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Uusi ja vanha
N

yt etsitään ehkä hieman hapuillen sitä keskeistä yhdistävää tekijää, jonka ainakin enemmistö syntymässä olevan kaupungin asukkaista voisi kokea omakseen. Jos
kaupunkia lähdettäisiin luomaan tyhjästä, voitaisiin pyrkiä suunnittelemaan jonkinlainen ihannekaupunki. Kaupunkisuunnittelussa lähtökohta on perinteisesti rakennetussa ympäristössä. Siinä huomioidaan taloudellisia näkökohtia, kaavoituksessa ja kaupunkikuvallisissa asioissa
käytetään myös arkkitehtuurin asiantuntemusta. Missä
luuraa yhteiskuntatieteellinen näkemys? Onko taidekin
vain loppusilauksen asemassa?

M

istä syntyy kaupungin henki tai maine? Mikä saa ihmiset ja erilaiset ryhmät tekemään tavoitteellista ja
usein varsin pitkäjänteistä työtä kaupungin kehittämiseksi? Mitä on kotiseutuhenki? Miksi valtakoneiston tavoitteet ja käytännön toimenpiteet demokraattisesta järjestel-

mästä ja huolellisesta valmistelusta huolimatta kohtaavat
aika ajoin valtavasti vastustusta? Mikä yhdistää erilaisia
toimijoita ja saa aikaan asukkaiden yleisen hyväksynnän?

K

eskeistä uudessa Oulussa on yhtenäisen hallintoalueen
muodostaminen. Kaupunki on kuitenkin mitä suurimmassa määrin myös hengellisen elämän, kaupan, liikenteen, teollisuuden ja Oulun tapauksessa aivan erityisesti
koulutuksen ja opetuksen keskus.

V

anhan Oulun keskustan asemakaava, ns. ruutukaava,
perustuu jo ikivanhoihin ajatuksiin ihannekaupungista. Se on järjestelmällinen ja selkeä. Historiallisena ilmiönä myös Oulun vanha kaupunki on erityisen merkittävä ja
sitä tulee myös sellaisena vaalia. Se on ilman perusteluita
myös uuden Oulun keskeinen kohde. Uudessa Oulussa vanha Oulu saa aivan uuden merkittävyyden.

M

eidän uuden kaupunkimme erityisenä rikkautena on
sen luonnonläheisyys ja monimuotoisuus. On mahtavaa saada ”omistukseensa” peräti viisi hyvin erilaista keskustaajamaa monine rakentamisen ja maankäytön kerros-

”Missä teillä on ne dekkarit?”
Uusi opaskartta vie aiheen äärelle
Kevään aikana tulee pääkirjaston
aikuisten osastolle sähköinen opaskartta. Se näyttää, missä päin 2. kerroksen salia ovat tietyt aihealueet.
Muissa Suomen kirjastoissa ei tiedetä
olevan samalla tavalla käytettävää
karttasovellusta.
Aiheenmukaisia paikkoja
voi kartasta hakea hakutoiminnolla ja kirjoittamalla
kartan ruudulle asiasanan,
esimerkiksi ”matkaoppaat”.
Toinen vaihtoehto on etsiä ”Usein kysytyt kysymykset” -kohdasta. Siihen
on koottu 24 asiakaspalvelun kysytyintä aihetta.

Kartasta haetaan
aiheita
Haun jälkeen ruudulle il-

mestyy toisen kerroksen pohjakartta. Siitä näkyy selvästi paikka, missä
ovat haetun aiheen
kirjallisuus tai äänitallenteet.
Opaskartan
avulla ei siis löydy yksittäisiä kirjoja, vaan sen
avulla haetaan aihealueita, korostaa kirjastonhoitaja Soile Hirvasniemi. - Lisäksi kartasta sel-

viää, mitä muita aiheita kyseisessä hyllynkohdassa on.
Mikäli asiakas tietää hakemansa aiheen luokkanumeron, voi silläkin etsiä
kartasta.

Helpotetaan
omatoimisuutta
Karttaan on tallennettu
1 100 hakusanaa.
- Karttaa alettiin tehdä,
koska asiakkaat eivät hahmota kirjastomaailmaa sa-

tumineen. Tämän kokemuksen me kaikki saamme kokea
yhtälailla. Uudesta hallinnollisesta rakenteesta riippumatta uusi Oulu on monessa suhteessa vanha ja se on aivan
erityisen arvokas asia. Avatkaamme mielemme vaalimaan
kaikkia niitä kulttuuriperinnön saavutuksia, joita menneet
ja nykyiset polvet ovat ahertaen saaneet aikaisiksi.

”

Vanhaa” uudessa Oulussa ovat myös sen asukkaat,
ihan tavalliset ihmiset. Kaupungin näkyvistä puitteista, sen kauneudesta tai rumuudesta, tiiviydestä tai väljyydestä riippumatta sen tärkein ominaisuus on ilmapiiri eli
se miten ihmiset kaupunkinsa kokevat, miten täällä eletään ja miten vieraisiin suhtaudutaan. Tuntuu, että kaupunkisuunnittelussa tärkein lähtökohta on rakentaminen,
mutta kyllä kai sittenkin ihmisten henkisen hyvinvoinnin,
mielialojen ja yleisen viihtymisen kehittäminen on pelkkiä puitteita tärkeämpää. Kehittämiseen tarvittaisiinkin
nykyistä paljon enemmän humanisteja, yhteiskuntatieteilijöitä, kulttuurin tekijöitä ja taiteilijoita.
Risto Vuoria, kulttuurijohtaja

malla tavalla kuin me kirjaston työntekijät, sanoo
Hirvasniemi. - Joskus asiakkaat ovat pääkirjastossa vähän hukassa, että missä on
mitäkin. Monet kuitenkin
haluaisivat itse löytää aineistoa. Kartan avulla helpotetaan tällaista omatoimisuutta.
Uuden opaskartan tekemiseen ovat osallistuneet
Oulun Tietotekniikasta Vitalij Kanarskij sekä kaupunginkirjastosta kirjastonhoitajat Soile Hirvasniemi, Mira Jurvansuu ja Satu
Ekmark.
Kartan visuaalisen ilmeen on suunnitellut Graafinen Studio Ilpo Koskela.
Karttapalvelu on tehty
tässä vaiheessa pääkirjaston aikuisten osastolle. Jatkossa se löytyy myös kaupunginkirjaston verkkosivuilta.
Teksti ja kuva:
Sirpa Tarkkinen

Kirjastonhoitaja Liisa Hopialla
prinsessapuku

Pukeudu
vaikka
prinsessaksi
kirjastossa
Pääkirjaston lasten osastolla voi pukeutua Pepin,
ballerinan, ritarin, lohikäärmeen ja Batmanin
asuihin. Asuja voi käyttää
kirjastossa, mutta niitä ei
lainata kotiin.

Kaupunginkirjaston tapahtumat HELMI-HUHTIKUU 2011
Pääkirjasto
Viikko 6: Lainauksesta poistetun aineiston myyntiä
Lainan päivä 8.2. klo 18 alkaen:
Vuoden taiteilija, tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunula tanssii Sanan paino -teoksensa
Dekkaripiirit keskiviikkoisin klo 18 pääkirjaston Piazzalla
12.1. Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää ja rautahuone
9.2. Peter Hoeg: Lumen taju
9.3. Alexandra Marinina: Varastettu uni
6.4. Sujata Massey: Rei Shimuran ensimmäinen tapaus
4.5. Janet Evanovich: Ensin rahat
Lukupiirit keskiviikkoisin klo 18 pääkirjaston Piazzalla
19.1. Laura Honkasalo: Sinun lapsesi eivät ole sinun
16.2. Kari Hotakainen: Juoksuhaudantie
16.3. Raija Oranen: Leijonan osa
13.4. Alexandra Salmela: 27 eli kuolema tekee taiteilijan
11.5. Erik Wahlström: Kärpäsenkesyttäjä
Avoimet tiedonhaun opetukset mikroluokassa
ma 14.3. 13-15 Internet tutuksi: Ensiaskeleet nettimaailmaan
ti 15.3. 13-15 Lue lehtiä internetissä
ke 16.3. 13-15 Kirjasto netissä: Löydä, varaa ja uusi

Rumputus
28. VUOSIKERTA

to 17.3. 13-15 Tiedonhaku internetissä
pe 18.3. 13-15 Sähköposti
ma 21.3. 13-15 Sosiaalista mediaa aloittelijoille
ma 11.4. 13-15 Internet tutuksi: Ensiaskeleet nettimaailmaan
ti 12.4. 13-15 Lue lehtiä internetissä
ke 13.4. 13-15 Kirjasto netissä: Löydä, varaa ja uusi
to 14.4. 13-15 Tiedonhaku internetissä
pe 15.4. 13-15 Sähköposti
ma 18.4. 13-15 Sosiaalista mediaa aloittelijoille
Ilmoittautuminen lehtisaliin, puh. 08 558 473 47

Kevään 2011 satutunnit
Maikkulan kirjastossa keskiviikkoisin klo 10 alk.12.1.2011
(ei kesä-elokuussa 2011)
Myllyojan kirjastossa tiistaisin klo 10 alk. 4.1.2011
(ei kesä-elokuussa 2011)
Kaijonharjun kirjastossa tiistaisin klo 10 alk.11.1.2011
(ei viikoilla 51, 52 vuonna 2010, viikoilla 1, 16-17, 51-52 vuonna 2011
eikä kesä-elokuussa 2011)
Kaukovainion kirjastossa keskiviikkoisin klo 10 alk. 12.1.2011
Ylikiimingin kirjastossa seuraavina torstaipäivinä klo 10: 13.1., 3.2.,
3.3., 7.4., 5.5.

Lähikirjastot

Kaupunginkirjaston tapahtumat ovat kaikille avoimia ja ilmaisia.
Tervetuloa!

Viikko 6: Lainauksesta poistetun aineiston myyntiä
Maikkulan kirjasto: 11.2. Suomalaisen nukketeatterin päivä, esitys
”Ärripurri Liisa” klo 9.30
Helmikuun ajan Valokuvanäyttely ”Lähellä”. Limingan taidekoulun valokuvalinja 2009-2010
Maaliskuun ajan Oulujokeen liittyvä näyttely, jonka avajaiset 3.3. klo
17. Avajaistilaisuudessa ”Ookko nä Oulusta, uikkonä Oulujoesa?” esiintyvät Raimo Ritola sekä aito oululainen renttahelekku, Tonttu Toljanterista ja Kummelien Jackpotista tuttu näyttelijä Satu Säävälä.

Päätoimittaja Risto Vuoria
Toimitus Marjatta Savolainen,
Sivunvalmistus: Soili Aalto-Hirvelä,
Oulun Konttori, Painatuskeskus

Julkaisija:
Oulun kaupungin kulttuurilautakunta
PL 42, 90015 OULUN KAUPUNKI
Painosmäärä 72 000 kpl

www.ouka.fi/kirjasto
ISSN 0780-7147
Paino Joutsen Median Painotalo, jakelu Oulu - Suorajakelu Oy.
Kansikuva: Tanssiteatteri Raatikko. Menninkäisten poluilla.
Kuva: Johnny Korkman.
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Vuoden taiteilija 2011: Pirjo

Yli-Maunula

Tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunula on Oulun kaupungin ensimmäinen Vuoden
taiteilija. Hän on yksi tunnetuimmista oululaista tanssijapersoonista, ja tehnyt
alan pioneerityötä Oulussa jo 30 vuotta. Yli-Maunulan oma laji on nykytanssi,
mutta hänen teoksensa ovat usein monitaiteellisia, sillä hän kutsuu produktioihinsa mielellään eri alojen taiteilijoita. Hän tekee paljon kansallista ja
kansainvälistä yhteistyötä sekä esiintyy niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä
areenoilla.
Vuoden taiteilijaksi nimittäminen pitää Yli-Maunulan tavallista tiiviimmin
Oulussa. Kulttuuritalo Valveella nähdään vuoden aikana kaksi kantaesitystä:
sirkusta, animaatiota ja
tanssia yhdistävä Svartisen
keväällä ja nykytanssiteos
Tabujen kahleet (työnimi)
syksyllä.
Lisäksi hän tekee yhteistyötä Oulun kaupungin
kulttuurilaitosten kanssa:
mm. helmikuussa Yli-Maunula työryhmineen luotsaa
retkiä Oulun taidemuseon
Aistikaaos- näyttelyyn ja
tekee tekstipohjaisia sooloimprovisaatioita Oulun
kaupunginkirjaston Lainan
päivän tapahtumassa. Syksyllä kaupunginkirjastossa
on esillä Vuoden taiteilijanäyttely.
Voit seurata Vuoden taiteilijan valokuvablogia
osoitteessa rummuttaja.fi
tai tutustua laajemmin hänen teoksiinsa nettisivulla flowprod.fi. Vuoden taiteilija esitteen voit ladata
niin ikään Rummuttajan sivulta.

