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Kulttuuri
Tahko

Детский музыкальный лекторий "Пикколо"
в Финляндии

Три концерта "Пикколо" в июне 2017 в городе Нильсия
(nilsiän kirkko) в 60 км от Куопио!
Вход свободный для всех желающих!
"Пикколо" организовывает летний Международный
музыкальный семейный лагерь в Тахко, в Golden Resort
с 6.6 - 20.6.2017.
В этот период "Пикколо" дает ТРИ БЕСПЛАТНЫХ
КОНЦЕРТА В NILSIÄN KIRKKO!
9.6.2017 в 10.00
12.6. 2017 в 10.00
16.6.2017 в 10.00
Приезжайте на концерты и ЗОВИТЕ ВСЕХ СВОИХ
ЗНАКОМЫХ!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1344014922333
320&set=gm.756519371195747&type=3&theater
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Helsinki

Казацкое ШОУ (хор "Сударушка", Лахти)
Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus/РЦНК в Хельсинки
11.06.2017, 15.00
Праздник День России, отмечающийся 12 июня - это один из самых молодых и одновременно
значимых праздников в Российской Федерации.
Отмечать его стали не так давно, хотя в 2017 году он уже
отпразднует свой 25-летний юбилей.
Российский центр науки и культуры приготовил для
жителей Хельсинки и гостей столицы разнообразную
культурно-развлекательную программу, которая будет
интересна не только детям, но и взрослым.
Подробности читай на сайте:
http://fin.rs.gov.ru/ru/announcements/5357
11 июня, в 15.00 - концерт хора “Сударушка” (г. Лахти) с
праздничной программой “Казацкое шоу”. Место
проведения: РЦНК, кинозал
Забронировать место в зале:
https://docs.google.com/forms/d/14TrJVDq8fFBxGel
Pd5Y6qM2dPGZY0DJB-qCMLhNa6kw/edit

СВОБОДНЫЙ ВХОД
РЦНК в г. Хельсинки (Nordenskiöldinkatu 1, 00250
Helsinki)
https://www.facebook.com/events/1393266887406825/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22%2C
%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Helsinki

Grigori Sokolov
Ti 13.06.2017 19.00 - 21.30
Konserttisali
Arvioitu kesto: 2 tuntia 30 minuuttia
Grigori Sokolov, yksi aikamme juhlituimmista
pianotaiteilijoista, konsertoi Helsingin Musiikkitalossa 13.
kesäkuuta 2017 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
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jalostanut ja kehittänyt venäläisen pianokoulun perinnettä ja häntä pidetään venäläisen pianotaiteen
suuren tradition jatkajana.
Konsertin tuottaa Fazer Konserttitoimisto Oy.
https://www.musiikkitalo.fi/fi/tapahtuma/grigori-sokolovpianoresitaali-0

Naantali

Naantalin Musiikkijuhlat
06.06.2017 - 17.06.2017
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/#.WTUsD9wlGUk

Kuopio

Танцевальный фестиваль Куопио – праздник для всех
14–20.6.2017
Современные танцы, балет, фламенко и африканские танцы
Каждый год в июне центр города Куопио целую неделю
заполнен танцами. Картину города расцвечивают прибывшие из
разных уголков мира танцоры, а на сцене торговой площади
можно увидеть самые разнообразные выступления. Туристы и
местные жители по вечерам устремляются в Музыкальный
центр, Городской театр или Культурную арену.
Ставший традиционным Танцевальный фестиваль Куопио, уже 48-й по счёту, состоится 14–20.6.2017.
Программа фестиваля обширная и самого высокого уровня.
Новый взгляд на «Жизель»
Два года назад зрители фестивали смогли насладиться «Лебединым озером» в постановке Дада
Масило. На этот раз хореограф представит свою версию классического балет «Жизель».
Южноафриканец Масило объединил в своём танце балет, современный и африканский танец..
Представления состоятся в Музыкальном центре Куопио 19 и 20.6 в 18 часов. Зрители Гала-концертов
тоже смогут увидеть фрагмент из первого акта «Жизели».
Гала-концерт соберёт звёзд танца
На Гала-концерте фестиваля в течение одного вечера будет представлено множество произведений
высочайшего класса.
Концерт для всей семьи учащихся Балетной школы Финского Национального балета
В день открытия фестиваля, 14.6 в 15 часов в Музыкальном центре можно увидеть фрагменты из
весеннего концерта учащихся Балетной школы Финского национального балета, танцевальные стили
варьируются от классического до модерна.
Познакомиться с программой фестиваля можно здесь: www.kuopiodancefestival.fi
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Helsinki

Seurasaaren juhannusvalkeat,
Helsinki
23.06.2017 - 24.06.2017
Juhannusvalkeat on nostalginen koko perheen kaupunkijuhla
Helsingissä. Museomiljöössä järjestettävä juhla sisältää
tuoreita ja perinteisiä näkökulmia suomalaiseen
juhannuksenviettoon.
http://www.festivals.fi/festivaalit/seurasaarenjuhannusvalkeat-helsinki/#.WTUj4dwlGUk

Mikkeli

Mikkelin Musiikkijuhlat
26.06.2017 - 30.07.2017

Maestro Valeri Gergijev tuo maailmankuulun Mariinskiteatterin orkesterin ja solistit Mikkeliin jälleen ensi kesänä.
Tuleva kesä on juhlavuosi, sillä Mariinskin seurue saapuu
Mikkeliin jo 25. kerran. Neljännesvuosisata on jo varsin pitkä
taival tämän tyyppiselle tapahtumalle. Ensimmäisen kerran
Musiikkijuhlat järjestettiin pienimuotoisena
kamarimusiikkitapahtumana vuonna 1992, josta tapahtuma on
kehittynyt yhdeksi klassisen musiikin merkkitapahtumaksi
Suomen kesässä.
http://www.festivals.fi/festivaalit/mikkelin-musiikkijuhlat-2/#.WTUt1NwlGUk

