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Kulttuuri 

Kaupungin kukat. Taiteilija 

Oleg Tchoumakin akvarelleja. 

22.8.–8.9.2014 

Kasi, Vuorikatu 8 

Avajaiset perjantaina 22.8.2014 klo 18.30–20.00. Vapaa pääsy 

Tchoumakilla on ollut lukuisia näyttelyitä Venäjällä, sekä Saksassa, Ranskassa ja Suomessa, mm. Helsingissä, 

Joensuussa, Turussa, Mikkelissä, Jyväskylässä. Yksityiskokoelmissa hänen töitään on ympäri Eurooppaa sekä 

museoissa ja julkisyhteisöissä Venäjällä. Taiteilijan vahvinta osaamista ovat muotokuvat, maisemat ja 

asetelmat toteutettuna öljy-, akryyli-, pastelli- tai vesiväri-

tekniikoin. 

http://www.culturas.fi/kaupungin-kukat-taiteilija-oleg-

tchoumakin-akvarelleja 

 

Okean Elzy Suomeen syyskuussa!  

21.9.2014 

THE CIRCUS 

Salomonkatu 1-3 00100 HELSINKI 

Ukrainan suosituin rock-yhtye, Okean Elzy, saapuu konsertoimaan 

Suomeen syyskuussa. Tämä miljoonia albumeita myynyt yhtye nähdään Helsingissä The Circuksessa 

sunnuntaina 21. syyskuuta. Konsertti on osa Okean Elzyn laajaa Euroopan-kiertuetta. 

Okean Elzyn rock-soundin juurevuus on yhdistelmä ukrainalaista kansanperinnettä, slaavilaisia melodioita ja 

länsieurooppalaista voimasoundia. Okean Elzy on valittu useana vuonna Ukrainan parhaaksi yhtyeeksi. 

Yhtälailla sen levyt ovat voittaneet lukuisia palkintoja niin Ukrainassa kuin Venäjällä. 
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http://www.lippupalvelu.fi/event/okean-elzy-tickets/136237 

 

Helsingin juhlaviikot 15.–31.8.2014 

Suomen suurin taidefestivaali täyttää kaupungin monipuolisella ohjelmallaan. Valitse elämyksesi klassisesta 

maailmanmusiikkiin ja poppiin, teatterista nykytanssiin, kuvataiteesta elokuvaan ja lasten tapahtumiin. 

Tempaudu Taiteiden yöhön, uppoudu oheisohjelmaan. Juhlaviikoilla taide kuuluu kaikille! 

mm. Azam Ali & Niyaz  

ke 20.8. 19:00 
Huvila-teltta 
37,50 € 

Tänä iltana persialainen runo- ja 

lauluperinne kohtaa uuden ajan elektroniset 

rytmit — menettämättä lainkaan ikiaikaista 

tenhoaan ja lumoavaa voimaansa. 

Jo yli kymmenen vuotta maailmanmusiikkipiirejä hurmannut Ali saapuu Huvilaan ensimmäiselle Suomen 

vierailulleen. 

http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/haku/ 

 

SUOMEN KANSALLISOOPPERA - Boris Godunov  

 Modest Musorgski 

la 27.9.2014 klo 14:00 
ti 30.9.2014 klo 19:00 
la 4.10.2014 klo 14:00 
to 9.10.2014 klo 19:00 

Tsaari Godunovia vainoavat menneisyyden haamut. Tapattiko hän 

kruununperillisen? Kuka on puolalaisten tuella Venäjälle tunkeutuva 

Dmitri? Musorgski kuvaa alkuvoimaisessa oopperassaan väkevästi Venäjän 

kansan kohtaloa. 

Boris Godunov on syvälle tunkeutuva kuvaus kansan ja hallitsijoiden 

ristiriidasta, vallantavoittelusta ja suuren hallitsijan yksinäisyydestä. 

Musorgskin karhean vaikuttava musiikki luo kuvan venäläisestä sielusta. 

Boris Godunovin moniulotteinen rooli on yksi bassojen suurimpia 

haasteita. Kun näyttämöllä on Matti Salminen, odotettavissa on 

unohtumaton tulkinta. 

Liput 17,50-94,50 euroa  

http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/boris_godunov/2602 
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Sinfonia Lahden kansainvälinen Sibelius-festivaali  

04.09.2014 - 07.09.2014 

Sibelius-festivaali kokoaa Sibeliuksen musiikin ystävät Lahteen ympäri maailman. Sinfonia Lahti tarjoaa 

kaikille säveltäjämestarin ystäville elämyksellisen viikonlopun akustisesti erinomaisessa Sibeliustalossa. 

Festivaalin taiteellisena johtajana on Okko Kamu. 

http://www.sinfonialahti.fi/ 

 

Meksikon kulttuuriviikon näyttelyt – Love and Hate  
pe 5.9.2014 - to 2.10.2014 

Caisa 
Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14 , Helsinki  
Vapaa pääsy  

Eläinaiheisista piirroksista ja graffiteista 

muodostuva näyttely.  

Perinteisiä meksikolaisia asuja. 

 Meksikolaisia etsauksia. 

Lasi-installaatio. 

Paperista valmistettuja veistoksia, joiden aiheena ovat unimaailman pedot. 

Korutaidetta Meksikosta. 

http://www.caisa.fi/tapahtuma/544F4DEFCD4190791874712F4741A93C/fi/Love_and_Hate 
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Maanantaileffa: Anna Karenina 
ma 15.9.2014 klo 18.00 
Vuotalo 

Mosaiikkitori 2 , Helsinki 
Vapaa pääsy 

Kuvaus 1870-luvun tsaarinajan Venäjästä ja 

sääty-yhteiskunnasta, joka kahlitsee 

kolmiodraaman osalliset puitteisiinsa. 