SOPUKOITA Retki Aistikaaos
-näyttelyyn Oulun
taidemuseossa
2.-6.2. klo 14
Sopukoita on tanssitaiteilijoiden luotsaama retki Aistikaaos-näyttelyyn. Sen
ovat suunnitelleet tanssijat
Vaatu Kalajoki ja Pirjo YliMaunula sekä pelisuunnittelija Pekko Koskinen. Retken varrella etsitään reittejä omasta kehosta kohti näyttelyn moniaistista
ympäristöä. Varaa paikkasi näyttelykierrokselle etukäteen Oulun taidemuseon
asiakaspalvelusta, p. 044
703 7471.

SANAN PAINO
Oulun kaupunginkirjastossa
ti 8.2.klo 18-20
Sanan Paino on kokoelma
Pirjo Yli-Maunulan sooloimprovisaatioita, jotka
esitetään Oulun kaupun-

3

ginkirjastossa Lainan päivänä 8.2. klo 18-20. Tanssijan voi
kohdata kirjaston eri osastoilla jakamassa katkelmia lempikirjoistaan ja tanssimassa noiden tekstien innoittamana. Mitä tekstistä ilmenee liikkeessä? Entä voiko tanssi
kääntyä tekstiksi?
Haluatko sinä lukea tanssijalle runon, mietelauseen tai
pätkän omasta lempikirjastasi ja nähdä hänen improvisoivan lukemaasi tekstiin? Valitse teksti ja jokin paikka kirjastossa, jossa haluat lukea sen tanssijalle ääneen. Saat vastalahjaksi tuossa hetkessä syntyvän tanssikomposition. Kohtauspaikka on pääkirjaston ala-aula, josta retket eri puolille kirjastoa lähtevät.

ELEGIA
Kultturitalo Valveella 18.-19.2. klo 19
Elegia on Pirjo Yli-Maunulan ja kitaristi Joonas Wideniuksen yhteistyönä syntynyt pienoisteos. Siinä yhdistyy osittain sävelletty/koreografioitu ja osittain improvisoitu nykytanssi ja flamencohenkinen musiikki. Elegia tarkoittaa
suruvoittoista rakkauslaulua, se on runo rakastetulle maailman laidalta.
Elegian esitykset ovat JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen
ohjelmistossa ja teos jakaa illan Sari Palmgrenin vierailuesityksen Animal Motion kanssa. Liput 10/12 euroa Valveen
lippukassasta 08-558 47575 (auki ke-su klo 12-19).

SVARTISEN
Kulttuuritalo Valveella 30.3.-9.4.
Svartisen on hyinen
tutkimusmatka unenomaiseen maailmaan.
Musta jää, johon teoksen nimi viittaa, on uhka, jonka tuntee, vaikka sitä ei näe. Svartisenin ennalta-arvaamaton ympäristö on tila,
jossa tapahtuu odottamattomia asioita kuten unessa. Kaikki voi
muuttua liukastumalla: näkökulma heilahtaa puolentoista metrin korkeudelta sammakkoperspektiiviin silmänräpäyksessä, ja maailma näyttäytyy kovin erilaiselta kuin hetki sitten.
Tanssia, animaatiota ja ilma-akrobatiaa yhdistelevä teos luo kohmeisen maiseman, joka rakentuu monista osista. Näyttämöllä nähdään jäätyneitä kylpytakkeja, osa teoksen äänimaisemasta on musiikkia, joka on soitettu jäästä
tehdyillä soittimilla, ja esiintyjien liikkeestä voi paikoin
aistia kylmänväristyksiä tai se tuo mieleen järven jäähän
halkeavat railot. Tässä maailmassa Pirjo Yli-Maunulan ja
Ilona Jäntin esittämät hahmot joutuvat osaksi (ja osaltaan
luovat) absurdeja tapahtumia, joista Svartisen muodostuu.
Unen logiikkaa seuraava Svartisen on humoristinen teos,
mutta huumori ei tee tyhjäksi sen jännitteitä. Svartisen on
ikään kuin leikki, joka yhtä aikaa naurattaa ja pelottaa. Teos tuo mieleen David Lynchin elokuvat, joissa unen ja valveen raja vuotaa ja sekoittaa todelliset tapahtumat mielikuvitukseen. Toinen elokuvallinen yhteys löytyy Joel ja
Ethan Coenin Fargo-elokuvasta paitsi ilmiselvän talvisen
miljöön vuoksi, myös huumorista. Jos Lynchin elokuvissa absurdit tapahtumat ovat pelottavia painajaisia, Coenit
löytävät niistä – mustaa – huumoria. Svartisenin tekijät ottavat molemmista ääripäistä omansa.
Svartisen –teosta ovat luomassa sirkustaiteilija Ilona Jäntin ja tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunulan lisäksi animaation
tekijä Tuula Jeker, pukusuunnittelija Heidi Kesti, valosuunnittelija Ainu Palmu, visuaalinen taiteilija Eric Mutel sekä
äänisuunnittelija Aake Otsala.
Teoksen tuottavat Flow Productions ja JoJo- Oulun Tanssin Keskus ja sen kantaesitys on Kulttuuritalo Valveen Valvesalissa 30.3.klo 19. Muut esitykset 1.-3.4. ja 7.-9.4. Liput
10/12 euroa Valveen lippukassasta 08-558 47575 (auki kesu klo 12-19).
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Jättikankaan täydeltä

ry t mejä

Suomen ainoan jättielokuvateatterin mahtavalla kankaalla
kuullaan tämän vuoden ajan mukaansatempaavia rytmejä ja
kierretään samalla maailmaa, jota yhdistää musiikin universaali
kieli. Stomp – Maailman rytmi on elokuva, jossa ei ole lainkaan
dialogia.
Perkussionistit kuljettavat elokuvaa eteenpäin rytmeillään Japanista Australiaan ja Euroopasta Afrikan
eri maihin. Iloista musisointia kuullaan muun muassa tuomikirkon kellotapulista ja veden altakin.

Elokuva pääosassa on
maailmankuulu Stomp-ryhmä, joka perustettiin vuonna 1991 Brightonissa. Viimeistään tämän elokuvakokemuksen jälkeen kaikki
tulevat vakuutetuiksi siitä, että musiikkia voi tehdä

melkeinpä millä välineellä
tahansa. Siihen tarvitaan
vain rytmi.
Stomp - Maailman rytmi
on Tietomaan ohjelmistossa vuoden 2011 loppuun.

Jättielokuva Stompin kieli on kaikkien
ymmärrettävissä: elokuvassa puhuvat
vain erilaiset rytmit.

Uutuusnäyttelyä
rakennetaan

Lasten teemapäivä on lauantaina 5.2. Aiheena on tällä kertaa musiikki.

Tietomaan uusi robotti Rolli virittelee jo soittotaitojaan uutta Encore-näyttelyä varten.

Varma kevään alkamisen merkki Tietomaassa
on Lasten toimintapäivä. Tällä kertaa
teemana on jättielokuvan innoittamana
rytmikäs musiikki. Toimintapäivän ohjelmassa on muun muassa lyömäsoitintyöpaja,
jossa pääse itse kokeilemaan soittimen
rakentamista.
Tietomaassa esiintyy myös
capoeiran taitajia ja yleisö
pääsee tutustumaan erilaisiin lyömäsoittimiin ja kokeilemaan niitä itsekin. Päivän aikana esiintyy myös
Tietomaan uusi robotti Rolli, joka esittelee ilmakita-

rointitaitojaan.
Lasten toimintapäivä on
Tietomaassa lauantaina
5.2. kello 10–18.
Vuonna 2011 Tietomaassa järjestetään kaikkiaan
yhdeksän teematapahtumaa. Niillä tehdään yleisöl-

le tutuksi tieteen eri aloja
asiantuntijoiden avustuksella. Lasten toimintapäivän lisäksi luvassa on ainakin kemiaa, lasten lääketiedettä, liikuntaa, kielitiedettä, tähtitiedettä ja
matematiikkaa.

−YLE I S Ö N

Lasten toimintapäivä
ja muita teematapahtumia

Encore

TIETOMAASSA TAPAHTUU
Urheilunäyttely Sporttimus. Avoinna joka päivä.
Jättielokuva Encore. Katso esitysajat www.tietomaa.fi
Planetaarioesitys. Katso esitysajat www.tietomaa.fi
Lasten toimintapäivä. La 5.2. klo 10-18.

PY YN N Ö

STA

Tietomaan vuoden teemana on musiikki, ja päätapahtuma on uuden Encore
– yleisön pyynnöstä -näyttelyn avajaiset toukokuussa. Näyttelyyn on tulossa
parikymmentä toiminnal-

Aukioloajat
29.1.–20.2. sekä 14.3. lähtien:
Ma, ti, to ja pe klo 10–17,
ke klo 10–20, la–su klo 10–18.
21.2.–13.3.:
Ma, ti, to, ke, la ja su 10–18, ke 10–20

lista kohdetta, joissa esitellään musiikkia ja ääntä monin eri tavoin.
Omaa musiikkimakuaan
voi pisteyttää levyraadissa
yhdessä toisten pelaajien
kanssa. Musiikkivisa mittaa puolestaan musiikkitietämystä, ja nuottipöydässä voi kokeilla, minkälaisia melodioita sillä saa aikaiseksi.
Musiikin historiaakaan ei
ole unohdettu: omille paikoilleen asettuvat renessanssi, barokki, klassisimi
ja romantiikka sekä kaikki
suuret säveltäjät kautta aikojen.
Tietomaan musiikkinäyttelyssä pääsee toki itsekin soittamaan, mutta instrumentit saattavat olla
hieman totutusta poikkeavia. Eikä oululaista musiikkinäyttelyä voi olla olemassa ilman ilmakitaraa.
Toukokuussa selviää, miten se Tietomaassa toteutetaan!
Tiedekeskus Tietomaa
Nahkatehtaankatu 6,
puh. (08) 558 41340
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Kohtauksia metsässä
– Metsähallituksen 150-vuotisjuhlanäyttely
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Kuono kohti
kameraa
– lemmikkieläin
visiittikorttikuvassa

Pohjois-Pohjanmaan museossa 12.2. – 22.5.2011

Näyttely Kuono kohti kameraa –
lemmikkieläin visiittikorttikuvassa
esittelee Pohjois-Pohjanmaan museon
kokoelmien visiittikortteja, joissa
eläin on päässyt mukaan kuvaan tai
on peräti pääosassa siinä.

Tukkien kuljettamista hevosella. Kuva: PPM / Kajaani Oy:n arkisto

”Herroja on
epäiltävä aina –
metsäherroja yli
kaiken”
Näillä kirjailija Pentti
Haanpään sanoilla voidaan kuvailla pohjoissuomalaisten ja metsäherrojen kohtaamisia 1800-luvulla. Isonjaon – joka alkoi
1757 ja loppui 1800-luvun
loppupuolella - myötä kruunun metsämaat erotettiin
yksityisistä maista ja metsälainsäädännön uudistaminen käynnistettiin. Väliaikainen metsänhoitolaitos perustettiin 1851 ja vakinaistettiin1859, jolloin
Metsähallitus sai alkunsa.

Kansan kannalta metsähallinto merkitsi uutta valvontajärjestelmää valtion
metsille, joita aiemmin oli
käytetty vapaasti. Metsähallinnon tehtävänä oli
hoitaa ja suojella kruununmetsiä sekä myydä puuta ja
tuoda tuloja valtiolle, minkä vuoksi ristiriidoilta kansan ja metsähallinnon välillä ei aina voitu välttyä.
Näyttely koostuu tositapahtumiin perustuvista tilannekuvista, joissa käsitellään eri aikoina olleita ajankohtaisia ja päivän
polttavia metsätalouteen
liittyviä puheenaiheita. Pienoisnäyttämöillä kuvataan

pohjois-pohjanmaan MUSEO
Pohjois-Pohjanmaan museo, Ainolan puisto
Avoinna ti – su klo 10 – 17
Tiedustelut: 050 316 6497 / museon kanslia tai
044 703 7161 / lippukassa
www.ouka.fi/ppm
Perjantaisin vapaa pääsy

niin arkista aherrusta kuin
kiivaita kiistoja ja hupaisia
hetkiä.
Näyttelyesineistö on
Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmista. Esillä on
muun muassa oululaiseen
puunjalostusteollisuuteen

liittyvä Oulu Oy:n Nuottasaaren tehtaiden pienoismalli, joka ei ole aiemmin
ollut yleisölle esillä.
Kiertonäyttelyn ovat
tuottaneet Suomen metsämuseo Lusto yhdessä Metsähallituksen kanssa.

