1.10. – 31.10.2017

www.mosaiikki.info

Kulttuuri
Helsinki
Turku
Tampere
Kuopio
Oulu

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

Elviira Davidow: Käsiin kirjottu
ke 4.10.2017 - la 28.10.2017
Kanneltalon galleria. Klaneettitie 5, Helsinki
Vapaa pääsy
Kanneltalon galleriaan avautuva valokuvanäyttely
tutustuttaa katsojat Itä-Euroopan romaniväestön
elämäntilanteeseen ja historiaan sekä valottaa köyhyyden
taustoja. Valokuvien lisäksi esillä on romanien tekemiä
perinnekäsitöitä.
Näyttelyn yhteydessä järjestetään työpajoja ja työnäytöksiä – seuraa ilmoittelua tällä sivulla.
Kanneltalon galleria on avoinna ma–to 9–20, pe 9–18, la 10–16, su suljettu.
http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/8C03C5884E20716689CB2B5C9F05C3E8/Elviira_Davidow_
_K_siin_kirjottu

Helsinki

SLOVAK DANCE THEATRE & BALLET FINLAND
Aleksanterin teatteri. Ke 18.10. klo 19. Liput 15 €
Punainen väri liitetään yleensä intohimoon,
kontrolloimattomiin tunteisiin ja jopa tragediaan. Näitä
elementtejä on tarjolla Slovak Dance Theatren ja Ballet
Finlandin yhteisillassa “Carmen X Red Light Drowning”.
Illassa nähdään slovakialaisryhmän versio legendaarisesta
Carmenista sekä Ballet Finlandin mystinen Red Light
Drowning. Tervetuloa! Vitajte! Welcome!
http://www.aleksanterinteatteri.fi/slovak-dance-theatre-ballet-finland

Helsinki

Perhekeskus Maria: Pinokkio
la 28.10.2017 klo 12.00
Kanneltalon teatteri- ja konserttisali
Klaneettitie 5, Helsinki. Liput 14/12 €
Carlo Collodin satuklassikkoon perustuva lastennäytelmä
kertoo yksinäisestä puusepästä, joka veistää puunuken.
Nukke saa nimekseen Pinokkio.
Esitys on venäjänkielinen. Kesto 70 min, ei väliaikaa
HUOM! Lippuvaraukset puh 0400 552 557 tai
perhekeskusmaria@gmail.com
http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/C49A2ECB5B222DF19C2F0549179B01D9/Perhekeskus_Ma
ria__Pinokkio
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Helsinki

Kylmä syksy. Teatteriprojekti.
28 октября на сцене Музыкантов (Karpalokuja 7A,
Helsinki), начало в 17:00
Новый проект InerLab ry и ДЦК "Музыканты" будет интересен
взрослым любителям театра.
Работа режиссера Олега Николаенко (http://olegnikolaenko.com/)
и профессиональных актеров уже 28 октября на сцене
Музыкантов (Karpalokuja 7A, Helsinki), начало в 17:00
Вход свободный.
Представление на финском языке.
http://musikantit.fi/fi/

Helsinki

«Гуси-лебеди» кукольный спектакль
28.10.2017 в 17:00 дети 2-4 лет
29.10.2017 в 17.00 от 5 лет
Приглашаем встретиться с героями любимой русской народной
сказки и поучаствовать в увлекательном интерактивном действе.
Детей от 5 лет после спектакля ждет ужасное и захватывающее
приключение!
Приглашаем всех в костюмах!
Билеты: 12,00 детский/10,00 взрослый.
Предварительная регистрация. Количество мест ограничено.
Дети до 6 лет в сопровождении взрослого. Cменная обувь
обязательна.
0442004358, 0408305534, nina@pelikan.fi, vladimir@pelikan.fi
Адрес: торговый центр Myllypuro, Kiviparintie 2, Lasten teatteri
Pelikan
http://www.pelikan.fi/press_181.html

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.
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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

