.12.2016 klo 17.00 - 20.00 Caisan sali
Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki
Vapaa pääsy
Silkkitie on ollut vuosituhansien aikana innovaatioiden
ja inspiraation lähteenä monille kansoille ja
karavaanimatkustajille. Tapahtuma on osa
tiedotushanketta joka tarjoaa tietoa, kulttuuria ja traditioita kuuluisan Silkkitien reitin varrella sijaitsevista
Keski-Aasian maista. Tarjolla tanssia, musiikkia ja teatteriesitys.
Tapahtuman avulla halutaan esitellä Keski-Aasian maiden kulttuuria musiikin, tanssin, laulun ja teatterin
avulla. Caisassa nähtävä tapahtuma on osa kulttuuriviikkoja, jotka tuovat Keski-Aasian maiden kulttuurit
Suomeen ennennäkemättömän laajasti. Projekti antaa omintakeisen ja kiinnostavan kuvan tämän hetken
koko Keski-Aasian elämänmenosta, historiasta ja kulttuurista.
http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/A4A981F1B6A2B2C2CAFD6A0509CE29B5/Lumottu_Silkkitie
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ST PETERSBURG FESTIVAL BALLET: JOUTSENLAMPI

Turku

06.12.2016 klo 15:00
LOGOMO-sali, Köydenpunojankatu 14, Turku
Suursuosioon edellisillä visiiteillään noussut St Petersburg Festival
Ballet tuo joulukuussa rakastetun Joutsenlampi-balettinsa
esiintymissaleihin ympäri Suomen.
Tämä Venäjän arvostetuimpiin balettiseurueisiin lukeutuva St
Petersburg Festival Ballet tunnetaan kurinalaisen pietarilaisen
balettiperinteen yhdistelemisestä moderniin eleganssiin.
Kiertuekokoonpano koostuu palkituista, ympäri maailmaa mainetta
niittäneistä huipputanssijoista, joiden virtuoosimainen taituruus näkyy
niin isoissa ryhmäkoreografioissa kuin hengästyttävissä
soolonumeroissakin. Kiertueella St Petersburg Festival Balletilla on mukanaan kevyet tuotantotekniset
elementit, joiden avulla tiukka kiertueaikataulu on mahdollista toteuttaa. Tchaikovskyn upea musiikki
kuullaan esityksistä nauhalta kauniisti soitettuina versioina. Koreografiat mukailevat Marius Petipan
klassikkotyyliä.
http://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2016/12/st-petersburg-festival-ballet-joutsenlampi/159099

Venäläisten
kansanlaulujen ilta

Helsinki

to 8.12.2016 klo 19.00 Vuosali Mosaiikkitori
2 , Helsinki
10/9 €
Lauluryhmä "Russkaya pesnja" esiintyy
johtajanaan Ljudmila Ridal.

Luvassa on sekä hauskoja ja meneviä että lyyrisiä ja vähän melankolisiakin venäläisiä kansanlauluja.
Kesto 60 min + väliaika
Järj. Venäläinen kulttuuridemokraattinen liitto ry
http://www.vuotalo.fi/fi/tapahtumat/event/BB1AD9B06336D1ADC20D20E6CF37D66E/Ven_l_isten_kansa
nlaulujen_ilta

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Helsinki

Kolme bassoa Moskovan Bolshoi-teatteri
la 10.12.2016 klo 18.00 Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46-48, Helsinki
alk. 35/30/25 €
Moskovan Bolshoi-teatterin kolme palkittua
tähtisolistia Andrei Antonov, Valery Gilmanov,
Vladimir Kudashev saapuvat konsertoimaan
Suomeen.
Kolme bassoa -konsertissa kuullaan yksin- että
yhteislauluna Tšaikovskin, Rahmaninovin,
Rossinin, Verdin, Mozartin, Rimsky-Korsakovin
ja Musorgskin ooppera-aarioita, joululauluja ja venäläisiä romansseja.
Kolmikko on valloittanut mahtavilla tulkinnoillaan yleisöjä ympäri maailmaa, muiden muassa Saksassa,
Espanjassa, Italiassa, Hollannissa, Ranskassa, Isossa Britanniassa, Yhdysvalloissa, Argentiinassa, Israelissa ja
Japanissa. Nyt heitä kuullaan ensi kertaa Suomessa.
Konserttimestarina toimii Mihail Egiazarjan.
Kesto 2 tuntia sisältäen väliajan
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/0A73EB450C940F35A75093CB6B9DDAD6/Kolme_basso
a

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
Helsinki

Montessoriohjaajakoulutus, 75 op, 2.1.2017 alkaen
Hyöty osallistujalle
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yleisesti Maria Montessorin kasvatusnäkemyksiin sekä antaa tietoa
montessoripedagogiikan lapsikäsityksestä. Opiskelija omaksuu montessoripedagogiikan oppimateriaalien
tavoitteet ja käyttötavat. Opiskelija harjaantuu käyttämään rakentavasti montessoripedagogiikan mukaisia
tietoja ja taitoja käytännössä 3-6-vuotiaitten lapsiryhmässä.
Koulutuksen sisältö


Montessoripedagogiikan filosofia ja historia sekä
lapsikäsitys (10op)



Montessoripedagogiikka (36op): Käytännön elämän
työt, aistimateriaalit, äidinkieli, matematiikka,
luonnontiede, taide, musiikki



Havainnointi (6op)



Praktikum (8op)



Projektiopinnot



Käsikirjojen valmistus montessorivälineiden käytöstä



Lopputentit: kirjalliset ja suullinen

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet opiskelijat saavat kansainvälisen AMI Diplomin sekä Metropolia
Ammattikorkeakoulun myöntämän opintotodistuksen suorituksesta.
Kouluttaja: Marja-Leena Tyrväinen, AMI montessoriohjaajakouluttaja
Aika ja paikka: 2.1.2017- kesä 2018
Pakilan Montessori-leikkikoulu, Osuuskunnantie 29, 00660 Helsinki
Metropolia ammattikorkeakoulu, Sofianlehdonkatu 5 b, 00610 Helsinki
Havainnointi ja harjoittelu suoritetaan AMI-montessoriohjaajan ohjauksessa montessoripäiväkodeissa.
http://metropolia-liiketoiminta.mail-pv.fi/a/s/71282445-6cd3b8ef60d5b7f0b2aca9dd48a1c66c/1407369

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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