Torstaina 17.2. klo 18 museon luentosalissa esitelmöi
FT Anne Ruuttula-Vasari aiheenaan
Kohtauksia Pohjois-Suomen kruununmetsissä
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa
Juha Laukkanen, Nukketeatteri Sytkyt
esittää museolla ”Metsäsatuja”
sunnuntaina 3.4. klo 13 ja 15.
Vapaa pääsy.

KUVA-ARKISTO
Pohjois-Pohjanmaan museossa on kuva-arkisto, jossa on noin 500 000
kuvayksikköä: valokuvia, negatiiveja, dioja ja postikortteja. Vanhin
kuva on vuodelta 1845 (daguerrotypia, Varsovassa kuvattu tuntematon upseeri). Kuvat ovat pääasiassa Oulusta ja oululaisista henkilöistä otettuja, mutta kuvia on myös muualta Suomesta sekä luovutetuilta alueilta. Suurin osa kuvista on järjestetty aiheen mukaiseen järjestykseen.
Suurimmat kokoelmat ovat lähes 10 000 henkilökuvan kokoelma, Rantalan kuvaamon kokoelma, Eino Jokisen kokoelma, Uuno Laukan kokoelma, Oulu Oy:n Pateniemen sahan kokoelma, Kajaani Oy:n Toppilan tehtaan kokoelma sekä postikortti-kokoelma.

www.ouka.fi/ppm

Pohjois-Pohjanmaan museon kuva-arkisto palvelee asiakkaita arkisin klo 9-15. Yhteydenotot arkistonhoitaja Meeri Rauhala sähköpostilla meeri.rauhala@ouka.fi tai puhelimella 044-7037160.

Useimmissa tapauksissa kuviin on päässyt koira. Valokuvaaja Ina Liljeqvist on kuvannut itsensä kissan kanssa. Myös lintuja on otettu kuvaan mukaan. Osa kuvista on otettu oululaisissa kuvaamoissa, osa on peräisin
muista kaupungeista. Kuvat kertovat omalla tavallaan
siitä ystävyydestä ja arvonannosta, jota ihminen on
tuntenut lemmikkiään kohtaan.
Niin sanottujen visiittikorttien kulta-aikaa elettiin
1860-luvulta 1920-luvulle saakka. Kysymyksessä ovat
100 x 62 mm –kokoiselle pahville liimatut valokuvat,
joita oli tapana viedä tuliaisiksi vierailupaikkaan. Siksi kortista tehtiin useita kopioita. Usein korttiin on painettu valokuva-ateljeen nimi. Kuvakortteja säilytettiin
arvokkaissa albumeissa, joita pidettiin esillä vieraiden
selailtavana.
Esimerkkikuvia myös netissä: http://www.ouka.fi/
ppm/tilapaisnayttely/PPM_lemmikkielain_valokuvassa.htm

Valokuvanäyttely
museon aulassa 18.2. – 3.4.2011
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AISTIKAAOS

taidemuseolla tapahtuu

29.1. – 21.4.2011

NÄTTELYOHJELMA 2011
15.1.–27.3. Tarja Pitkänen-Walter
15.1.–27.3. Kuvanveistäjä Essi Renvall – syntymästä 100 vuotta
29.1.–21.4. Aistikaaos

Taide kuuluu kaikille. Tämä on lähtökohta Aistikaaos-näyttelylle, jossa jokainen voi olla utelias, nauttia
omalla tavallaan kuvataiteesta katsoen, kosketellen,
kuunnellen ja itse tehden.
Vaikka esillepanossa otetaan huomioon erityisesti aisti- ja liikuntavammaiset, kehitysvammaiset sekä
muut erityisryhmät, jokaiselle ihmiselle avautuu tilaisuus nähdä ja kokea asioita, joita ei välttämättä ole
aikaisemmin ymmärtänyt
tai huomioinut.
Näyttelyn kahdeksan taiteilijaa ovat John Court (s.
1969), Minna Kangasmaa
(s. 1967), Lea Karjalainen
(s. 1973), Niilo Komulainen
(s. 1961), Leila Lipiäinen (s.
1962), Esa Meltaus (s. 1961),
Kimmo Nissinen (s. 1966) ja
Antti Ylönen (s. 1957). Kuraattoreina toimivat amanuenssi Outi Dekker, KM
Sanna Hankala ja TaM Minna Myllykangas Oulun yliopistosta.
Näyttelyn pedagogisen
ohjelman toteuttavat yhteistyössä Oulun taidemuseo, Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö se-

9.4.– 5.6.

Silmin kuunnellen
Reino Hietasen, Inari Krohnin ja Nina Ternon teoksia
Tuomo Sepon kokoelmasta

7.5.–11.9.

Ihmeen lähellä Samuli Heimonen, Antti Immonen, Pekka & Teija Isorättyä, Ville Löppönen, Perttu Saksa

18.6.–25.9. Muukalaisooppera – Jouni Kesti
18.6.–31.12. Juhani Hakalahti – Sinfonia sommittelulle
24.9.–31.12. Afrikan tähdet
Yhteistyössä Nykytaiteen museo Kiasman ARS 11
-näyttelyn, Hämeenlinnan taidemuseon ja Pohjoisen
Valokuvakeskuksen kanssa
8.10.–31.12. AITO – uutta suomalaista korutaidetta ja vaatesuunnittelua
UUTTA! AVAJAISET OMAKSI
OMAn näyttelyjen avajaiset ovat nyt avoimia kaikille. Tervetuloa!
Silmin kuunnellen pe 8.4. klo 17–19
Ihmeen lähellä pe 6.5. klo 17–19
AVOIMIN SILMIN – NÄYTTELYOPASTUKSET
Su 20.2. klo 14 ja Su 13.3. klo 14
Aistikaaos. Kuva Mika Friman ja Riina Kohonen

kä neljä opiskelijaa Lapin
yliopiston taiteiden tiedekunnasta. Näyttelyn aikana järjestetään paljon erilaisia työpajoja, joista tiedotetaan museon verkkosivuilla.
Lämpimästi tervetuloa
kokemaan, näkemään, kuulemaan, haistamaan, maistamaan, tuntemaan kaikilla aisteilla!

SOPUKOITA
Retki Aistikaaos -näyttelyyn

Opastus kestää noin 45 minuuttia ja sisältyy pääsymaksun
3/1 e hintaan.
EXHIBITION PROGRAMME

Retket 2.-6.2.2011, joka päivä klo 14–15

15.1.–27.3. Tarja Pitkänen-Walter

Sopukoita on tanssitaiteilijoiden luotsaama retki Aistikaaos-näyttelyyn. Retken varrella tutkimme kehon ja
ympäristön kohtaamispisteitä, moninaisten aistien välityksellä.
Edessämme avautuu aistien viidakko - me haemme
sen seasta oman kokemuksemme, luoden näkökulmia
näyttelyn rikkauksiin. Teosten sijaan nostamme jalustalle jokaisen oman tulkinnan. Joka aistimuksessa piilee taiteen itu - ravitkaamme sen kasvua.
Sopukoita-teoksen ovat suunnitelleet tanssijat Vaatu
Kalajoki, Pirjo Yli-Maunula sekä pelisuunnittelija Pekko
Koskinen. Se on Flow Productionsin tuotantoa ja toteutetaan yhteistyössä Oulun taidemuseon kanssa.
Ryhmien varaukset Sopukoita-retkelle Oulun taidemuseon asiakaspalveluun p. 044 703 7471.

29.1.–21.4. Chaos of the Senses

15.1.–27.3. Essi Renvall, the Sculptor – 100 years from her birth
9.4.–5.6.

Listening with Your Eyes
Works by Reino Hietanen, Inari Krohn and Nina Terno
from the collection of Tuomo Seppo

7.5. – 11.9. Close to a Wonder
Samuli Heimonen, Antti Immonen, Pekka & Teija Isorättyä, Ville Löppönen, Perttu Saksa
18.6.–25.9. Strange Opera – Jouni Kesti
18.6.–31.12. Juhani Hakalahti – Symphony to Composition
24.9.–31.12. Stars of Africa
In collaboration with the Museum of Contemporary Art
Kiasma’s ARS 11 exhibition
8.10.–31.12. REAL – new Finnish jewellery art and clothing design
GUIDED TOUR IN ENGLISH
Sun 13.2. at 2 pm. Guide: Sirpa Vähäaho-Kuusisto

Tarja Pitkänen-Walter: Maan päällä paikka hatara, 2007. Kuva: Tommi Keränen

Tarja Pitkänen
– Walter

Kuvanveistäjä
Essi Renvall
– syntymästä 100 vuotta
				
15.1. – 27.3.
Kokoelmasali
Salkussa

15.1. – 27.3.2011 Oulun taidemuseo
Taidemuseolla on ilo avata uusi näyttelyvuosi professori, kuvataiteen tohtori
Tarja Pitkänen-Walterin (s.
1960) näyttävillä ja yllätyksellisillä maalausinstallaatioilla, jotka vetoavat niin
kosketus-, tunto- kuin näköaistiinkin. Pitkänen-Walterin teoksissa on sijaa piilomerkityksille, ihmettelylle, nautinnolle ja kauneudelle. Näyttelyssä on esillä

kolmisenkymmentä teosta, lähinnä vuosilta 2007–
2010.
Suurista pinnoista tai pienistä elementeistä muodostuvat esineelliset ja tilalliset maalaukset eivät kursaile sekoittua ja avautua
toisiinsa, valua ja kiinteytyä pysäytetyksi akrobaattiseksi liikkeeksi. Teoksilla
on vahva ruumiillinen suhde ympäristöönsä.

The tour lasts ca. 45 minutes and is included in the entrance fee 3/1
euros.
TAIDEMUSEON KAHVILA
14.1.–30.1. Kaarina Lätti
1.–27.2.

Kaisu Nissi

1.3.–27.3.

Reijo Nissilä

Oulun taidemuseon kahvila, 2. kerros. Herkullisesta leivonnais- ja
näyttelytarjonnasta vastaa kahvilayrittäjä Irma Mannonen,
050 366 0099.

OMA - OULUN TAIDEMUSEO

Omakuva egyptiläisittäin

Oululaislähtöisen tunnetun kuvanveistäjän Essi
Renvallin syntymästä tulee vuonna 2011 kuluneeksi
sata vuotta. Merkkivuoden

kunniaksi esitellään taiteilijan tuotantoa taidemuseon omista kokoelmista.
Renvall (1911- 1979) oli
yksi kuvanveistotaiteen
naispioneereistamme, joka
tunnetaan erityisesti lapsija kirjailijamuotokuvistaan.
Hän työsti veistoksensa erityisesti pronssista yhdistäen siihen myös muita materiaaleja.

Kasarmintie 7. Puh. 044 703 7471. Liput 3/1 euroa.
Näyttelyt, museokauppa Ainoa ja kahvila
avoinna ti–to, la–su 10–17 ja pe 12–19.
Perjantaisin vapaa pääsy!

www.ouka.fi/taidemuseo
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Oulu Sinfonia kohti kevättä
Oulu Sinfonian kevätkauden ohjelmistosta voi poimia hyvin monenlaisia makunautintoja. Taiteellinen johtaja Anna-Maria Helsing johtaa pianisti Antti Siiralan
tähdittämän konsertin helmikuun 3. päivänä, Brahmsin Requiemin hiljaisella
viikolla sekä vappuaattona 100-vuotiasta Hollywoodia juhlistavan viihdekonsertin.
Helsingin kauden viimeisen konsertin päivämäärä on muuttunut. Se pidetään
torstaina 19.5. Tässä konsertissa Stravinskyn Kevätuhrin korvaa Prokofievin
Romeo ja Julia -orkesterisarja.

Kevään ohjelmaan mahtuu lisäksi slaavilaisia vahvoja tunnelmia, lumoavia
pianokonserttoja huippuesiintyjien tulkitsemina,
erikoisuuksia kuten ruotsalainen lyömäsoitinyhtye
Kroumata sekä paljon muita raikkaita esityksiä ja vetovoimaisia esiintyjiä.
Tervetuloa torjumaan kevätväsymystä Oulu Sinfonian konsertteihin Madetojan
salille!
Koko ohjelman löydät
osoitteesta
www.oulusinfonia.fi

Aino ja Janne
Torstaina 10.2. Madetojan
estradille astuvat Aino ja
Janne Sibelius. Vuosikymmeniä kestänyttä rakkautta säveltäjämestarin ja puolisonsa Ainon välillä avataan kirjeiden ja musiikin
avulla. Tarina kertoo lämpimästi kahden ihmisen
tunteiden palosta, ikävästä, arkisista asioiden hoidosta ja perheen lapsista huokuen itsenäistyvän
Suomen ajankuvaa.
Kapellimestari Markus
Lehtisen kokoaman konsertin Ainon osan tulkitsee Jonna Järnefelt, joka on
tuttu useista elokuvista sekä televisiosarjoista. Moni
ei varmaan tiedä, että hän
on laulajana julkaissut kaksi levyä Aamukahviasetelma
(2003) ja Ensimmäinen suudelma (2007).
Aviomiehen ja säveltäjämestarin roolissa on näyttelijä Mats Långbacka, joka
tunnetaan myös Ruotsissa. Hän on näytellyt draamasarjoissa Parhaat vuodet
ja Sydänjää sekä lukuisissa
elokuvissa, myös yhdessä
Jonna Järnefeltin kanssa.
Illan musiikkina soivat
muun muassa Sibeliuksen
Romanssi viululle ja pianolle,
Valse Triste, Finlandia sekä
Sinfonia nro 5:n kolmas osa.

