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Kulttuuri
Jyväskylä

Tervetuloa kansainväliseen ArtMaster-teatterifestivaaliin 2017
Jyväskylässä 25.-27. elokuuta
2017

25.8. perjantai
17.15-18.15 - Näytelmä "Ritariromaanin sivuja" - keskiaikaista
teatteria. Kuninkaallinen kirahvi –teatteriseura («Giraffe Royal»,
Narva, Eesti). Esityksen seuraaminen ei vaadi venäjän kielen
taitoa. Huoneteatteri (Sammonkatu 4). Pääsy lipulla.
26.8. lauantai
12.00-13.00 – Näytelmä "Ei tulevasta, vaan menneestä..." koreografisia postikortteja J. Brodskyn teosten pohjalta. Vapaa
nykytanssiteatteri («Free Dance Contemporary Theatre», Perm, Venäjä). Esityksen seuraaminen ei vaadi
venäjän kielen taitoa. Huoneteatteri (Sammonkatu 4). Pääsy lipulla.
14.00-15.15 – Näytelmä "Kirje Jumalalle" A. Krymin kertomusten perusteella. Lanzheron-teatteriseura
(Harkov, Ukraina). Pääsy lipulla.
18.30-19.30 - Näytelmä: "Päällystakki". N. Gogolin kertomukseen perustuva esitys. Harlekiini-teatteriseura
(Vilna, Liettua). Pääsy lipulla. Huoneteatteri (Sammonkatu 4).
27.8. sunnuntai
13.00-15.20 — Näytelmä ”Piiritys”. Jyväskyläläinen teatteriseura ”Art Master”.
E. Grishkovetzin teokseen perustuva esitys. Pääsy lipulla. Huoneteatteri (Sammonkatu 4).
Lippujen varaukset: +358504065275 tai art-master@art-master.fi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1521156807945015&set=p.1521156807945015&type=3&th
eater
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Lappeenranta

Lappeenrannan Balettigaala 25.-26.8.2017

Esitykset järjestetään Lappeenrannan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä perjantaina
25.8.2017 klo 19 ja lauantaina 26.8.2017 klo 14
ja 19.
Lappeenrannan Balettigaala järjestetään
kaupunginteatterin Suurella näyttämöllä tuttuun
tapaan elokuun lopussa.
Kahdeksatta kertaa järjestettävä Balettigaala tarjoaa
yleisölle huikeita hetkiä vanhojen tuttujen ja uusien
tuttavuuksien parissa. Balettigaalan taiteellinen johtaja
Juhani Teräsvuori kuvaa tulevan Balettigaalan ohjelmistoa termeillä yllätyksellisyys, taituruus ja
koskettavuus.
Balettigaalan ohjelmiston teema on tänä vuonna rakkaus, elämä ja kuolema. Yksi tapahtuman kohokohdista
on Englannin kansallisbaletin nuorien tähtien, huikean Katja Khaniukovan ja fantastisen Cesar Corralesin
esittämä Le Corsairen Grand pas de deux -ohjelmanumero.
Myös muita kansainvälisiä tähtiä nähdään lavalla, mm. Dredenin Semper-oopperan István Simon ja Svetlana
Gileva esityksellään Satanellan Grand pas de deux, Veronan Balettikilpailun modernin sarjan voittaja Sofia
Cappelli, joka esittää kilpailukoreografiansa Poison sekä maailmankuulun koreografin Robert Northin
teoksen Death and The Maiden (Tyttö ja Kuolema) loppukohtaus.
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/14E6631E5463B63F7016D6F29880A4A8/Tanssiryhm__I
skushenie

