tammi-helmikuu

Tangoilta ja
Tangoiltapäivä

Kulttuuriviesti

Tangon hurmaa ja tähtien loistetta
tammikuuhun tarjoilee Oulu
Tango Festival.

Järj. Merja Männikkö, Päivi Mettovaara, Riikka

Järj. Oulu Tango ry

Kontio, Henna Hanhineva ja Pauliina Ruhanen

9.1. klo 18–22

12.1.–10.2.

Kahvila Kahveli, Haukipudas

12.1. klo 18

Haukiputaan Teatterikuoppa

12.1. klo 13–16

Teatterikuoppa, Haukipudas

26.2.–22.3.

Oskari Jauhiaisen museo, Kiiminki

21.4. klo 17

Oulun pääkirjasto
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Kulttuuritalo Valve, Oulu. Liput 7 ¤.

KiimU-keskus, Honkimaa, Kiiminki
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4.–28.6.

Oulunsalon kirjasto

14.6. klo 18
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Koitelin kosken lava, Kiiminki
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12.1. klo 11–15

3.–31.5.

Oulunsalo-talo, Oulunsalo

ite

Järj. Kiimingin Urheilijat ry

a

ain

12.2. klo 18

Kiimingin kirjasto

tam
m

Koko perheen liikuntatapahtuma.
Tule tutustumaan erilaisiin liikuntamuotoihin, saamaan vinkkejä
suksien voiteluun ja kuulemaan
Jorma Uotisen luentoa "Minun
teatterini".
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Järj. Yli-Iin taidepiiri Ryhmä -75

Järj. Oulu Big Band ry

Tammitempaus

s
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o ul

Näyttelyn teema on saanut inspiraationsa Iijoen ja Siuruajoen
risteyskohdasta.

a
Kuv

9.1.–7.2.

Ohjelmisto koostuu vanhoista bigband-musiikin klassikoista. Aidon
swing-musiikin seurana näyttävää
show-tanssia.

Risteyksessä: Yli-Iitä
kuvaava juhlavuoden
taidenäyttely

us
pa

Uudet oululaiset tutustuvat toisiinsa tanssi- ja maalaustyöpajoissa. Pajat toteutetaan Ammattiopisto Luovilla, päiväkodeissa ja
vanhusryhmissä.

Settlement big band
kiertueella
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oululainen rakastaa
Oulun Seudun Lausujat puhuvat ja laulavat rakkaudesta. Ohjakset uuden Oulun kirjastoihin rynnistävälle runoratsulle on antanut
Anna-Kaisa Järvi.
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Järj. Oulun Seudun lausujat ry

23.1. klo 18

Kenraaliharjoitus yleisön edessä,
Kaakkurin kirjasto

puistolan tätien
konsertit
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Lauluyhtye Puistolan Tädit edustaa pohjoissuomalaista tätienergiaa, elämäniloa ja ystävyyttä.
Ohjelmistoon kuuluu sekä vanhaa
iskelmä- ja viihdemusiikkia että
kansanlauluja ja muita laulelmia.
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Järj. Puistolan tädit: Helkky Nevalainen, Eila Pak-

u ot

kanen, Anni Urpelainen, Inka Nenonen

24.1. klo 18

Ensi-ilta, Oulun pääkirjasto

30.1. klo 18

Kiimingin kirjasto

31.1. klo 18

Haukiputaan kirjasto

4.2. klo 18

Ylikiimingin kirjasto

6.2. klo 18

ta konsertt
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25.2. klo 18

Konsertit hoitolaitoksissa

Ritaharjun kirjasto

24.2. klo 15
Oulun Lyseo

Soiva Siili ja
Käyrät Torvet

Normi päivä kertoo tanssin keinoin
normaalista koulupäivästä. Teoksen teemoja ovat rakkaus, ystävyys
ja suvaitsevaisuus. Tanssijat ovat
14–18-vuotiaita tanssinharrastajia.

Soiva Siili ja Käyrät Torvet on perheille suunnattu iloisesti törisevä
lastenkonsertti, joka tutustuttaa
Oulu Sinfoniaan, lastenmusiikkiin
ja klassisen musiikin kulttuuriin.

Järj. Oulun tanssikomppania ry

Järj. Soiva Siili duo: Kyösti Salmijärvi ja Mar-

9.2. klo 18

kus Lampela, Käyrät Torvet trio: Jukka Yletyinen,

Ensi-ilta, Haukiputaan teatterikuoppa, liput 6 €. Kouluvierailut
maalis–huhtikuussa

Yli-Iin kirjasto

21.1.–26.2.