Yläkuva: Amber Wagner
Alakuva: Matias Tosi

Oulu Sinfonian konserttilippuja
voit ostaa kätevästi Oulu10-palvelupisteestä, Lippupalvelusta sekä
ovelta tuntia ennen konsertin alkua.
Oulu10:ssä (Torikatu 10) ei peritä palvelumaksua. Avoinna ma-to klo
8-17 ja pe klo 8-16.
Lippupalvelu, 0600 10 800 (1,96 €/min + pvm).
Palvelumaksu 2,50 €/lippu.
http://www.lippupalvelu.fi/
Avoinna ark. klo 8-21 ja su klo 8-18.

Oopperaa ja
leffatunnelmia
Savonlinnan Oopperajuhlien oopperakonsertissa tiistaina 22.3. solisteina ovat
kesän 2011 Richard Wagnerin Lohengrin-oopperassa
laulavat sopraanot Amber
Wagner ja Erika Wüschner sekä nimiroolin laulava tenori Richard Crawley.
Matalia miesääniä konsertissa edustavat basso Mika
Kares sekä basso-baritoni
Matias Tosi. Oulu Sinfoniaa

Janet Chvatal ja Marc Gremm vievät kuulijat Hollywoodin hurmioon. Basso-baritoni Matias Tosi ja sopraano Amber Wagner

johtaa Oopperajuhlien taiteellinen johtaja Jari Hämäläinen. Konsertin juontavat
Aarno Cronvall ja oopperanjohtaja Jan Hultin.
Koko perheelle on luvassa vauhdikas elämys Dis-

ney-elokuvien musiikin ja
kuvien parissa maaliskuun
31. päivä. Tarzan, Ariel,
Herkules, Maija Poppanen
ja muut tutut hahmot heijastuvat varmasti pienimpienkin kuulijoiden mie-

liin. Myöhemmin keväällä
lavalla nähdään Teuvo Pakkalan, Herukan ja Myllyojan koulujen musiikkiluokkien oppilaita jo 19. kertaa
pidettävässä Tutti Juttu –
konsertissa.

Suoramyyntipaikat Oulussa, ei varauksia
Stockmannin palvelupiste, palvelumaksu 2,50 €/lippu.
Prisma Raksila, palvelumaksu 2,50 €/lippu.
Prisma Limingantulli, palvelumaksu 2,50 €/lippu.
R-Kioski Pateniemi, Keskuskatu 7, palvelumaksu 2,60 €/lippu.
Lisäksi voit noutaa varauksesi kaikista R-Kioskeista kautta maan.
Lippujen lunastus viimeistään viikko varauksen jälkeen. Ostettuja
lippuja ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin.

www.oulusinfonia.fi
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KULTTUURITALO VALVEELLA
TAPAHTUU
Valveen elokuvakoulu
Elokuvakerho Elina
Elokuvakerho 7 – 13-vuotiaille lukutaitoisille lapsille ja heidän huoltajilleen. Ajankohta: Elokuvakerho kokoontuu kuusi kertaa lauantaisin
2.4.–21.5.2011 klo 14.30–16.30. Poikkeuksena elokuvantekokerta, jolloin kerho kestää klo 18.00 saakka. Paikka: Kulttuuritalo Valve, elokuvateatteri Studio, Hallituskatu 7. Hinta: 20 € / osallistuja
Elokuvaklubi Pikseli
Elokuvaklubi Pikseli on Valveen elokuvakoulun elokuvaklubi 10 –
13-vuotiaille. Ajankohta: Ryhmä 1: keskiviikkoisin 2.2.–13.4.2011 klo
17.30–19.30 ja Ryhmä 2: torstaisin 3.2.–14.4.2011 klo 17.30–19.30
Kohderyhmä: 10 – 13-vuotiaat. Paikka: Kulttuuritalo Valve, videopaja, Hallituskatu 7. Hinta: 55 € / 10 kertaa.
Elokuvaklubi Kolina
Kolina palaa taas! Kolina on Valveen elokuvakoulun leffaklubi
14–18-vuotiaille. Ajankohta: tiistaisin 25.1.–19.4.2011 klo 17.30, ensimmäinen kerta poikkeuksellisesti klo 17.00. Paikka: Kulttuuritalo
Valve, videopaja, Hallituskatu 7. Hinta: 65 € / 12 kertaa. Kulttuuripassilla 9-luokkalaiset puoleen hintaan. Kaksi ensimmäistä kertaa
ovat ilmaisia kokeilukertoja, joille pitää kuitenkin ilmoittautua – paikkoja on rajallisesti.
Ilmoittautumiset Valveen elokuvakoulun kerhoihin puhelimella 044–
703 7545 / Sanja Starck tai osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu
Konstilan nopeat työpajat helmikuussa
Hot pot -ruukkukurssi
Tässä työpajassa tehdään erilaisia saviruukkuja käsin rakentaen, ja
lisäksi jokainen oppilas pääsee kokeilemaan ruukun dreijaamista. Tule tekemään itse omat yksilölliset ruukkusi!
Hinta: 38 € (sisältää materiaalit). Ajankohta: keskiviikkoisin klo 17–
20, 2.2.–23.2.2011. Kohderyhmä: yli 12-vuotiaat.
Ilmoittaudu: heidi.simppala@ouka.fi
Nukketeatteri-työpaja
Tule rakentamaan kulissit käsinukeillesi. Työpajassa suunnitellaan
ja toteutetaan mielikuvituksellisia ja persoonallisia nukketeattereita.
Hinta: 30 € (sisältää materiaalit). Ajankohta: pe 4.2. klo 17–19, la 5.2.
klo 10–16. Kohderyhmä: yli 10-vuotiaille.
Ilmoittaudu: heidi.simppala@ouka.fi
Ystävyyden merkki -korupaja
Valmista ystävänpäivälahjaksi koru!
Hinta: 30 € (sisältää materiaalit). Ajankohta: pe 11.02.2011 klo 17–19,
la 12.02.2011, klo 15–18. Kohderyhmä: 12–16-vuotiaille
Ilmoittaudu: 01.02.2011 mennessä osoitteeseen punsseli@gmail.com
Valokartiot-työpaja
Sisustuksellinen valokartio on punottu paperinen valoelementti, joka
tuo tunnelmaa pimeään.
Hinta: 30 € (sisältää materiaalit). Ajankohta: 12.2. klo 10–14
Kohderyhmä: nuorille ja aikuisille
Ilmoittaudu: satu.leinonen@taitopohjoispohjanmaa.fi
Pallovalaisin-työpaja
Pallovalaisin kerää katseita ja sopii jokaiseen kotiin.
Hinta: 30 € (sisältää materiaalit). Ajankohta: 19.2. klo 10–14
Kohderyhmä: nuorille ja aikuisille
Ilmoittaudu: satu.leinonen@taitopohjoispohjanmaa.fi
Kaverille koti -tilapaja
Kaipaako leluhahmosi kotia? Tässä työpajassa voit luoda ympäristön pehmolelullesi, tallin pikku hevosellesi, kodin nukellesi, taistelupaikan action-ukollesi.
Hinta: 25 €. Ajankohta: su 20.2. klo 12–16, su 27.2. klo 12–16
Kohderyhmä: yli 10-vuotiaille. Ilmoittaudu: heidi.simppala@ouka.fi
Sipsibasso ja muu orkesteri -soittimia kierrätysmateriaalista -paja
Miten soi sählypallo? tai sipsipurkki? Kierrätä vanhoista tavaroistasi
soittimia ja pistä pystyyn romuorkesteri.
Hinta: 25 €. Ajankohta: pe 25.2. klo 17–19, la 26.2. klo 12–18
Kohderyhmä: 10–14-vuotiaille. Ilmoittaudu: heidi.simppala@ouka.fi
Soivan Siilin kaverikonserttisarjassa Pässi ja Siili
Ivan Kieleväinen ja Soiva Siili Duo Valvesalissa sunnuntaina 20.2. kello 16. Liput 8 € Valveen lippumyymälästä.
Valvegalleria
Oulun Taiteilijaseura OTS:in ja Joensuun taiteilijaseuran vaihtonäyttely 2. – 27.2.
Lukiodiplomit: lukiolaisten kuvataidenäyttely 1.–20.3.
Valvegalleria avoinna ma-su klo 10–20. Vapaa pääsy.
Kaikki Valveen tapahtumat uusimmassa Valveajassa
– nouda omasi kulttuuritalo Valveelta tai Oulu 10:stä!
Kulttuuritalo Valve
Hallituskatu 7, Oulu. Puh (08) 558 47500.
Lippumyymälän puh (08) 558 47575
www.kulttuurivalve.fi

Näppärät-ryhmän Jekka, Hertta ja Otto harjoittelevat värikkäiden tupsujen tekoa Konstilassa.

Konstila on kuin Oulun Strömsö
Kulttuuritalo
Valveen
Konstilassa alkaa taas vilinä ja huiske, kun joululomiltaan palanneet opettajat ja käsitöiden harrastajat
ryhtyvät taas töihin. Viikoittain kokoontuvien ryhmien lisäksi uutena alkavat
ilta- ja viikonlopputyöpajat.
”Haluamme tarjota harrastusmahdollisuuden myös
heille, jotka eivät voi sitoutua koko työkauden kestävään harrastukseen”, sanoo
Konstilan koordinaattorina toimiva taidekasvattaja
Heidi Simppala. Helmikuun
työpajoissa voi rakentaa
muun muassa oman nukke-

teatterin, luoda kierrätyssoittimen tai piristää kotia
uudella persoonallisella valaisimella. Konstilassa voi
työstää myös savea muun
muassa käsin rakentaen ja
dreijaten sekä suunnitella ja valmistaa hopeakoruja. Työpajat on suunnattu
eri-ikäisille kädentaitojen
harrastajille, niin lapsille ja
nuorille kuin aikuisillekin.
Tämän kevään työpajatarjonta täydentyy helmikuun lopussa, joten Konstilan nettisivuilla kannattaa vierailla myös silloin.
”Koska Konstilan toiminta
on useiden toimijoiden yh-

teistyötä, elää kurssitarjonta aina tilanteen mukaan.
Nettisivuja päivitetään jatkuvasti, joten niitä kannattaa käydä vilkuilemassa
säännöllisesti”, Heidi vinkkaa. Tulossa olevista kursseista ja työpajoista tiedotetaan myös Valveen Facebook-sivustolla. Konstilassa järjestetään laadukasta
ja tavoitteellista kädentaito-, muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatusta pääasiassa
lapsille ja nuorille. Konstilan opetuksesta vastaavat kulttuuritalo Valveen
lasten- ja nuortenkulttuu-

ri, Taito Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA sekä PROTO
- Pohjois-Suomen taideteolliset suunnittelijat ry. Opetus on innostavaa, hauskaa
ja elämyksellistä. Käsityön,
muotoilun ja arkkitehtuurin perusasioita opitaan aktiivisen tekemisen ja tutkimisen kautta. Tekemisessä
painottuvat oivaltamisen
ilo ja keksimisen riemu. Tutustu Konstilan toimintaan
osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/konstila.