Helsinki

RUS / АРТ-РЕВОЛЮЦИЯ.
Паблик-арт программа
музея ПЕРММ в
меняющемся
политическом контексте
В среду, 30 августа, в музее Kiasma состоится
открытая лекция арт-директора Музея современного
искусства ПЕРММ Наили Аллахвердиевой «Арт-революция. Паблик-арт программа музея ПЕРММ в
меняющемся политическом контексте».
Паблик-арт программа музея ПЕРММ была флагманским проектом пермской культурной революции,
главным визуальным индикатором изменений в культурной и средовой повестке Перми. Её масштаб
и резонансность привели к распространению аналогичных практик в других городах России, прежде
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всего в Москве. После четырёх лет расцвета 2010–2014 наступил период застоя в связи с приходом
нового губернатора и изменением политической конъюнктуры. За это время музей перешёл к новым
способам взаимодействия с городом через вовлечение подростков и пожилых людей в процессы
освоения среды. Акцент был перенесён с репрезентативных стратегий на экспертные функции и
обучение городских сообществ практикам паблик-арта и стрит-арта. Сегодня в Перми вновь меняется
политический контекст и есть перспективы возвращения интереса к проблемам качества среды.
Будет ли этот процесс сопровождаться интересом к современному искусству? В каком формате
возможна реанимация программы?
СПИКЕР: Наиля Аллахвердиева, искусствовед, куратор, арт-директор ПЕРММ
МЕСТО: Музей современного искусства Киасма, конференц-зал (Seminaari-tila), Mannerheiminaukio 2,
Хельсинки
НАЧАЛО в 18:00. Лекция пройдёт на русском языке с последовательным переводом на английский.
Вход свободный.
Лекция организована агентством Adelfa Agency Oy совместно с Финским музеем фотографии в рамках
проекта «Культура России – истоки и современность». Проект получил финансовую поддержку
Министерства образования и культуры Финляндии и Фонда Kone.
https://www.facebook.com/events/114222469195238/?acontext=%7B"ref"%3A"3"%2C"ref_newsfeed_st
ory_type"%3A"regular"%2C"feed_story_type"%3A"17"%2C"action_history"%3A"null"%7D

Helsinki

Kamari 21: Virtuoosien kohtaaminen
to 31.8.2017 klo 18.00
Kanneltalon konserttisali
Klaneettitie 5, Helsinki
Vapaa pääsy
Kanneltalo juhlii 25-vuotista taivaltaan kaikille
avoimella konsertilla, jossa soittavat pohjoismaiset
nuoren polven virtuoosit.
Illan ohjelmaan kuuluvat mm. Ludwig van
Beethovenin (1770–1827) Kreuzer-sonaatti op 47
sekä Niccolo Paganinin (1782–1840) variaatiot
teemasta ”Mooses Egyptissä”. Illan päättää Dmitri
Šostakovitšin (1906–1975) op. 67 Pianotrio nro 2, e-molli – samainen teos aloitti 2000-luvun alussa Kamari
21-sarjan.
Cecilia Zilliacus – viulu, Jonathan Roozeman – sello, Johannes Piirto – piano
http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/D12B80252770BE118C3334C43F002932/Kamari_21__Virt
uoosien_kohtaaminen
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Helsinki

Uskomattoman kiero satu! ХИТРАЯ СКАЗКА ИЛИ НИКТО
НЕ ПОВЕРИТ!
la 9.9.2017 klo 14.00
Malmitalo Malmisali
Ala-Malmin tori 1, Helsinki
5€
Venäjänkieliset lapset esittävät satuseikkailun koko
perheelle.
Tarinan päähenkilöt ovat kettupoika Ludwig XIV ja
tiputyttö eli kana Tutta Karlsson (I ja ainoa).
Ludwig ei voi sietää valehtelua ja haluaa olla rehellinen,
mikä ei oikein sovellu kettusuvun ominaisuuksiin ja
arvoihin. Vaikeaahan se on! Apunaan hänellä on
kuitenkin pieni, mutta pippurinen ja hyvin älykäs Tutta.
Suloinen tipu ei anna yleisen mielipiteen vaikuttaa,
vaan hän uskoo ystäväänsä ja tämän pyrkimyksiin
vilpittömästi.
Kesto noin 90 min, ei väliaikaa. Ikäsuositus 3+
Esityskieli on venäjä.
LIPUT TULEVAT MYYNTIIN 1.7.2017:
Liput 5 € ja alle 7-vuotiaat ilmaiseksi
Järj. Teatteriyhdistys Vahvat Tunteet ry
http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/8A405C2F7D63CA5A1D066FE5AB4FB98A/Uskomattoman_k
iero_satu__