Masrah – 25-vuotisjuhlagaala
la 21.10.2017 klo 18.00
Malmitalo Malmisali
Ala-Malmin tori 1, Helsinki
21,50/28 €
Itämaisen tanssin yhdistys Masrah perustettiin Helsinkiin 1992.
Masrah ry on nyt 25 vuotta tutustuttanut suomalaisia itämaiseen
tanssiin ja Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kansantansseihin.
Gaalassa nähdään useita erilaisia tansseja, joissa on värikkyyttä ja
charmia. Masrahista toivotetaan: ”Tervetuloa juhlimaan kanssamme!”
Kesto noin 2h, väliaika on.
Lippujen halvempi hinta on eläkeläisille, työttömille, opiskelijoille, lapsille 4–16v.
http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/C1048E88DD466D465D66310E9692416F/Masrah___25vuotisjuhlagaala

Helsinki

Tри легенды прибалтийского
кино на сцене Александровского
театра 30 октября!
Уникальная возможность увидеть
три легенды прибалтийского кино на одной сцене
Александровского театра в Хельсинки 30 октября!
Мартиныш Вилсонс, Арнис Лицитис и Иварс Калныньш
'в постановке «ЕЖИК В ТУМАНЕ»!
Положительные эмоции и заряд бодрости гарантированы!
Начало в 19.00 Билеты 30/35е
Билеты в кассе Александровского театра, на сайте Ticketmaster.fi
так же предварительно билеты можно приобрести в магазине
русских продуктов "Теремок" по адресу: Aarteenetsijäntie,4 J
Mellunmäki и в "Phimisimo My sushi Kafe" по адресу:
Jakomäentie,26 Jakomäki. Дополнительная информация по тел. 0407687275 Masterton Finland Oy
http://www.aleksanterinteatteri.fi
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Helsinki

Finlandia – Itsenäisen Suomen synty sävelin
Balalaikkaorkesteri ja kamarikuoro
ti 31.10.2017 klo 19.00
Malmitalo Malmisali
Ala-Malmin tori 1, Helsinki
13,50 €
Helsingin balalaikkaorkesteri ja Helsingin yliopiston
musiikkiseuran kamarikuoro esittävät Finlandia-konsertin.
Finlandia käsittää syksyllä 2017 konsertteja, jossa konsertin
alussa on Helsingin balalaikkaorkesterin esittämänä venäläisen
1800–1900-lukujen musiikkimaisemaa. Tästä edetään kuoron
esittämään osuuteen, pääosassa itsenäiseen Suomeen
kaipaavan kansallistunteen sävyttämää laulua. Lopuksi orkesteri ja kuoro esittävät yhdessä osuuden, josta
välittyy kuulijalle sata vuotta sitten erilaisten aatteiden ja voimien myllerryksen keskeltä nousseen uuden
Suomen yhteinen kuva.
http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/E85C18AF4521FA2627098F6F538F2D5F/Finlandia___Itsen
_isen_Suomen_synty_s_velin

Helsinki

Anton Tšehov: Vanja-eno Suomen ensi-ilta
ke 1.11.2017 klo 19.00
Kanneltalon konserttisali
Klaneettitie 5, Helsinki
15/12 €
Jari Juutisen kansainvälinen ohjaus on pyörteinen ja kiihkeä
versio Tšehovin klassikosta, jonka venäläisnäyttelijät
tulkitsevat vangitsevalla taidolla ja intohimolla. 90 min
Esityskieli venäjä, tekstitys suomeksi
Sadsongskomplex:fi, Novgorodin Akateeminen Draamateatteri (RU), Teatterin tiedotuskeskus TINFO (FI),
Musikantit, Sadko, VKDL, Perhekeskus Maria ja Kanneltalo
http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/709EFA6056A310E2C1DF504F73D33FE9/Anton_T_ehov__
Vanja-eno_

Tampere

TAMPERE JAZZ HAPPENING
02.11.2017 - 05.11.2017
Tampere Jazz Happeningin kansainvälinen ohjelmisto kokoaa
vuosittain yhteen modernin jazzin kärkinimet ja
tulevaisuuden suunnannäyttäjät. Nelipäiväinen tapahtuma
tunnetaan lämpimästä tunnelmastaan ja
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ennakkoluulottomasta otteestaan nykyjazziin. Tarjolla on korkean profiilin kotimaisia ja maailmanluokan
esiintyjiä sekä intensiivisiä klubikeikkoja pikkutunneille asti.
http://www.festivals.fi/festivaalit/tampere-jazz-happening-2/#.Wd8qkilvWs0