Väriä koulupäivään
Taiteilija koulussa
-hankkeen myötä
Syksyllä 2010 alkaneelle
Taiteilija koulussa -hankkeelle kuuluu hyvää. Taiteilijat Henna Stenvall, Daniel
Nagy ja Janne Körkkö ovat
kiertäneet Oulun alueen
kouluja aktiivisesti ja ovat
saaneet innostuneen vastaanoton. Taiteilijat laativat
kouluja varten erilaisia työpajoja: Stenvall piti elokuvapajoja, Nagy kuvataidepajoja ja Körkkö valokuvapajoja.
Vuoden vaihteessa projektiin on rekrytoitu lisää
taiteilijoita ja kouluyhteistyölle onkin luvassa jatkoa
kevätkauden mittaan. Taiteilija koulussa –projektin
tavoitteena on jalkauttaa
Oulun kaupungin kulttuuriopetussuunnitelmaa kouluihin käytännönläheises-

ti, tuoda taiteenalakohtaista tietoutta koulujen omaan
kulttuuriopetukseen, havainnollistaa taiteen tekemisen mahdollisuuksia ja
työllistää noin 15 nuorta
taiteilijaa. Taiteenaloista
painottuvat elokuva ja media, kädentaidot, muotoilu
ja arkkitehtuuri, sanataide
ja sarjakuva, sirkus, tanssi ja teatteri sekä valokuva. Toiminta suunnitellaan
yhdessä koulujen kulttuuriopettajien kanssa.
Hankkeen koordinaattori on Anu-Maarit Moilanen
ja hänet tavoittaa kulttuuritalo Valveelta, numerosta 044 703 7539. Lisätietoja
löytyy myös sivulta www.
kulttuurivalve.fi

Sanataidefestivaali
lumoaa jälleen
Lumotut sanat on lasten ja
nuorten sanataidefestivaali
ja kaikkien sanataiteen ystävien kevään huipennus.
Festivaalin keskipisteeksi
nousevat Linda Bondestamin kuvitustyöt ja kirjallisuuden monenkirjavat värimaailmat. Teemanäyttely on avoinna kaikille kävijöille.
Siitä käynnistyy koko
toukokuun kestävä työpajo-

jen runsas tarjonta kouluille ja päiväkodeille. Sanataidefestivaalin näyttelyt ovat
keränneet keväisin suuren suosion, kun lukuisat
lapset, nuoret ja aikuiset
ovat käyneet tutustumassa näyttelyihin ja osallistuneet työpajoihin. Lumotut
sanat -festivaali onkin yksi kevään odotetuimpia tapahtumia kulttuuritalo Valveella.
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Viulunsoittaja katolla
Rakkaus – usko – elämä
Ensi-ilta suurella näyttämöllä 19.2.
Oulun kaupunginteatteri tuo helmikuussa suurelle
näyttämölle klassikkomusikaalin Viulunsoittaja katolla.
Musikaali kertoo elämästä vaikeissa olosuhteissa ja niiden
yläpuolelle kohoavasta, voimaa antavasta uskosta ja
rakkaudesta.
Tsaarinaikaisen Venäjän
juutalaisvastaisuuden puristuksessa hyväntahtoinen maitokuski Tevje määrätietoisen Golde-vaimonsa
kanssa tuskailevat viiden
tyttärensä naimakaupoista:
varakkaiden sulhasten löytäminen tyttärille on vaikeaa ilman myötäjäisiä. Samaan aikaan pienessä Anatevkan kylässä puhaltavat
uuden ajan tuulet ja juutalaisyhteisön perinteet joutuvat kovaan puristukseen.
Inhimillisyys voittaa ja
hääjuhlat järjestetään. Iloisen juhlinnan keskeyttävät
kuitenkin kylään tunkeutuvat santarmit.

Mestarit tekijöinä
Musikaalin päätekijöinä on
mestaripari ohjaaja Leena
Salonen ja koreografi Jorma
Uotinen. Viimeksi kaksikko
työskenteli upeassa Orfeus
ja Eurydike –oopperassa.
Leena Salosen mielestä
teos on yhä ajankohtainen:

”Klassikko, kuten ihminenkin.”
Musikaali lähestyy myös
kipeitä aiheita, mutta päähenkilönsä tavoin lämpimästi ja ymmärtäen.
”Tevjen positiivisessa elämänasenteessa olisi paljon
opittavaa. Usko elämään
siirtää vuoria ja toivoa on
niin kauan kuin on elämää”, ohjaaja pohtii.

Menestyksekäs
musikaali
Viulunsoittaja katolla on
yksi maailman menestyksekkäimmistä musikaaleista. Se sai kantaesityksensä
22.9.1964 Imperial Theatressa New Yorkissa. Suomen ja samalla myös Euroopan kantaesitys nähtiin
Helsingissä 17.2.1966. Viulunsoittaja katolla on nähty aiemmin myös Oulun
kaupunginteatterissa. Musikaalin ensi-ilta oli Oulussa 23.3.1973.
Musikaali on vaikutta-

nut voimakkaasti erityisesti Amerikan juutalaisten
kulttuuriin. Erityisesti musikaalin laulut soivat juutalaisten viettäminä juhlapyhinä.
Viulunsoittaja katolla
-musikaalista ovatkin lähtöisin muutamat tunnetuista sävelmistä, kuten
Nousee päivä, laskee päivä
ja Rikas mies jos oisin.
Alkuperäisen Viulunsoittaja katolla ohjaajana oli Jerome Robbins.
Tekijät:
Suomennos Esko Elstelä
Ohjaus Leena Salonen
Koreografia Jorma Uotinen
Kapellimesteri Rauno Rännäli
Lavastus Jyrki Seppä
Puvut Pasi Räbinä
14 tanssijan ryhmässä ammattilaisia ja opiskelijoita
Yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa
Rooleissa muun muassa Kari J.
Ristolainen ja Anneli Niskanen

Donna – yksinäinen nainen
Ensi-ilta 17.2. Vinttikamarissa

Oulun kaupunginteatterin
johtaja Ahti Ahosen jäähyväisohjaus Donna – yksinäinen nainen esittelee riemastuttavia ja itkettäviä
näkökulmia elämään ja tasa-arvoon, moni-ilmeisyyttä unohtamatta.
Teatterin italialaisen
mestarin Dario Fon tekstiin perustuvan näytelmän
päähenkilö Donna on monen tulen välissä ja tarpeiden ristiaallokossa.
Donnaa näyttelee yksi Oulun kaupunginteatterin suosikkinäyttelijöistä,
Tuula Väänänen. Väänänen muistetaan vahvoista
ja herkistä naisrooleistaan
muun muassa Niskavuoren
Hetana ja Lemminkäisen äitinä. Näyttelijätär nähdään

myös muissa ohjelmistossa olevissa näytelmissä,
Kaaoksessa ja Suomen hevosessa.
Näytelmässä kuullaan
myös Väänäsen runoihin
sävellettyjä lauluja.
Kokenut näyttelijätär
kertookin, että häntä kiinnostavat ihmiskohtalot,
naisten elämäntarinat, joita Donna-kokoelmaan sisältyy useita.
”On olemassa paljon
kanssasisaria, jotka jaka-

vat samoja kokemuksia.
Tällä esityksellä haluaisin
kutsua ihmiset ei vain katsomaan esitystä, vaan myös
jakamaan hetken yhdessäoloa. Se on teatteria parhaimmillaan.”
Suomennos Aira Buffa
Ohjaus Ahti Ahonen
Apulaisohjaaja Antti Kairakari
Lavastus ja puvut Maija Tuorila
Rooleissa Tuula Väänänen

Beginning
Maailman kantaesitys 22.2.
pienellä näyttämöllä
Onko lapsuuden leikkikenttä sittenkään niin erilainen
kuin aikuisuuden maailma?
Beginning-näytelmän
kolmella päähenkilöllä, lapsuuden ajan ystävillä, on tarina kerrottavanaan. Muistot nuoruuden leikeistä ja
unelmista sekoittavat sankarimme ja heidän harjoittelemansa näytelmän mytologia uhkaa heidän todellisuuttansa. Mitä he oikein
yrittävät luoda?
Beginning on jatkoa kevään 2010 huippusuositulle
Koulupihan tarinoita –näytelmälle. Molemmat näytelmät ovat osa Platform11+
-EU-hanketta, jossa Oulun
kaupunginteatteri edustaa Suomea. Hanke on laajuudeltaan yksi alansa suurimmista. Loppukeväällä
Beginning lähtee kiertueelle muun muassa Venäjälle
ja Iso-Britanniaan.
Näytelmän ohjaa Alex
Evans lontoolaisesta Emergency Exit Arts –teatteris-

ta, joka tunnetaan radikaaleista ja raikkaista performansseista sekä näyttävästä katuteatterista.
Beginning saa maailman kantaesityksensä Oulun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä ja on samalla myös Oulun lasten ja
nuorten teatterifestivaalin
avajaisnäytelmä. Näytelmä
on tarkoitettu yli 11-vuotiaille.
Näytelmä on Emergency Exit Artsin ja Oulun kaupunginteatterin yhteistuotanto.

Käsikirjoitus
Rui Pina Coelho (Theatro O Bando, Portugali), Jukka Heinänen ja
Arjunan Manuellpillai (Emergency Exit Arts, UK)
Suomennos Sari Tanner
Ohjaus Alex Evans (Emergency
Exit Arts, UK)
Lavastus ja puvut Patrick Bullock
(Emergency Exit Arts, UK)
Rooleissa
Mikko Korsulainen
Annina Rokka
Marko Tiusanen

TEATTERI

www.ouka.fi/teatteri

Teatterin myyntipalvelu,
puh. 08 558 47600
teatteri.myyntipalvelu@ouka.fi
Kaarlenväylä 2, teatteritalo
AVOINNA tiistaista perjantaihin klo
10-17 ja lauantaisin klo 12-17.
Esityspäivinä avoinna näytöksen
alkuun saakka, ei ennen tilausnäytöksiä
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Oulun lasten ja
21.–27.2.2011

			

Festivaali juhlii
			 30-vuotisjuhlaansa!
Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali
täyttää 30 vuotta helmikuun viimeisellä
viikolla. Tapahtuma on jo pitkään tuonut
kaupunkiin lasten ja nuorten teatterin
kotimaista parhaimmistoa ja jännittäviä
kansainvälisiä vierailuja tarjoamalla mukavan väriläiskän keskellä Oulun teatteritalvea. Tapahtuma on valtakunnallisesti
merkittävä; se on alansa suurin ja vanhin.

Perinteisesti esillä on teatterin koko kirjo nukke
teatterista tanssiin ja interaktiivisista näytelmistä lumoaviin perinteisen teatterin suurspektaakkeleihin.
Suomen lisäksi esiintyjiä
saapuu Saksasta, Venäjältä, Ranskasta ja Slovakiasta. Lisäksi tarjolla on draamakasvatuksen koulutusta,
fyysisen ilmaisun työpajoja, leikkejä ja näyttelyitä;
edessä on todellinen teatterin juhlaviikko!

Juhlavuoden
kunniaksi useita
Suomen ensi-iltoja
Oulun kaupunginteatteri
jatkaa Euroopan-laajuisen
Platform11+ EU-hankkeen
toteuttamista. Festivaaleilla nähdään kantaesitys Oulun kaupunginteatterin ja
englantilaisen Emergency
Exit Artsin yhteistuotan-

nosta Beginning, jonka maailman ensi-ilta on 22.2. Näytelmän käsikirjoitus on tehty kansainvälisessä yhteistyössä. Kirjoittajina ovat
portugalilainen Rui Pina
Coelho, Arjunan Manuell
pillai Iso-Britanniasta ja
Suomesta Jukka Heinänen.
Festivaalilla nähdään muitakin Platform11+ partnereiden esityksiä: saksalaisen Theater junge generationin jännittävä lastenteatteriesitys Funkedunkel
Lichtgedicht ja slovakialaisen Bratislava Theatre
Instituten englanninkielinen Mňa kedys´ -esitys yläkoululaisille.
Kansainvälistä väriä festivaalille tuovat myös ranskalaisen Compagnie Animotion hauska La Guerre
des Boutons ja pietarilaisen
St. Petersburg Theatre for
Young Audiencesin Nacha-

lo. Kielivaikeuksia ei kannata pelätä, sillä kaikki perheen pienemmille tarjotut
vieraskieliset esitykset perustuvat visuaaliseen ja sanattomaan kommunikaatioon.

Tarjolla 26 eri
näytelmää 11 eri
näyttämöllä!
Ahti Ahosen viimeinen siveltimenveto festivaalin
taiteellisessa johdossa on
ennen kaikkea monipuolinen. Esityksien teemat
käsittelevät muun muassa nuorten naisten kehonkuvaa ja lapsen surua sekä
ajankohtaisia aiheita kuten ympäristökasvatusta ja
maahanmuuttoa lasten silmin. Festivaalilla nähdään
yhteensä 26 eri näytelmää
11 eri näyttämöllä. Lipunmyynti on alkanut vilkkaasti, mutta paikkoja on
La Guerre des Boutons
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nuorten teatterifestivaali

vielä jäljellä.
Oulun lasten ja nuorten
teatterifestivaalin suuren
näyttämön tähtivierailijana nähdään Lappeenrannan kaupunginteatterin
vauhdikas Knut Pitkäjalka.
Suurella näyttämöllä vierailee myös Oulun taidekoulun jännittävä Onnenpyörylä, jossa lavalla nähdään satoja oululaisia lapsia ja nuoria. Perheen aivan
pienimmille ohjelmistossa
on Teatteri Pikkiriin vauvateatteriesitys, Dan Söderholmin klovnivierailut
ja Linnateatterin Kaikkien aikojen avaruusseikkailu.
Ohjelmistosta löytyy myös
alun perin Oulusta maailmalle ponnahtanut Teatteri Quo Vadiksen satuseikkailu Pelastetaan äiti, Rovaniemen Teatterin lämminhenkinen Anna Talven outo
viivytys ja lasten vaikeita
tunteita käsittelevä Happyheartin Tyttö ja naakkapuu
teos. Myös Suomen Kansallisteatteri vierailee festivaalilla uudella laajalla yhteistuotannollaan: älykäs
Globen uupuneet puhuttelee nuorisoa ympäristöpolitiikallaan ja moniäänisyydellään.
Ohjelmiston tanssi- ja
nukketeatteriohjelmistot
keskittyvät edelleen kulttuuritalo Valveen näyttämöille. JoJon Valon vuosi

teatteri Akseli Klonkin,
Valmistamo-hankkeen ja
Hyvän mielen talon kanssa.