Helsinki

Baglama Delight Helsinki
pe 15.9.2017 klo 18.00 - 20.00
Café Stoa
Turunlinnantie 1, Helsinki
Vapaa pääsy
Helposti tanssittavaa turkkilaista musiikkia!
Kokoonpano soittaa enimmäkseen säveltäjä ja
baglamasoittaja Neset Ertasin lauluja. Edesmennyt
Ertas on Turkin kuuluisin kansantaiteilija.
Baglama Delight Helsinki on perustettu elokuussa
2016. Bändiin kuuluvat Mikael Vehkaoja, Risto Paajanen, Ragim Namazov, Juha Lauronen sekä Anna Afra.
http://www.stoa.fi/fi/tapahtumat/event/010458C10029824A47992217D7A57C6B/Baglama_Delight_Helsi
nki
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Helsinki

Kaikkea maailmassa voi olla / ЧЕГО НА СВЕТЕ НЕ
БЫВАЕТ
la 23.9.2017 klo 11.00
Malmitalo Malmisali
Ala-Malmin tori 1, Helsinki
12/15 €
Gatchinan Lastenteatteri esittää kansansatuja
venäjäksi koko perheelle.
Venäjänkielisille perheille esitetään teatterina
venäläiset kansansadut Kaikkea maailmassa voi olla ja
Miten talonpoika veti nenästä herrasmiestä.
Kesto noin 1h, lisäksi väliaika. Ikäsuositus 3+
Esityskieli on venäjä.
Varaukset ja myynti p. 0400 552 557 ja perhekeskusmaria@gmail.com
Lippuja ei saa Malmitalon lipunmyynnistä.
Järj. Perhekeskus Maria Ry
Все вопросы, бронирование и заказ билетов по телефону 0400 552 557 или по электронной почте!
perhekeskusmaria@gmail.com

Helsinki

Tanssiryhmä Iskushenie
pe 29.9.2017 klo 19.00 Savoy-teatteri Kasarmikatu 46-48, 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
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Tampere

PISPALAN SOTTIISIN TANSSIMANIA,
TAMPERE

29.09.2017 - 01.10.2017
Tanssimania on uuden kansantanssin ja -musiikin
tapahtuma, joka nostaa esille tuoreimmat ja
mielenkiintoisimmat kansantanssiteokset. Se tarjoaa
koulutusta, konsertteja, kohtaamisia ja elämyksiä.
Tanhujalostamo-seminaarissa tuuletetaan tunteita
uudistuvasta kansantanssista.
http://tanssimania.nuorisoseurat.fi/

Helsinki

Lokki. Anton Tšehovin klassikkokomedia
ke 4.10.2017 klo 15.00
Malmitalo Malmisali
Ala-Malmin tori 1, Helsinki
6/10 €
Nuoret, valloittavat näyttelijät Eero Ojala ja Ella
Mettänen pureutuvat groteskilla otteella Anton
Tšehovin klassikon ytimeen. Mitään ei ole lisätty,
jotain on poistettu, huumori ja draama on säilytetty.
Nelinäytöksinen komedia kunnioittaa
alkuperäistekstin luonnetta ja varsinkin Tšehovin
ajatusta siitä, että Lokki on kirjoitettu komediaksi. Näytelmän huumori kumpuaa ihmisen itsekkyydestä.
Elämä tuntuu olevan kuin julmaa leikkiä, jatkuvasti keskeytyvä pyrkimys nousta siivilleen.
http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/6A3D788D8A4AEE677B7FC923BE098460/Lokki
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Helsinki

