
Kulttuuri 2021
Ohjelmaa osastoille järjestettäväksi ja jäsenille osallistuttavaksi



Musiikkiklovneriaa
á la Tiksi ja Piksi
Aika: Syys-lokakuu 2021 – kantaesitys Suomessa!

Taiteilijat: Pasi Pihlaja ja Tagir Hajrullin

Mitä: musiikkiklovneeriashow

Kenelle: Päiväkodeille, alakouluille ja kerhoille, kuntien kulttuuri-
palvelujen /Pelastakaa Lapset/Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton/koulun vanhempainyhdistyksen jne. toteutettavaksi

Mitä? Kummikoulutoiminnasta kiinnostuneiden osastojen
tapahtumaksi koululle

Kuka? Piksi eli Pasi Pihlaja - sairaalaklovni ja puhallinsoittimia
soittava Sibelius-Akatemian opettaja

Kuka? Tiksi eli Tagir Hajrullin – tataari-juutalainen musiikkiklovni

Kiertue: Pohjois-Suomi 23.-26.9., Itä-Suomi28.-29.9., Etelä-
Suomi30.9.-2.10., Länsi-Suomi 4.-6.10. ja Varsnais-Suomi7.-8-
10. 

Hinta: 500 euroa/esitys, useampi esitys samassa paikassa 400 
euroa/esitys

Tilaa esite, jos kiinnostuit!



Teatr Romen
Mitä: Maailman ainoa vakinainen mustalaiskulttuu-
ria esittävä ammattiteatteri, jolla säännöllinen
ohjelmisto ja vakituinen näyttelijäkunta. 

Romen syntyi jo 1700-luvun jälkipuoliskolla, kun
Moskovaan mustalaiskuoroista muodostettiin
ensimmäinen ammatillisesti toimiva mustalaiskuoro. 

1810-luvulla Moskovassa tuli muotiin pitää mahta-
via päivällisiä, joiden ohjelmistoon kuului ehdotto-
masti mustalaiskuoron esitys. Näyttävät asut, olalle
heitetyt kullankimalteiset viitat ja huivit sekä
kultarahoin koristellut korva- ja kaulakorut tekivät
esityksistä hyvin arvokkaita.

Kiertueaikataulu: pe 12.11. Oulu, Madetojan sali, 
su 14.11. Kuopio, Musiikkikeskus, ma 
15.11. Helsinki, Savoy-teatteri, ti 16.11. Turku, 
Konserttitalo, ke 17.11. Tampere, Tampere-talo.

Lipunhinnat laskennassa



Elokuvamaailma

Virtuaaliluentoja
johtokunta voi kokoontua kuuntelemaan!
17.2. Dokumentaarielokuvaaja ja käsikirjoittaja Marina Razbezhkina
kertoo alansa elokuvien maailmasta
24.2. Elokuvaohjaaja Boris Hlebnikov vuorostaan keskustelee 
fiktioelokuvan maailmasta

Tämäntyyppiset luennot (tulkataan suomeksi) ovat erinomaisia
mahdollisuuksia ymmärtää nykyvenäjää ja samalla harjoitella 
omissa oloissaan sähköisten alustojen käyttöä esimerkiksi 
kotioloissa.



Elokuvamaailma –

ohjaajaesittely & 

virtuaalielokuvat
• Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus järjestää 

elokuvasarjan verkossa. Ohjelmaa ei ole vielä 
julkaistu. 

• Virtuaaliluento kahdesta ohjaajasta. Elokuvatutkija 
Mia Öhman esittelee 27.4.

• Seura järjestää 29.4. Larisa Šepitkon Nousu- ja 6.5. 
Elem Klimovin Tule ja katso -elokuvan. 

• Larisa Šepitko oli toinen naisohjaaja maailmassa, 
joka sai Berliinin Kultaisen karhun pääpalkinnon 
Nousu-elokuvallaan (1977) ja myöhemmin muita 
eurooppalaisten elokuvafestivaalien 
pääpalkintoja. Tulkaa ihmeessä mukaan tai 
järjestäkää vaikkapa kirjastossa 
katselumahdollisuus!



Dostojevski 200 vuotta

• 200 vuotta ehkä maineikkaimman venäläisen kirjailijan syntymästä

• Aiheeseen sopivaa tekemistä ovat esim. lukupiiri tai luento ja 

keskustelutilaisuus. 

• Suomentaja Martti Anhava on seuran hyvä ystävä ja on mainio D-

asiantuntija ja myös näyttelijä Hannu-Pekka Björkman, kirjailija Sirpa

Kähkönen, Kristina Rotkirch ja kirjailija Torsti Lehtinen.



Virtuaalinen lukupiiri

• Seuran virtuaalisessa lukupiirissä 14 vakituista 
jäsentä

• Osa aktiivisia lukijoita ja keskustelijoita ja osa tykkää 
osallistua ”vain” kuuntelemalla esittelyä ja 
keskustelua

• Kevään ohjelma: 10.2  Ljudmila Ulitskaja: Medeia ja 
hänen lapsensa; 10.3. Anton Tšehov: Vanja-eno; 
14.4. Guzel Jahina: Žuleika avaa silmänsä; 12.5. 
Mihail Zoštšenko: Kireähermoista väkeä 

• Olisiko tästä ideaksi lukupiirin perustamiselle oman 
osastosi paikkakunnalle?



Tulossa syksyllä

Viktor Tsoin 30-
vuotismuistokonsertit

Venäläisen 
nykykirjallisuuden 
näyttely