Lisätietoja
Tapahtumatuottaja Sari
Tanner sari.tanner@ouka.
fi, puh. 044 703 7113 www.
ouka.fi/teatteri/festival

Liput myy:

Globen uupuneet

teos ilahduttaa lapsia jopa
tanssisalin puolella. Tanssiteatteri Raatikon inter
aktiivisen Menninkäisten
poluilla ja Seinäjoen kaupunginteatterin Verstasteatterin uutuuden FitFatFuckedUp teoksien lisäksi
Valvesalissa vierailee myös
Teatteri Hevosenkengän
Velmu Viljami Vilppi. Suomalaisen nukketeatterin huippu Kuuma ankanpoikanen
esittäytyy ohjelmistossa jo-

pa kahdella produktiollaan,
joista toinen tarjotaan vanhemmalle nuorisolle. Oululaisen nukketeatterin lippu
pysyy taas korkealla Akseli
Klonkin monilla esityksillä.

Kansainvälinen
teatterisymposiumi
kaupunginteatterilla
Festivaalin yhteydessä järjestetään kansainvälinen

teatterisymposiumi, jonka
osallistujat ovat kutsuvieraita eurooppalaisilta festivaaleilta ja teattereista13
eri Euroopan maasta sekä
Venäjältä. Tarkoituksena
on luoda käytännön kontakteja toimijoiden välille
sekä antaa osallistujille kuva Suomen lasten ja nuorten teatterikentän nykytilasta. Symposiumi vahvistaa suomalaisen lasten ja
nuorten teatterin tunnet-

tavuutta, kysyntää ja kansainvälistä vientiä.
Vuoden 2011 festivaali järjestetään yhteistyössä Kulttuuritalo Valveen,
JoJon – Pohjoisen Tanssin
Aluekeskuksen, Oulun taidekoulun, Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan, Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston,
Oulun kaupungin nuorisoja opetustoimen, Platform
11+ EU-hankkeen, Nukke-

Oulun kaupunginteatterin
myyntipalvelu, Kaarlenväylä 2, puh. (08) 5584 7600
Ryhmävaraukset puh.
(08) 5584 7606
Varatut liput on lunastettava viikon sisällä varauksesta. Ryhmät viimeistään
kaksi viikkoa ennen esitystä.
Myyntipalvelu on avoinna ti-pe klo 10-17, la klo 1217 sekä tuntia ennen esitystä. Esityspäivinä näytösten
alkuun saakka.
Lippuja myydään myös
Lippupalvelun myyntipisteissä kautta maan, mm.
Stockmannin palvelupisteessä (3.krs) sekä valtakunnallisesta puhelinpalvelusta puh. 0600 10 800
(1,83 euroa/min+pvm) tai
0600 10 020 (5,99 euroa/
puhelu+pvm). Auki ma-la
8-21, su ja pyhäisin 8-18. Internetmyynti: www.lippupalvelu.fi
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Raúl Mannola ja Raoul Björkenheim

Vilddas																			

Poro Ferian
¡Fiesta Feasta!

Poro Feria – tapahtuman sydämenä on perinteisesti ollut
pohjoisen saamelaiskulttuurin ja eteläisen flamencokulttuurin kohtaaminen. Tänä vuonna kulttuurit kohtaavat niin Poro
Feria –tapahtumassa Oulun torilla kuin huikeassa ¡Fiesta
Feasta! – iltakonsertissakin, jossa Uuden Seurahuoneen
lavalle astuvat flamenco- ja saamelaismusiikin eturivin
tähdet. ¡Fiesta Feasta! on kahden ammattilaismuusikoista ja
tanssijoista koostuvan ryhmän konsertti, jossa musiikilla ei
ole rajoja.

SIBERIA

Iltaa tähdittävät maailmanluokan
flamenco- ja saamelaismuusikot

Kuva: Harri Nurminen

Pohjoinen ja
etelä kohtaavat
29.–30.1.2011 Oulun kauppatori

Koko perheen toritapahtuma
Lauantai 29.1.
11.00 Feria-markkinat alkavat
12.00 Amanecerá, ﬂamencotanssia
Poro Feria -lavalla
12.30 Suopunginheittonäytös kirnussa
13.00 Amanecerá, ﬂamencotanssia
Poro Feria -lavalla
13.30 Aylin Bayaz, ﬂamencotanssia
Poro Feria -lavalla
14.00 Lasten suopunginheittokisa
14.30 Vilddas, saamelaismusiikkia
Poro Feria -lavalla
15.30 Aylin Bayaz, ﬂamencotanssia
Poro Feria -lavalla
15.45 Flamencoduo Anna Murtola ja Okko Meinilä
Tervasoihdussa

Iltakonsertti

Uusi Seurahuone la klo 20

¡Fiesta Feasta!
Liput: 15/10 €

www.poroferia.info

Vapaa pääsy

16.00 Poro Feria Sprint, alkukilpailu.
16 maailman parasta kilpaporoa
ottavat mittaa toisistaan.
17.00 Kulttuurit kohtaavat, Flamenco-Rock-Jazz
Project & Vilddas kohtaavat ennennäkemättömässä musiikkiesityksessä
Poro Feria -lavalla.
18.00 Poro Feria Sprint, välierät
18.30 Palo Nuevo, ﬂamencoesitys Sprint-radalla
19.00 Poro Feria Sprint, ﬁnaali, palkintojen jako
19.30 Markkinat päättyvät
20.00 ¡Fiesta Feasta! Iltakonsertti
Uudella Seurahuoneella. Liput 15/10 €.

Poro Feria Sprint
Feria-markkinat
Aylin Bayaz
Vilddas
Jokamiesluokan porokisa
Poroajelua, poroajokortti
Suopungin heittoa
Makuja äärirajoilta
Inspiroivia elämyksiä
Sunnuntai 30.1.
11.00 Feria-markkinat alkavat
11.15 Porokoiranäytös kirnussa
11.30 Amanecerá, ﬂamencotanssin opetusta
Poro Feria -lavalla
12.00 Suopunginheittonäytös kirnussa
12.15 Vilddas Poro Feria -lavalla
12.45 Aylin Bayaz Poro Feria -lavalla
13.00 Jokamiesluokan porokisa
14.00 Jokamiesluokan porokisan palkinnot.
Kulttuurit kohtaavat, Flamenco-RockJazz Project & Vilddas kohtaavat
musiikkiesityksessä Poro Feria -lavalla.
15.00 Markkinat päättyvät
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Flamencotähtiä Espanjasta
Flamenco-Rock-Jazz Project on kahden suomalaisen huippukitaristin Raoul Björkenheimin ja Raúl Mannolan kokoonpano, joka yhdistää flamencomusiikkiin jazzia ja
rockia ennakkoluulottomalla tavalla. Raoul Björkenheim
on jo kolmen vuosikymmenen ajan herättänyt huomiota
erittäin korkeatasoisena säveltäjänä ja kitaristina niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hiljattain Helsingin Sanomien
musiikkiarvostelija Jukka Hauru kirjoitti että jos Jimi Hendrix eläisi tänä päivänä, hän todennäköisesti soittaisi kuten Raoul Björkenheim. Raúl Mannola on puolestaan pitkään ollut Suomen merkittävin flamencokitaristi, joka on
kerännyt paljon kiitosta myös Espanjassa. Hänen vastikään
ilmestynyttä levyänsä Guitarra Adentro, on kehuttu vuolaasti myös Espanjan lehdistössä.
Kokoonpanoon kuuluvat myös laulaja Fariña, joka edustaa uutta, teknisesti taitavaa huelvalaista (länsi-andalusialaista) laulajasukupolvea sekä tanssija Aylin Bayaz, joka
tuo konserttiin visuaalista voimaa, räjähtävää rytmiikkaa
ja sulavaa ilmavuutta. Rumpali-perkussionisti Karo Sampela on jo vuosikaudet asunut Espanjassa ja soittanut monien flamencon huippujen kanssa sekä lukemattomien muiden musiikkityylien edustajien yhtyeissä, kuten ¡Fiesta Feasta! - illan toisessa yhtyeessä Vilddaksessa.
Flamenco-Rock-Jazz Project – kokoonpanossa esiintyvät:
Raoul Björkenheim – sähkökitarat, Raúl Mannola – flamenco-, 12-kielinen ja sähkökitara, Aylin Bayaz – tanssi, Fariña
– laulu, Karo Sampela – lyömäsoittimet

Saamelaista huippumusiikkia
Vilddas-yhtye aloitti toimintansa vuonna 1997 kolmen
Tampereen yliopistossa etnomusikologiaa opiskelleen
muusikon voimin. Sittemmin yhtyeen jäsenmäärä on kasvanut ja soittajat ovat hajaantuneet ympäri Suomea. Tällä hetkellä Vilddas-yhtyeen jäsenet asuvat akselilla Helsinki-Utsjoki. Vilddas esittää saamenkielistä etno-/maailmanmusiikkia, jossa on vaikutteita niin suomalaisesta
kansanmusiikista, saamelaisesta joiusta kuin turkkilaisesta vatsatanssistakin. Musiikki on vuoroin kuulaan kaunista ja herkkää, vuoroin vauhdikasta ja energistä. Yhtye on
julkaissut kaksi levyä: Vilddas (2000) ja Háliidan (2003).
Kolmas levy Silbabárut ilmestyy keväällä 2011. Vilddas on
esiintynyt Suomen lisäksi Norjassa, Saksassa ja Ukrainassa.
Vilddas-yhtyeessä soittavat: Mikko Vanhasalo – ney-huilut, koskettimet ja muut koneet, Ari Isotalo – lyömäsoittimet, Annukka Hirvasvuopio – laulu ja joiku, Anna Näkkäläjärvi – klarinetti ja joiku, Risto Blomster – basso, lyömäsoittimet, Marko Jouste – ud-luuttu ja mandoliini, Pekko
Käppi – jouhikko ja viulu, Karo Sampela – lyömäsoittimet
¡Fiesta Feasta! järjestetään Oulun Uudella Seurahuoneella 29.1. klo 20.00. Ovet aukeavat klo 19.30. Konsertti alkaa klo 21.
Liput: 15 € normaalilippu, 10 € opiskelijat ja eläkeläiset.
Lippuja voi hankkia ennakkoon Musiikki-Kullakselta perjantaihin 28.1. saakka sekä tapahtumapäivänä Poro Ferian infolaavulta. Lipunmyynti ovelta alkaa lauantaina 29.1.
klo 19.30.
www.poroferia.info

Saamen kielten elvyttäminen saamelaisten
kansallispäivän seminaarin aiheena
Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6.2.
Oulun yliopiston Giellagasinstituutti järjestää jo perinteeksi muodostuneen
saamelaisten kansallispäivän seminaarin 4. helmikuuta klo 10–15.00 humanistisen tiedekunnan salissa HU106. Seminaari käsittelee Suomen saamen
kielten elvyttämistä ja alkuperäiskansojen kielellisiä oikeuksia. Seminaari on
suomenkielinen.
Suomen saamelaiskielten
nykytilanteet ovat hyvin
erilaisia. Inarinsaamen parissa on 1990–luvulta lähtien toteutettu vahvaa elvyttämistyötä niin kielipesien kuin aikuiskoulutuksenkin avulla. Sen sijaan
koltansaame on samantapaisista toimista huolimatta erittäin uhanalainen ja
taistelee olemassaolostaan.
Pohjoissaamella on vankka
asema niin Suomessa kuin
muissakin pohjoismaissa,
mutta senkään tulevaisuus
ei ole taattu.
Vuotson alueen pohjoissaamen epävarma tilanne
on siitä esimerkkinä. Kansallispäivän seminaarin
ohjelma koostuu Suomen
eri saamen kielten asiantuntijoista.
Eräs seminaarin pääesiintyjistä on professori
Tove Skutnabb-Kangas Ros-

kilden yliopistosta Tanskasta. Hän on maailmanlaajuisesti tunnettu pienten
kielten tutkija ja puolustaja, joka tuntee erinomaisesti myös saamelaisten
tilanteen. Skutnabb-Kankaan esitelmän otsikkona on “Ensin kieliä tapetaan, sitten elvytetään ?
äly hoi! Esimerkkejä maailmalta“. FT Marja-Liisa Olthuis kertoo työstään oman
inarinsaamelaisen heimonsa kielen puolesta sekä inarinsaamen elvyttämiseen
liittyvästä aikuisprojektista. YTM Kati Eriksenin puheenvuoron aiheena on
kiistojakin aiheuttanut Utsjoen kielellinen tilanne.
Kielityöntekijä
Tiina
Sanila-Aikio selostaa oman
kielensä eli koltansaamen
haasteita.
Professori Pekka Sammallahti kertoo jäähyväisluennossaan ”Mennyttä ja tulevaa” saamenkielen asemasta 40–vuoden ajanjaksolla
ja hän pohtii, minkälainen
on saamenkielen tila tulevaisuudessa. Giellagas-instituutin ensimmäinen johtaja FT Tuomas Magga kertoo saamen kielen yliopisto-opetuksen vaiheista
1960–luvun lopulta nykypäivään.