Radion sinfoniaorkesteri Elokuvakonsertti: Aleksanteri
Nevski (Venäjä 1938)
Pe 13.10.2017 19.00 - 21.00
Konserttisali
Arvioitu kesto: 2 tuntia
Järjestäjä: Radion sinfoniaorkesteri
Aleksanteri Nevski -elokuvassa soi Prokofjevin
musiikki.
Aleksanteri Nevski (Venäjä 1938) kertoo 1200-luvun
Novgorodin ruhtinaasta, joka lyö saksalaiset
ristiretkeilijät Peipsijärven jäälle. Prokofjevin musiikki
on yhtä järisyttävä kuin Eisensteinin kuva. Puikossa on
elokuvamusiikin erikoismies Frank Strobel, ja kuolleiden kentän valituksen laulaa dramaattinen Anna Danik.
Teksti: Susanna Välimäki
https://www.musiikkitalo.fi/fi/tapahtuma/rso-elokuvakonsertti-aleksanteri-nevski-venaja-1938

Helsinki

FROM RUSSIA WITH DANCE – GZHEL
Ti 17.10.2017 Klo 19:00
Gzhel kiertueen aikataulu:
Ti 17.10. klo 19 Helsinki, Kulttuuritalo
Ke 18.10. klo 19.30 Turun Konserttitalo
To 19.10. klo 19 Tampere-talo
Pe 20.10. klo 19 Kuopion Musiikkikeskus
Su 22.10. klo 16 Oulu, Madetojan sali
Gzhel on Venäjän tunnetuin kansantanssiryhmä. Koko maailma
ihaili sen häikäisevää esitystä Sotshin olympialaisten avajaisista.
Gzhelillä onkin maine huippuluokan kansantanssiryhmänä, joka
kiertää aktiivisesti maailmalla. Ryhmä saapuu Suomeen
lokakuussa 2017 ja esiintyy viidellä paikkakunnalla. Luvassa on
säihkettä ja vauhtia, kun lavan valloittaa 50 loistavaa tanssijaa.
Gzhelin vieraillessa Kaustisen Kansanmusiikkijuhlilla vuonna 2007
yleisö hurrasi seisaaltaan henkeäsalpaavalle esitykselle.
’Gzhel tuo esiin omissa tansseissaan Venäjän monikulttuurista kirjoa.
Repertuaariin kuuluu myös eurooppalaisia tansseja. Huiputanssijat tuovat venäläisen kansantanssin
perinteen nykyaikaan.
GZHEL:iä johtaa Marina Kuklina, balettimestari Valentina Slyhanova, tanssinopettaja Irina Tsukanova.
http://www.venajaseura.com/kulttuuria-ja-projekteja/gzhel-kiertue-2017
http://kulttuuritalo.fi/tapahtuma/russia-dance-gzhel/
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Helsinki

Chekhov Machine: Love and Disaster Ensi-ilta
ke 18.10.2017 klo 19.00
Kanneltalon teatteri- ja konserttisali
Klaneettitie 5, Helsinki
15/12 €
Chekhov Machine on monitaiteellinen ryhmä, joka on
luonut vuodesta 2013 kokeellisia, monikielisiä ja taiteellisia esityksiä Anton Tšehovin ja Samuel
Becketin näytelmien maailmoista.
Chekhov Machine on monitaiteellinen ryhmä, joka on
luonut vuodesta 2013 kokeellisia, monikielisiä ja taiteellisia esityksiä Anton Tšehovin ja Samuel
Becketin näytelmien maailmoista. Tämän syksyn tuotanto on seitsemäs sarjassaan ja saa innoituksensa
Rakkaudesta ja Riivauksesta Tsehovin näytelmissä. Esitys yhdistää teatterin, performanssin sekä tanssin,
musiikin ja kuvataiteen.
Esityskieli englanti. Kesto 90 min.
http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/B25908E232D296275772D84CBAFE46AA/Chekhov_Machin
e__Love_and_Disaster

Helsinki

KANSALLISOOPPERA
ESTONIA
LA TRAVIATA
Giuseppe Verdin ooppera
Aleksanterin teatteri
To 23.11. klo 19.00
Kesto noin 3 tuntia sisältäen 2 väliaikaa
Tekstitys teatterisalissa suomeksi ja
englanniksi.
Liput 48 / 38 €
”La traviata” on oopperoiden ooppera, klassikko, joka
ei vanhene. Se on 1800-luvun kesivaiheilta asti
valloittanut yleisöä kaikkialla maailmassa ja
muodostunut yhdeksi rakastetuimmista oopperoista
musiikkiteatterin historiassa. Myös Estoniassa ”La
traviata” on yksi eniten ohjatuista oopperoista, jolle yleisö on noin vuosisadan aikana osoittanut suosiotaan
seitsemässä ensi-illassa.
http://www.aleksanterinteatteri.fi/la-traviata
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Seminaari