NORMI PÄIVÄ

Pasi Salminen ja Keijo Haikola

27.1. klo 15

Ylikiimingin asukastupa

27.2. klo 18

2.2. klo 14

28.2. klo 18

10.2 klo 15

Oskari Jauhiaisen museo

Oulunsalon kirjasto

Kellon Nuorisoseurantalo

sa

Kaukovainion kirjasto

rj

Ohjelmassa vapaan hiihtotavan
kilpailu, poniajelua, koirahiihtonäytös, mäenlaskupaikka ja buffetti. Sarjoja 2001–2009 syntyneille
tytöille ja pojille.

Fröökynät 25 vuotta
konserttisarja

Oulun Fröökynät on vuonna 1988
perustettu ONMKYn edustuskuoro. Kuoroa johtaa Ahti Sepp.
Ohjelmisto on hengellistä ja viihteellistä musiikkia.

Järj. Oulun hiihtoseura ry

Järj. Oulun NMKY ry:n nuorisokuoro

12.2. klo 18

Oulun Fröökynät

Raksilan pesäpallostadion

Talvitapahtuma Oulun torilla,
jossa esillä taiteilijoita uuden
Oulun alueelta.
Järj. Torin kulttuuriystävät

15.2.–24.3.

Oulun torialueen aitat

las

21.2. klo 13

YHDESSÄ OULUSSA
-seminaari

Jälkiä uuden Oulun
lumessa

Koululaiskonsertti,
Vapaa-ajan keskus Jatuli
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21.2. klo 18

Perhekonsertti, Oulunsalo-talo
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25-vuotisjuhlakonsertti Lyseon juhlasali, Oulu. Ennakkoliput 5/10 ¤, ovelta
10/15 ¤.
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teatteri oui!

Juhli kanssamme
uutta Oulua!

Avajaistapahtuma
31.12.2012

Haukipudas, Kiiminki, Oulu,
Oulunsalo ja Yli-Ii muodostavat uuden Oulun 1.1.2013 alkaen.
Uuden Oulun juhlavuosi 2013 on
täynnä tapahtumia ja toimintaa.
Tähän esitteeseen on koottu
juhlavuoden tapahtumia ajalle
tammi–toukokuu. Löydä näistä
oma juttusi ja tutustu uuden
kotikaupunkisi tarjontaan.
Juhlavuoden koko ohjelmatarjontaan voit tutustua osoitteessa:

www.ouka.fi/juhlavuosi2013

Järj. Lyyran Tähtikuvio: Riikka Keränen, Anssi

improvisaatioteatteri Uniikki Unikorni

Tirkkonen, Anne-Mari Kanniainen, Pope Puoli-

27.2.–3.3.

taival, Vega Välitalo
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Lyyran Tähtikuvio esittää kansalliseepos Kalevalan tutuimpia
runoja laulettuna Oulun murteella
uuden Oulun alakouluissa.

18.2.–1.3.
eva
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rt e e l l a

5.5. klo 16

Kierikkikeskus, Yli-Ii

Järj. Teatteriosuuskunta Kulttuuritakomo ja

Improvisaatioteatteriesityksiä ja
työpajoja. Luvassa mm. Oulua ja
oululaisuutta penkova Ookko nää
Oulusta? -esitys.

mu

28.2. klo 18

20.2. klo 12–17

Kalevala Oulun
murteella

un

hto ja laskiai

Perhekonsertti, Huttukylän NS-talo

Helmikuussa puhutaan siitä, mitä
osallisuus ja vaikuttaminen tarkoittavat jokaisen oululaisen
arjessa. Toisena teemana päivässä
on paikalliskulttuuri ja kuinka sillä
voidaan edistää alueen elinvoimaisuutta. Mukana seminaarissa valovoimainen Saimi Hoyer, jonka
tarina innostaa jokaista kuulijaa.

improvisaatioteatterifestivaali OUI!
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Seuraava uuden Oulun juhlavuoden ohjelmaesite ilmestyy toukokuussa. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

a

Lasten tervahiihto ja
laskiaistapahtuma

maalis-toukokuu
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Peter von Bagh oppaana
50-luvun ouluun

Oulun Musiikkijuhlat järjestää
konsertteja Oulun seudun laitosten ja palvelukeskusten asukkaille ja heidän läheisilleen. Konserteissa esiintyvät Oulun Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, viulisti Jaakko Kuusisto, festivaalin
taiteilijoita sekä Oulu Sinfonian
kamarimuusikoita.

Mukaansatempaava musiikkiseikkailu perheen pienimmille
päiväkodeissa.

Viikon aikana näyttelijä Ville Haapasalo vierailee Oulussa ja hänen
elokuviaan näytetään Elokuvakeskuksen Studiossa. Lisäksi mm. Pietari on Rock –näyttely Valveella,
Opettaako Siperia? –luento, karjalaisen nukketeatteri Sisiliskon esityksiä lapsille ja pietarilaisen teatterinjohtajan Sergei Proninin
monologeja.