Saamelaisten
kansallispäivän
seminaari
4.2.2011
Linnanmaan humanistisen
tiedekunnan salissa HU106
Suomen saamenkielten elvyttäminen
10.00–10.30 Seminaarin avaus
Johtaja Anni-Siiri Länsman, Giellagas-instituutti
Rehtori Lauri Lajunen, Oulun yliopisto
Giellagas-joiku, Ulla Pirttijärvi-Länsman
10.30-11.15 Mennyttä ja tulevaa
Professori Pekka Sammallahti
11.15–11.45 Kielenelvytys Utsjoella - kunta ja asenteet estävät
YTM Kati Eriksen
11.45–12.30 Ruokailu
Rap-esitys Ailu Valle
12.30–13.00 Päiväunta ja todellisuutta
FT Tuomas Magga
13.00–13.30	Ensin kieliä tapetaan, sitten elvytetään - äly hoi!
	Esimerkkejä maailmalta
FT, dosentti Tove Skutnabb-Kangas
13.30–14.00 Kahvi
14.00–14.30 Inarinsaamen täydennyskoulutus: revitalisaatiomenetelmä menetetyn työikäisen kielisukupolven
palauttamiseksi.
FT Marja-Liisa Olthuis
14.30–15.00 Koltansaamen kielen elvyttäminen,
kielen tulevaisuuden näkymät
Koltansaamen kielityöntekijä Tiina Sanila-Aikio
Seminaarin puheenjohtajina toimivat Giellagas-instituutin opiskelijat.
Seminaari on avoin kaikille.
Bures Boahtin! Tervetuloa!

Kaksikielinen messu
saamelaisten
kansallispäivänä
6.2.2010 Oulun tuomiokirkossa
Saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2010 toimitetaan
Oulun tuomiokirkossa kaksikielinen messu. Liturgina
toimii tuomiorovasti Matti
Pikkarainen ja saarnaa rovasti Tapio Leinonen. Ehtoollisen jaossa avustavat
kappalainen Jyrki Vaaramo ja diakoniatyöntekijä
Kirsi Karppinen. Avustava-

na pappina on Anna-Mari
Heikkinen. Tekstinlukijana ja esirukouksessa avustavat Giellagas-instituutin
opiskelijat. Kanttoreina toimivat Henna-Mari Sivula ja
Raimo Paaso. Messu järjestetään yhteistyössä Oulun
tuomiokirkkoseurakunnan ja Giellagas-instituutin
kanssa.

Sámefeasta!
2.2.2011 Oulun yliopiston saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö Gieku järjestää Sámefeasta-opiskelijabileet Nelivitosessa.
Illan esiintyjinä ovat Sombyn ja Tiina Sanilan jäsenistä koottu coverbändi
Spire, saamen-, suomen- ja englanninkielellä räppäävä Ailu Valle ja oululainen Felis Bubo.
Liput yliopistolta ennakkoon 4 € ja ovelta 5 €.
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Oulun Musiikkijuhlat

soi maaliskuussa
Talvinen kaupunkifestivaali, Oulun Musiikkijuhlat, hemmottelee musiikinystäviä laajalla ja laadukkaalla ohjelmistollaan
25.2.–24.3.2011 välisenä ajankohtana. Ohjelmisto nivoutuu
yhteen runouden ja tanssillisuuden teeman myötä.
21. kerran järjestettävälle
kaupunkifestivaalille taiteellinen johtaja Niko Kumpuvaara on koonnut suuren
valikoiman monipuolisia
sinfonia-, jazz-, kamarimusiikki- ja kirkkokonsertteja
sekä lasten ja nuorten konsertteja. Esityksiä on kuultavissa myös Oulun rajojen
ulkopuolella - Haukiputaalla, Kiimingissä sekä Oulunsalossa.

Jazzia ja räppiä big
bandin voimin
Musiikkijuhlat käynnistyvät ”Oulu All Star Big Band

– festivaalilla”, jonne vieraaksi saapuvat oululaisen
Funksons –räptrion - OlliPA:n, Hatkan ja Myöhäsen
- lisäksi lontoolainen The
Leano. Klubijazzin ystäville tarjoillaan intensiivistä
groovea jazzgenren huippujen trumpetti-virtuoosi
Jukka Eskolan sekä saksofonisti Timo Lassyn voimin.
Oulun Musiikkijuhlien ja
MusiXinen yhteisavajaisia
vietetään 13.3. Nallikarin
Talvikylässä. Koko perheen
ilmaistapahtumassa on
tarjolla elävää mu-

siikkia, elokuvia sekä tulitaidetta. Lisäksi lapsille ja
lapsenmielisille on tarjolla
M.A. Nummisen sekä Pedro
Hietasen Pommi ja Gommi
- konsertti. Kirjakieltä puhuva tarkka Gommi-jänis
ja huoleton slangi-ilmaisuja käyttävä Pommi-kissa on
tuttu parivaljakko varttuneemmallekin väelle.

Tanssin pyörteissä
Legendaarinen vuonna
1925 aloittanut ja viime
vuosina uuden miehityksen saanut Dallapé -tanssiorkesteri saapuu vihdoin

Farmers
Market

Ouluun. Solisteina esiintyvät Sami Saari ja Juha Hostikka. Musiikkijuhlilla on
mahdollisuus kuunnella orkesterin sävelmiä niin konserttisalissa kuin pyörähdellä tanssilattialla - aivan
kuin silloin ennen.
Tanssi on aina ollut osa
ihmisen elämää ja kulttuuria. “Sinfoniset tanssit” –
sinfoniakonsertissa läpimurtoaan tekevä nuori kapellimestari Santtu-Matias
Rouvali johtaa Oulu Sinfonian tanssien maailmaan.
Konsertin solistina hurmaa
harpputaiteilija Laura Hynninen Debussyn parissa.

Keilaratoja ja
mammuttimaisia
sonaatteja
Kamarikonserttisarjan
aloittaa ”Amerikan Ihmeitä” – konsertti, jossa pianisti Joonas Ahonen soittaa
Charles Ivesin mammuttimaisen ”Concord” -pianosonaatin. Toisella puoliskolla
vuoron saa modernin taidemusiikin suuri ihailija Frank Zappa, jonka sävellyksiä tulkitsevat Arttu Takalo (vibrafoni) ja
Niko Kumpuvaara (harmonikka).

Ana Moura

”Pelimannit Keilaradalla” -konsertissa voi kuulla Pekka Kuusiston (viulu),
Lilli Maijalan (alttoviulu) sekä Niko Kumpuvaaran (harmonikka) debytoivaa trioa,
joka tutkii, mitä säveltäjät
ovat oman kansansa musiikista löytäneet. Osansa saavat keilauksen ystävä Mozart sekä Bohuslav Martinu
oppilaineen.
”Couperin Le Grand” –
konsertissa esitetään ranskalaisen säveltäjä Couperinin musiikkia, jossa yhdistyvät runous ja tanssillisuus mitä jaloimmalla
tavalla. Sävellyksiä tulkitsevat Mikko Perkola (viola da
gamba) sekä Aapo Häkkinen (cembalo). Bachin syntymäpäivänaattona Musiikkijuhlien vieraaksi saapuu maailmaa valloittanut
Helsingin Barokkiorkesteri, joka esittää valikoiman
Bachin cembalokonserttoja
Aapo Häkkisen hoidellessa
klaviatuurin.

Ulkomaisia huippuvierailuja
Harvoin Suomessa nähty
hulvaton norjalainen Farmers Market tulee kummastuttamaan oululaista
yleisöä. Yhtyeen musiikissa yhdistyvät bulgarialainen kansanmusiikki, jazz
sekä populaarimusiikki
hauskalla tavalla.
Musiikkijuhlat huipentuu portugalilaisen fadotähden Ana Mouran vierailuun. Mick Jaggerinkin
kanssa duetoineen laulajattaren riipaiseva runolaulanta kumpuaa menetetystä rakkaudesta sekä kaipauksesta. Konsertin jälkeen
lämmin leuto tuuli puhaltaa mereltä ja suomalainen punaviinituotanto kukoistaa.
Ohjelmisto löytyy kokonaisuudessaan Oulun Musiikkijuhlien internet-sivuilta: www.oulunmusiikkijuhlat.fi

Irish Music Society of Oulu ry:n uutisia
IRMU.fi irkkumusiikkiportaali
Irmu.fi tarjoaa tietoa irlantilaisesta musiikista kaikille musisoinnista kiinnostuneille. Portaali kerää tiedot
irlantilaisesta musiikista ja
kulttuurista yhteen paikkaan. Se on kokoontumispaikka yhteisölle: jäsenet
voivat jakaa nuotteja, linkkivinkkejä, videoita ja neuvoja soittamisesta ja laulamisesta, sekä mainostaa tulevia tapahtumia ja paljon
muuta.
Suomessa on paljon irlantilaisen kansanmusiikin
taitajia ja vahva irkkumusiikin soittajien yhteisö.
Välimatkat ovat kuitenkin
pitkät ja irkkumusiikista
innostuneen voi olla vaikeaa löytää tietoa harrastuksesta sekä seuraa soittamiseen. Irmu.fi auttaa aiheesta kiinnostuneita löytämään tarvittavaa tietoa

16.3 klo 21:00
Hemingways Pub; Konsertti: Triúr
*17.3 klo 12:00
Valve Cafe; Lounas konsertti: Triúr
*17.3 klo 15:00
St. Michael’s Pub: Pyhän Patrikin Irkkumusiikin jamit
*17.3 klo 21:30
Oluthuone Leskinen; Konsertti: Cascade
*17.3 klo 22:00 Petrellin Saluuna; Konsertti The Soap Pig
*17.3 klo 22:00 St. Michael’s Pub: Alan Doherty & Alan Burke jamit
18.3 klo 22:00 Seili Pub Oulunsalo; Konsertti: Triúr
19.3 klo. 15:00 St. Michael’s Pub: Irkkumusiikin jamit
19.3 klo 18-20.30 Petrellin Saluuna; Irkkumusiikin jamit;
			
Triúr ja Uilleann Borealis
19.3 klo 22:00 The Oulu St. Patrick’s Party; Konsertti:
			
Triúr lämmittelijänä Uilleann Borealis; Liput 15/10€
*Pyhän Patrikin Päivä

Lisätietoa: www.irkku.fi
ja verkostoitumaan, sekä
rohkaisee ihmisiä opettelemaan soittamaan, tanssimaan tai laulamaan irlantilaisen perinteen mukaan.
Irmu.fi elää ja kehittyy koko ajan: tiedon määrä kasvaa foorumiviestien
kautta ja uutta sisältöä lisätään ja toimintoja kehitetään. Otamme aina mielellämme vastaan palautet-

ta ja ehdotuksia osoitteessa info@irmu.fi. Toivomme
että teet portaalissa vierailustasi säännöllisen tavan!
Irkkumusiikkiportaalin
rahoitukseen osallistuu Oulu15-hanke. The Irish Music
Society of Oulu ry tukee toiminnallaan muusikoita ja
irkkumusiikin harrastajia.
Irmu-portaalin kautta yhdistys toivoo palvelevan-

sa entistä paremmin irkkumusiikin ystäviä ympäri Suomen.