Lapsiperhe turvapaikanhakijana -alueseminaari
Jyväskylässä

Jyväskylä

torstai 14.9.2017 9.00–16.00
Seminaari tarjoaa konkreettisia menetelmiä turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisten perheiden
kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn. Seminaarin avulla tuetaan turvapaikanhakija -ja
maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden kanssa työskentelyä ja vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi
kartoitetaan perheille jo olemassa olevaa toimintaa ja luodaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Seminaari
tarjoaa konkreettisia menetelmiä perheiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn.
Seminaari on tarkoitettu työntekijöille vastaanottokeskuksissa ja alaikäisyksiköissä, ensi- ja
turvakotiyhdistyksissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä, yhdistyksissä, seurakunnissa sekä
päättäjille ja vapaaehtoisille.
Aamu- ja iltapäiväkahvit sisältyvät seminaariin. Lounas on omakustanteinen.
Seminaarin järjestävät Ensi- ja turvakotien liiton Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projekti sekä Jyväskylän
ensi- ja turvakoti.
Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperheturvapaikanhakijana-alueseminaari-jyvaskyla/

Lisätiedot: Anna Mikkonen, etunimi.sukunimi@etkl.fi
Tervetuloa! https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat//haku/0/0/1/9/2017/_/30/9/2017/month/1#events

Koulutus
Helsinki

04.09.2017 начинаются бесплатные курсы для
(начинающих) предрпинимателей в г. Хельсинки
TEHOSTARTTI YRITTÄJYYTEEN -koulutukset jatkuvat nyt syksyllä 2017 NewCo Helsingissä!
-

Helsingin kaupungin omaa työllistämiskoulutusta ja osallistujille maksutonta
suunnattu ensisijaisesti helsinkiläisille, jotka suunnittelevat yrityksen perustamista
sopii myös maahanmuuttajille, joilla on riittävä suomen kielen taito, opetus on suomeksi
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-

ei haittaa vaikka yritys olisi jo perustettu!
koulutukseen pääsee vain kartoitusjakson kautta,
joita järjestetään 2 jaksoa, jotka pidetään
aamupäivisin (3 x 3 tuntia).

KARTOITUSJAKSO I / pidetään ma 4.9, ke 6.9 ja pe 8.9
aamupäivisin klo 9-12
Ilmoittautuminen:
http://open.newcohelsinki.fi/events/139199/time/1902

KARTOITUSJAKSO II / pidetään ma 11.9, ke 13.9 ja pe 15.9
aamupäivisin klo 9-12
Ilmoittautuminen:
http://open.newcohelsinki.fi/events/139201/time/1903

Voi valita kumpi kartoitus sopii paremmin, mutta
ilmoittautuminen vain yhteen jaksoon!
Kartoitusjaksojen päätteeksi haetaan varsinaiselle
Tehostartti-kurssille jolle otetaan 20–25 kurssilaista.
Tehostartti(6) pidetään ajalla 25.9.–5.10.2017 yhteensä 18
tuntia (6 x 3 tuntia).
Kouluttajina toimivat koulutusalan kokeneet yrittäjät Tarja Pursiainen ja Juha Siikavuo Valmennustalo 360
Oy:sta.
Koulutus kartoituksineen pidetään NewCo Helsingissä, Ensi linja 1, kurssiesite liitteenä.
Myöhemmin syksylle loka-marraskuussa suunniteltu vielä toinen tehostartti yrittäjyyteen (nro7)
sekä myös jatkokoulutus Tehostartti Plus jo toimiville yrittäjille, mikä pidetään iltaisin.
lisätietoja: liisa.mallat@hel.fi

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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