Helsinki

Venäjän mustalaisten lauluja
pe 3.11.2017 klo 19.00
Vuosali. Mosaiikkitori 2 , Helsinki
15/13 €
Illan aikana kuullaan kaikkien aikojen suosituimpia venäjän
mustalaisten lauluja, virtuoosimaista instrumentaali- ja
viulumusiikkia.
Kappaleita esittää venäläinen soitinyhtye Kimalaistrio ja Duoorkesteri.
Kimalaistrion kokoonpano: Sergey Shaykhulin – laulu, Olga Ridal
– laulu, Pentti Yrjänäinen – domra prima, Artemi Gvazava –
kontrabasso-balalaikka, Reino Bürkland – harmonikka
Kimalaistrioa johtaa ja laulut sovittaa Reino Bürkland
Duo-orkesterin kokoonpano: Inessa Watson – laulu, kitara & Artemi Gvazava – viulu
Kesto 2 h 20 min, sisältää väliajan
Järj. Venäläinen kulttuuridemokraattinen liitto ry
http://www.vuotalo.fi/fi/tapahtumat/event/C8B1598266A3079F3C59611FCBE0734A/Ven_j_n_mustalaist
en_lauluja

Helsinki
Vantaa

CulturaFest Helsingissä 2.-5.11. sekä Vantaalla 10.-11.
ja 17.-19.11.2017
Uusi #CulturaFest -tapahtuma starttaa syksyllä 2017!
CulturaFest kokeilee, tutkii ja tuo yhteen ihmisiä, taiteenlajeja ja
ajatuksia. Kokoamme yhteen kaikki, joita yhdistää rakkaus
kulttuuriin ja halu kehittyä sen avulla.
CulturaFest on elävä ja dynaaminen tapahtuma, joka rakentuu
vuoden kuluessa kohtaamisten, dialogien ja keskustelujen
voimin.
Ensimmäisen tapahtuman ohjelmassa on teatteria, elokuvaa,
näyttelyitä, keskustelua, musiikkia, ruokaa ja perheohjelmaa
museoissa. Kaikkia tapahtumia yhdistävä teema on Yhteinen
muisti (Shared Memory).
http://www.culturas.fi/culturafest-helsingissa-2-511-sekavantaalla-10-11-ja-17-19112017
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Helsinki

Etnosoi! 30 vuotta Oum (Marokko)
to 9.11.2017 klo 19.00
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46-48, Helsinki
30 / 25 /10 €
Casablancassa syntynyt ja Marrakeshissa kasvanut Oumel Ghait Benessahraoui - taiteilijanimeltään Oum - on
herkkä ja samalla vahva ja väkevä esiintyjä, jonka
lavakarisma on vangitseva.
Oum: laulu
Damian Nueva/Maurizio Congiu: kontrabasso
acir Rami: oud
Camille Passeri: trumpetti
Inor Sotolongo/Natascha Rogers: perkussiot
Konsertin kesto n. 80 minuuttia. Ei väliaikaa.
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/4A9877BDF507D2E5E73BB8D14CDDC1F3/Etnosoi__30_
vuotta_Oum__Marokko_

Helsinki

Lasten Etnosoi! Monenlaista
puuhaa koko perheelle
su 12.11.2017 klo 14.00 - 17.00
Malmitalo
Ala-Malmin tori 1, Helsinki
Vapaa pääsy
Isänpäivä vietetään seikkaillen ympäri maailmaa – kuinkas muuten!
Sibelius-Akatemian GLOMAS-ohjelman kansainvälisen muusikkokaartin kanssa matkaamme konserttien ja
työpajojen kautta eri maihin.
http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/28E17EC3A533669E9F22FEA377E1EDE3/Lasten_Etnosoi_