Pitkän uran luonut ohjaajalegenda
Peter von Bagh palaa uuden Oulun
juhlavuonna valmistuvassa elokuvassaan lapsuutensa ja nuoruutensa koti- ja koulukaupunkiin.
Oulu-elokuvan maailman kantaesitys nähdään huhtikuussa
Studiossa.

Järj. Johanna Fiskaali, Johanna Kaarlampi,
Sampo Ojala ja Aino Siurua

2.–19.4.

Järj. Oulun Musiikkijuhlat

Järj. Merikoskikerho, Oulun Elokuvakeskus ja
Illume.

Järj. Suomi-Venäjä seuran Oulun osasto ry

12.–20.3.

8.–14.4.
Uuden Oulun alueella
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Yksisarvisen laulu
– keskiaikainen
musiikkisatu

Urban Ride Oulu 2013
Uuden Oulun ympäristössä tapahtuva pyöräsuunnistus vauhditettuna erilaisilla tehtävärasteilla.
Järj. Krossikommuuni ry

20.4. klo 12

lähtö Pyörä-Suvalan piha, Lekatie 2

Säveltäjät Saara Aalto, Teemu Kuusento, Alisa Ojanen ja Timo Rautio
ovat valinneet uuden Oulun koululaisten kirjoittamista runoista
parhaimmat, joihin ovat tehneet
sävellykset.

Retki Kiiminkiin linja-autolla.
Tutustutaan oppaan johdolla mm.
Kiimingin kirkkoon ja Oskari Jauhiaisen museoon.

Järj. Oulun kaupungin kirjallisuustyöryhmä

Oulu–Kiiminki
Kesän retket:

Pohjankartanon juhlasali

18.5. klo 13–16

v

24.7. klo 13–16

15.4.–23.4.

13.8. klo 9–15

Oulua kivikauden hengessä

-l u
v

l

Leh

do

i ni

ma h

oppaana 50

Uutta ja entistä Oulunsaloa
Kuva He

Archer, Nathan Archer

Kiiminki, Ylikiiminki, Haukipudas ja
Yli-Ii
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7.5. klo 13

musiikin yhtye Sonus Rosa; Taru Pisto, Stephanie

pet

Järj. Oulu-seura ry

ba

Järj. Riitta-Mari Punkki-Heikkinen ja vanhan

OULU-seura RY:n retki:
Kosken kohinaa ja
kulttuuria

on

Menneiden aikojen musiikki linnanpihoilta ja katedraaleista säestää koskettavaa ikivanhaa kertomusta lapsista, jotka etsivät yksisarvista pelastaakseen sairaan
äitinsä. Esitykset 1.–4.-luokkalaisille.

Sanoja & Saundeja
-lyrriikkakilipailun
päätösjuhla
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venäjä-viikko:
uusi avara oulu
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Sävelsuunnistus
päiväkodeissa
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Oulun musiikkijuhlien
laitoskonsertit
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Kuvitus Kirsi Tapani

o ris

Seuraava uuden Oulun juhlavuoden ohjelmaesite ilmestyy toukokuussa. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Toukokuussa
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Järj. Oulun yliopiston ylioppilaskunta

18.5.
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Uuden Oulun alue

Järj. Kulttuurivoimala - Culture Power Station ry
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Touko–kesäkuu

Tapahtumassa tarjoillaan
musiikki- ja tanssiesityksiä sekä
toiminnallista ohjelmaa globaalien
aatteiden ja oikeudenmukaisen
maailman hengessä.

tt

Järj. Osuuskunta Waria

lokuvanäy

Näyttely kootaan nuorten ottamista valokuvista, joiden aiheena
on nuorten omalla asuinalueella
sijaitseva paikka.

yt

Liikunnallinen kaupunkiseikkailu,
joka noudattelee Amazing Race
-tv-sarjan ideaa. Kilpailijat muodostavat neljän hengen joukkueita
ja suunnistavat pyörillään ympäri
Oulua saamiensa vihjeiden perusteella. Perinteisesti kilpailu on ollut
avoin vain korkeakouluopiskelijoille, mutta nyt Amazing Oulussa
on mukana myös kaikille avoimia
rasteja.

Mahdollisuuksien Tori –
TEEMANA IHMISOIKEUDET

el
y

Amazing Oulu

Paras paikka –
valokuvanäyttely ja
nuorisokulttuuritapahtuma

juhl

ka.fi/
u
o
.
www

Tervetuloa juhlimaan
uutta Oulua!
Tapahtumat ovat pääosin maksuttomia. Pääsymaksullisista
tapahtumista on maininta erikseen.