Helsinki

Valkolaiset
ke 28.6.2017 klo 19.00 Espan lava Helsinki
Vapaa pääsy
Valkolaiset perustettiin vuonna 2008, kun pieni
mustalaismusiikista innostunut helsinkiläinen joukko kokoontui yhteen soittelemaan mustalaisrytmejä ja
tanssimaan mustalaistansseja omaksi ilokseen.
http://www.espanlava.fi/fi/tapahtumat/event/64ABAD55E3C91612EB72346A8E65128F/Valkolaiset
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Helsinki

Helsingin Balalaikkaorkesteri
pe 30.6.2017 klo 19.00 Espan lava, Helsinki
Vapaa pääsy
Helsingin Balalaikkaorkesteri on 1910 perustettu
venäläisten kansansoitinten orkesteri. Espan lavalla 30.6
kello 19.00 se luo kesäistä tunnelmaa domrien ja
balalaikkojen sekä haitarin voimin. Satavuotiaan Suomen
kunniaksi yli satavuotias orkesteri soittaa sekä uudempia
että vanhempia kappaleita alkaen tsaarinajan Suomesta.
http://www.espanlava.fi/fi/tapahtumat/event/20B726DD992ABAA7C6F62CE5125A0695/Helsingin_Balalai
kkaorkesteri

Helsinki

Denis Matsuev
Ma 10.07.2017 - 19.00
Konserttisali
Sensaatiomainen pianisti Denis Matsuev
konsertoi Musiikkitalossa 10.7.2017
Denis Matsuev, maailmankuulu pianisti ja ”hienoimpia
venäläisiä musiikkiperinteitä vaaliva virtuoosi”
(Gramophone) saapuu heinäkuussa Helsinkiin osana
Skandinavian resitaalikiertuettaan. Montrealissa
ilmestyvä Le Devoir kutsui Matsuevia vastikään ”pianistiksi, jolle ei tällä hetkellä löydy vertaista ja jonka
tasolle harva pianisti on koskaan yltänyt. Hänen soittoaan leimaa ymmärrystä uhmaava tekninen taituruus,
soinnin täydellinen ymmärrys sekä venäläinen sielukkuus, anteliaisuus ja palo.”
https://www.musiikkitalo.fi/fi/tapahtuma/denis-matsuev

Mänttä

Mäntän kuvataideviikot
11.06.2017 - 31.08.2017
Vuodesta 1993 järjestetty Mäntän kuvataideviikot on
Suomen merkittävin kesäinen nykytaiteen katselmus.
Vuosittain vaihtuva kuraattori tuo näyttelyyn aina oman
tuoreen näkökulmansa. Kuvataideviikot käynnistyi
1993. Jo yli 10 vuoden ajan tapahtuman pääpaikkana on
ollut Pekilo, entinen rehunjalostamo Mäntän
tehtaanpiipun juurella. Nykytaide tulee lähelle: Mänttä
on koko perheen retkikohde.
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Mm. Olen suomalainen
Olga Malytchevan henkilökuvia
Näyttely on avoinna Art Hotel Honkahovissa 3.6-15.8.2017
joka päivä kello 10-18
"Olga Malytcheva on opiskellut maalaamista
yksitoistavuotiaasta asti Pietarin Taidekoulussa ja sen jälkeen
N. K. Rerihon Taideammattikorkeakoulussa. Suomeen hän
muutti vuonna 1996 ja kuuluu nykyisin Jyväskylän
Taiteilijaseuraan. Malytcheva on vuodesta 1990 lähtien
osallistunut moniin yhteisnäyttelyihin sekä pitänyt
yksityisnäyttelyitä. Hänen teoksiaan on yksityiskokoelmissa
mm. Italiassa, Saksassa, Japanissa, Ruotsissa, Suomessa ja
Venäjällä. Hänellä on myös runsaasti kokemusta
opettamisesta"
http://www.festivals.fi/festivaalit/mantan-kuvataideviikot2/#.WTUXgtwlGUk

Helsinki

Tanssiryhmä Iskushenie
pe 29.9.2017 klo 19.00 Savoy-teatteri Kasarmikatu 4648, Helsinki
40 / 33 / 25 €
Pietarilaisen tanssiteatteri Iskushenien esitys "Vesisateessa" on
teatterin kautta aikojen suosituin esitys. Kaikilla ryhmän 11
miestanssijalla on balettitausta. Vesisateessa -show on vahvaa
ja energistä tanssia, jossa on mukana huikeaa akrobatiaa.
Esityksen musiikki sisältää paljon kansainvälisiä hittejä.
Vuonna 2016 Suomessa ensimmäistä kertaa nähty ja suurenmoisen menestyksen saavuttanut show i
saapuu uudelleen Helsinkiin. Iskushenie-ryhmä on esiintynyt Venäjällä, Saksassa, Virossa, Algeriassa,
Espanjassa ja Israelissa.
2 h sis. väliajan, + 16 v
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/14E6631E5463B63F7016D6F29880A4A8/Tanssiryhm__I
skushenie

Kiitämme päärahoittajaamme RAY:tä
Suomen maahanmuuttajien tukemisesta!
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