Ohjaus Joe Wright, rooleissa Keira Knightley, 

Aaron Taylor-Johnson 

USA 2012, 124 min, K12    

http://www.vuotalo.fi 

 

 

Intohimoa ja energiaa - Terem Quartet Suomeen 

 
1.10. Kuopio, Musiikkikeskus klo 19 
3.10. Tampere, Sampolan juhlasali klo 19 
4.10. Turku, Sigyn-Sali klo 19 
5.10. Helsinki, Savoy-teatteri klo 18   

Maailmankuulu pietarilainen Terem Quartet soittaa 

uudella otteella perinteisiä venäläisiä kansansoittimia 

kuten balalaikkaa ja domraa.Terem Quartetin musiikki on intohimoista, energistä, virkistävää ja yllättävää. 

Savoy-teatterin sunnuntai-illassa Terem Quartet esittää Ikuinen rakkaus -ohjelman, joka sisältää laajan 

valikoiman tunnettuja sävelmiä yllätyksellisesti tulkittuina. Mukana muun muassa Astor Piazzolan ja 

Tsaikovskin sävellyksiä sekä musiikkia Fellinin elokuvista. 

Liput: 20-30 euroa 

http://www.venajaseura.com/node/4039  
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Lappeenranta 

 

Seminaarit ja foorumit 

SUOMA -  Suomen suurin matkailun  

osto- ja myyntitapahtuma  
 
15.9. HELSINKI 
16.9. TAMPERE 
17.9. LAHTI 
18.9. JYVÄSKYLÄ 

Syyskuussa sadat yritysten ja yhdistysten matka-

asioista vastaavat henkilöt tulevat Suoma-kiertueelle 

tutustumaan kotimaan matkailutarjontaan. 

He hakevat kokous- ja juhlatiloja, ideoita 

virkistyspäivien viettoon, TYKY- ja leirikoulukohteita, 

ohjelmapalveluita, majoitustiloja, ravintoloita, 

saunatiloja, kylpylöitä, risteilyjä, kulttuuritarjontaa ja 

muita uusia elämyksiä.   

Lähde mukaan ja näe miksi kymmenet 

matkailuyritykset eivät koskaan jää pois Suoma-

kiertueelta.  

http://www.1msuoma.fi/ 

 

 

Vetoa venäjään – venäjän kieleen ja kulttuuriin keskittyvä 

seminaari 

Lappeenrannassa 26.9. klo 12–19 

Cultura-säätiö järjestää syyskuussa seminaarin, jossa 

keskustellaan venäjän kielen ja kulttuurin opetuksesta ja 

opiskelusta esimerkkiteemoina: Venäjän kielen koulutustarve 

ja Venäjä-osaamisen merkitys Suomessa. 

Keskeyttääkö motivaatiopula ja miksi innon opiskella venäjää, Pidetäänkö venäjän kielen taitoa 

avaintaitona urapolulle, Tulisiko ja millä tavoin oppimateriaaleja uudistaa ja opetusmenetelmiä 

monipuolistaa, Ennakkoluuloja ja torjuntaa venäjän kieltä kohtaan – onko niitä? 
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Tilaisuus on tarkoitettu venäjän opetuksen ammattilaisille ja venäläisen kulttuurin parissa työskenteleville. 

Seminaarin moderaattorina toimii Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Niemeläinen. Puhujat ovat venäjän 

kielen ja kulttuurin opetuksen sekä tutkimuksen asiantuntijoita. 

http://www.culturas.fi/vetoa-ven%C3%A4j%C3%A4%C3%A4n-%E2%80%93-ven%C3%A4j%C3%A4n-

kieleen-ja-kulttuuriin-keskittyv%C3%A4-seminaari-lappeenrannassa-269-klo-12%E2%80%9319 

 

Asiakkaana venäjänkielinen kuntalainen -seminaari 

Seminaari järjestetään 26.9.2014 klo 9.30 – 15.00 Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa 

osoitteessa Kalevantie 7 C, Tampere 

Käytännönläheisen seminaarin tavoitteena on kehittää kuntien viranomaisten, kulttuuriorganisaatioiden ja 

venäjänkielisten asukkaiden yhteistoimintaa sekä tutustuttaa eri alojen toimijoita toisiinsa. Seminaari 

kertoo venäjänkielisistä suomalaisista, heidän kotoutumispolustaan ja kokemuksistaan Suomessa. 

Tavoitteena on edistää kaikkien osapuolten välistä verkostoitumista, saada uutta tietoa muilta 

paikkakunnilta ja tutustua lähemmin venäjänkielisiin kuntalaisiin. 

http://www.culturas.fi/asiakkaana-ven%C3%A4j%C3%A4nkielinen-kuntalainen-seminaari-tampereella-

269-ilmoittaudu 

 

 XV Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi järjestetään  

30.9.-1.10.2014 Oulussa  
Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin tärkein tehtävä on 
auttaa suomalaisia löytämään yhteistyökumppani Venäjältä 
ja venäläisiä Suomesta. Yhteistyökumppania voi etsiä joko 
tekemällä itse hanke-ehdotuksen tai vastaamalla 
naapurimaasta tulleeseen ehdotukseen. Sama toimija voi 
tehdä useamman ehdotuksen tai vastata useampaan 
ehdotukseen. Samaan ehdotukseen voi myös vastata useita 
eri toimijoita. 

http://www.kultforum.org/ 

 

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! 
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