Helsinki

The Beauty of Korea
ma 13.11.2017 klo 19.00
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46-48, Helsinki
Vapaa pääsy
Gyeonggi Provincial Dance Company on perustettu vuonna
1993 ylläpitämään ja kehittämään maansa rikasta
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tanssiperinnettä. Ryhmän taiteellisen johtajan Junghak Kimin luotsaama tanssiryhmällä on vuosittain yli 100
esitystä kotimaassaan Koreassa ja ulkomailla.
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/012CD9734BF4A143BDF65E2489D95487/The_Beauty_o
f_Korea

Helsinki

Maa ilmassa -klubi: Marouf Group
la 18.11.2017 klo 19.00
Vuosali. Mosaiikkitori 2 , Helsinki
10/8 €
Marouf Majidi on suomalais-iranilainen kurdi ja
mestarimuusikko, joka oppi varhain soittamaan taria ja
tanbouria, viehättävän tummasointisia kielisoittimia.
Maroufin juuret ovat Lähi-idän perinteessä, mutta
kappaleissa kuuluu niin skandinaavisen jazzin kuin
afromusiikin vaikutteita.
Marouf Majidi – laulu, tar, tanbour, sävellykset, Jouni Järvelä – sopraano-, altto- ja tenorisaksofonit, es, bja bassoklarinetit, huilu, piano, sovitukset, Jukka Haavisto – basso, Mikko Hassinen – rummut ja
lyömäsoittimet
http://www.vuotalo.fi/fi/tapahtumat/event/83E54DA3B89D56B66A8041BCB16496D4/Maa_ilmassa_klubi__Marouf_Group

Helsinki

Ali & Alpo Aaltokoski Dance Marathon
ma 20.11.2017 klo 14.00
Stoa, Teatterisali
Turunlinnantie 1, Itäkeskus, Helsinki
15/12 €
Arabialainen perinnemusiikki ja suomalainen nykytanssi
kohtaavat sanattomassa dialogissa.
Alin saamat kielteiset turvapaikkapäätökset vaikuttivat
dramaattisesti teoksen syntyprosessiin sekä
lopputulokseen. Teos tuo koskettavasti esille inhimillisen
kokemuksen ja näkökulman tiukentuneen
turvapaikkapolitiikan seurauksista.
"On mies, tanssi ja musiikki. Enempää ei tarvita, ne riittävät kertomaan paljon ja suoraan sydämestä. Pala
nousee kurkkuun. Kyyneleitä on vaikea pidätellä viimeistään siinä vaiheessa, kun tanssija ja muusikko
tulevat näyttämölle loppukiitoksiin."
http://www.stoa.fi/fi/tapahtumat/event/94E97B58E190A57530AE5F8211C1A8AB/Ali___Alpo
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Turku

VENÄLÄISEN ELOKUVAN VIIKKO LOGOMOSSA
21.11.2017 - 24.11.2017
Logomo (Köydenpunojankatu 14)
Turussa katsellaan jälleen hyvää venäläistä nykyelokuvaa! Kaikki
näytökset Logomon Move2-salissa (Köydenpunojankatu 14).
Elokuvaviikko järjestetään yhteistyössä Suomi-Venäjä-Seuran,
Varsinais-Suomen Elokuvakeskuksen ja Logomon kesken. Elokuvat
on tekstitetty englanniksi, liput 5 € / elokuva.
Voit ostaa lippuja etukäteen Suomi-Venäjä-Seuran toimistosta (mato klo 10-16) tai varata etukäteen (turku@venajaseura.com ja 02277 3200) ja lunastaa ovelta ennen esityksen alkua.
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/turku/tapahtumakalent
eri/ven-l-isen-elokuvan-viikko-logomossa

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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Koulutus
Turku
Helsinki

Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue 2017
Koulutuskiertue tarjoaa ideoita ja näkökulmia
1) Asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseen,
2) Osallistaviin menetelmiin kouluttamisessa ja
3) Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja kustannusten arviointiin ja näkyväksi tekemiseen.
Tilaisuudet toteutuvat samansisältöisinä kaikilla paikkakunnilla.
Ohjelma sisältää alustuksia, keskustelua ja ryhmätöitä. Ilmoittautuessa tulee valita yksi teema, jota
koskevaan työskentelyyn osallistuu koko päivän ajan.
Koulutuspaikkakunnat ovat:
14.11. Turku
12.12. Helsinki
https://www.soste.fi
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