St. Patrick’s Week
Pyhän Patrikin juhlaviikko
on täynnä irkkumusiikkia
16.-19.3., järjestäjänä The
Irish Music Society of Oulu ry. The Oulu St. Patrick’s
Party tuo uusia tuulia Ou-

lun irkkuympyröihin, yhteistyökumppanina Oulun
Musiikkijuhlat. Illan päätähti, irkkutrio Triúr koostuu kolmesta tutusta muusikosta uudessa muodostelmassa: Alan Burke (At First
Light), Alan Doherty (Gráda) ja Brent Cassidy (The
Soap Pig). Tarjolla laaja kirjo menevää irkkumusaa ja
englannin- ja iirinkielisiä

lauluja. Lämmittelyosuuden hoitaa uusi oululaisyhtye Uilleann Borealis, jossa soittaa kolme säkkipillitaituria: Markus Lampela,
Mikko Sadinmäki ja Samppa Saarinen. Tule paikalle
iloisin mielin 19.3. 22:00 teemanmukainen pukeutuminen kannattaa, sillä paras puku palkitaan!
Lisätietoa: www.irkku.fi
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Su 20.3. klo 15.00 • Oulun tuomiokirkko • 15/12 €

KUOLEMA TEKEE TAITEILIJAN

MESTARI BACH
JA CEMBALO

Yhteistyössä Oulun Musiikkijuhlat

Pe 25.2. klo 20.00 • Uusi Seurahuone • 18/15 €

SUPER BIITTII

Oamkin
tuotanto

Oululainen Funksons-räptrio, Olli-PA, Hatka ja Myöhäne, sekä
Lontoon klubien The Leano tarjoavat Funk & Hip Hop -musiikkia yhdessä Oulu All Star Big Bandin kanssa. Kattaus on sekoitus perinteistä big band -soundia ja nykyräppia. Illan aloittaa
Antti Annola Groove System.
Oulu All Star Big Band
Tapio Maunuvaara, kapellimestari
Olli-PA, Hatka & Myöhäne
The Leano (UK)

Melodinen heavymusiikki ja showtanssi yhdistyvät,
Oamkin pop- ja jazzmuusikoiden sekä showtanssijoiden näyttävässä show’ssa. He tulkitsevat mm. Amorphiksen, Nightwishin ja Sonata Arctican tuotantoa.
Kai Hahto ja Mari Leppävuori,
musiikillinen ohjaus
Showtanssin 3. vuoden opiskelijat ja
Outi Martikainen, koreografia
Outi Martikainen, koreografinen ohjaus

Ke 16.3. klo 19.00 • Kaupungintalon juhlasali • 15/ 12 €

AMERIKAN IHMEITÄ

Sankaripianisti Joonas Ahonen soittaa Charles Ivesin
mammuttimaisen ”Concord”-pianosonaatin Oulun ensiesityksen. Toisella puoliskolla vuoron saa modernin taidemusiikin suuri ihailija Frank Zappa, jonka sävellyksiä
tulkitaan tällä kertaa harmonikalla ja vibrafonilla.
Joonas Ahonen, piano
Arttu Takalo, vibrafoni
Niko Kumpuvaara, harmonikka

La 26.2. klo 20.00 • Uusi Seurahuone • 18/ 15 €

SOULJAZZ

Klubijazzin ystäville tarjoillaan intensiivistä groovea trumpetisti
Jukka Eskolan sekä saksofonisti Timo Lassyn voimin. Upea
vierailu saa varmasti niin big bandin kuin yleisönkin liekkeihin.
Lavaa lämmittää Riikka Keränen Jazz Band.
Oulu All Star Big Band
Tapio Maunuvaara, kapellimestari
Timo Lassy, saksofoni
Jukka Eskola, trumpetti

To 17.3. klo 19.00 • Madetojan sali • 23/ 18 €

DALLAPÉ

– Ilta Oulujoella

Pe 18.3. klo 21.00 • Ravintola Samantta, Haukipudas • 18/15 €

DALLAPÉ

Legendaarinen tanssiorkesteri saapuu vihdoin Ouluun!
Vuonna 1925 aloittanut ja viime vuonna uuden miehityksen saanut yhtye esittelee, miltä kuulostaa suomalainen musiikki-dna – slaavilaisella melankolialla ja
amerikkalaisella jatsimusiikilla höystettynä. Musiikkijuhlilla on mahdollisuus kuunnella Dallapén iskusävelmiä niin konserttisalissa istuen kuin tanssilattialla
pyörähdellen – aivan kuin silloin ennen.
Dallapé solisteinaan
Sami Saari ja Juha Hostikka

Su 13.3. klo 16.00 • Nallikarin Talvikylä • Tapahtuma on ilmainen

AVAJAISET

Hiihtolomaviikon päätteeksi Oulun Musiikkijuhlat
sekä MusiXine-kansainvälinen musiikkielokuvafestivaali järjestävät karnevaalimaiset avajaiset Nallikarin Talvikylässä. Luvassa on muun muassa elävää
musiikkia, elokuvia sekä tulitaidetta koko perheelle.
Su 13.3. klo 18.00 • Kaupungintalon juhlasali • 15/ 12 €
Ma 14.3. klo 19.00 • Oulunsalotalon Varjakkasali • 15/ 12 €

ONERVA SOI! HÄMÄRÄN LAPSI
L. Onervan tekstit ja elämä ovat puhututtaneet
monia; myös ilmiömäinen säveltaikuri Anna-Mari
Kähärä on tehnyt ansiokkaita sävellyksiä runoihin.
Leevi Madetojan kanssa naimisissa olleen intohimoisen sekä omapäisen kirjailijan teksteihin sävellettyjä
lauluja tulkitsee näyttelijätär Maria Ylipää.
Anna-Mari Kähärä, piano
Maria Ylipää, laulu
Riikka Lampinen, sello
Anna Kortelainen, alustus

– Ilta Kiiminkijoella

Pe 18.3. klo 19.00 • Madetojan sali • 18/15 €

SINFONISET TANSSIT

Tanssi on aina ollut osa ihmisen elämää ja kulttuuria.
Myös säveltäjät ovat inspiroituneet tarpeesta liikkua
musiikin tahdissa. Läpimurtoaan tekevä kapellimestari
Santtu-Matias Rouvali johtaa Oulu Sinfonian tanssien
maailmaan. Sinfoniakonsertin solistina hurmaa harpputaiteilija Laura Hynninen Debussyn parissa.
Oulu Sinfonia
Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari
Laura Hynninen, harppu

Isä Bach oli niin mieltynyt cembaloon, että teki jokaisesta soveliaasta melodiasoittimelle sävelletystä
konsertostaan myös cembalosovituksen. Helsingin
Barokkiorkesteri esittää valikoiman Bachin cembalokonserttoja Aapo Häkkisen hoidellessa klaviatuurin. Esityksen kesto noin 60 min., ei väliaikaa.
Helsingin Barokkiorkesteri
Aapo Häkkinen, cembalo
Ma 21.3. klo 19.00 • Kirkonseudun seurakuntakeskus, Kiiminki • 15/ 12 €

PELIMANNIT KEILARADALLA
Debyyttinsä tekevä trio tutkii, mitä säveltäjät ovat
oman kansansa musiikista löytäneet. Osansa saavat
myös keilauksen ystävä Mozart sekä Bohuslav Martinu oppilaineen.
Pekka Kuusisto, viulu
Lilli Maijala, alttoviulu
Niko Kumpuvaara, harmonikka
Ti 22.3. klo 21.00 • 45 Special • 15/ 10 €

KAUKO RÖYHKÄ JA
SEVERI PYYSALO TRIO
Oululaisen yleisön lemmikki, Kauko Ryöhkä, kohtaa
kotikentällään rockpyhättö 45 Specialissa Suomen
jazz-tähdistöä. Taipuuko Röyhkä sointuvaihdosten niskalenkkiin, vai onko ilmassa ystävyysottelun tuntua?
Kauko Röyhkä, laulu
Severi Pyysalo, vibrafoni
Timo Hirvonen, basso
Jussi Lehtonen, rummut
Ke 23.3. klo 20.00 • Vanha Paloasema • Tapahtuma on ilmainen

JAZZIA KAUPUNNISSA
Vanha Paloasema menee sekaisin jazzista ja swingistä. Tule nauttimaan
kolmeen kerrokseen katetuista nuorten esiintyjien kokoonpanoista.
To 24.3. klo 19.00 • Madetojan sali • 25/ 22 €

ANA MOURA

La 19.3. klo 16.00 • Oulunsalon kirkko • 15/12 €

Su 13.3. klo 21 • Vanha Paloasema Bar & Bistro • 15/12 €

COUPERIN LE GRAND

FARMERS MARKET

Hulvaton norjalainen speed/balkan/boogie-yhtye Farmers Market tulee kummastuttamaan oululaista yleisöä. Yhtyeen musiikissa yhdistyvät bulgarialainen kansanmusiikki, jazz, populaarimusiikki ja huumori tavalla,
joka ei jätä ketään kylmäksi.
Stian Carstensen, haitari, kitara, huilu, laulu
Trifon Trifonov, alttosaksofoni
Nils-Olav Johansen, kitara, laulu
Finn Guttormsen, basso
Jarle Vespestad, rummut

Suuren ranskalaisen säveltäjän Francois Couperinin
musiikissa yhdistyvät runous ja tanssillisuus mitä
jaloimmalla tavalla. J. S. Bachin aikalaisen ihailijoiksi
ovat tunnustautuneet muun muassa Johannes Brahms,
Maurice Ravel ja Bach itse. Esityksen kesto noin
60 min., ei väliaikaa.
Mikko Perkola, viola da gamba
Aapo Häkkinen, cembalo

La 19.3. klo 22.00 • Uusi Seurahuone • 15/10 €

THE OULU ST. PATRICKS PARTY

Ti 15.3. klo 18.00 • Valvesali • 12/ 9 €

POMMI JA GOMMI

Kirjakieltä puhuva tarkka Gommi-jänis ja huoleton
slangi-ilmaisuja käyttävä Pommi-kissa ovat tuttu parivaljakko varttuneemmallekin väelle; kaksikon ensi
esiintyminen televisiossa oli reilu 20 vuotta sitten.
Esityksen kesto noin 40 min. Yli 4-vuotiaille.
M.A. Numminen
Pedro Hietanen

Yhteistyössä
The Irish
Music Society
of Oulu

Irlantilainen Triúr-trio esittää perinteistä, uutta sekä
omaa käsialaa olevaa irlantilaista musiikkia. Solistihuilisti Doherty on tullut tunnetuksi esiintymisestään
Taru Sormusten Herrasta -elokuvan soundtrackilla. Illan
lämmittää oululainen Uilleann Borealis -säkkipillitrio.
Triúr (IRE)
Alan Doherty, huilu
Alan Burke, kitara, laulu
Brent Cassidy, bodhrán

www.oulunmusiikkijuhlat.fi

Portugalin tuorein fadotähti Ana Moura hurmaa parhaillaan ympäri maailmaa. Mick Jaggerinkin kanssa duetoineen Mouran riipaiseva runolaulanta kumpuaa
menetetystä rakkaudesta sekä kaipauksesta. Konsertin jälkeen lämmin leuto tuuli puhaltaa mereltä ja suomalainen punaviinituotanto kukoistaa.
Ana Moura, laulu
Jose Manuel Neto, portugalilainen kitara
José Elmiro Nunes, akustinen kitara
Filipe Larsen, akustinen basso

www.lippupalvelu.fi
• Lippupalvelun lippukaupat
kautta maan.
• Oulussa: Stockmann, Raksilan
ja Limingantullin Prismat.
• Lipun hintaan lisätään
Lippupalvelun toimituskulut.
Myynti ja varaukset
• Oulun kaupunginteatterin myyntipalvelu,
Kaarlenväylä 2, p. (08) 5584 7600.
• Liput ilman toimituskuluja.
Myynti
• Valveen lippumyymälä, Hallituskatu 7.
• Oulu10-palvelupiste, Torikatu 10.
• Liput ilman toimituskuluja.
Lipunmyynti konserttipaikoilla
• Tuntia ennen konserttia.

Kuvitus: Ville Ranta

Festivaali

Ti 15.3. klo 20.00 • Teatteri Rio • 15/10 €

gasworks

IV Oulu All Star Big Band
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OULUN VANHAN MUSIIKIN FESTIVAALI
29.1.–4.2.2011
LA 29.1. klo 19.00 Oulun tuomiokirkko / Ohjelma 10 eur
AVAJAISKONSERTTI
Sofia Magdalena; Cappella pro Vocale; Oulunsalo Ensemble; Reijo Tunkkari; Raimo Paaso; Sinikka Ala-Leppilampi
Allegri - Händel
SU 30.1. klo 15.00 Oulun tuomiokirkko / Ohjelma 10 €
BAROKIN VUOROPUHELU
Maija Tynkkynen, cembalo ja urut
Riina Seebeck, sello
Mm. Bach, Buxtehude, Purcell
MA 31.1. klo 19.00 Oulunsalon kirkko / Ohjelma 10 €
STABAT MATER
Pekka Elsilä; Dora Petery; Virve Karén; Sirpa Kurra; Oulunsalon Barokkiyhtye; Sinikka Ala-Leppilampi
Locatelli – Pergolesi

Maija Tynkkynen ja Riina Seebeck Oulun tuomiokirkon kuoriurkujen äärellä.

TO 3.2. klo 19.00 OAMK, Urkusali / Liput 10 €
MATKA POHJOIS-SAKSAAN
Ismo Hintsala, urut
Mm. Böhm, Buxtehude

Urkuri Maija Tynkkynen ja sellisti Riina Seebeck
käyvät vuoropuheluun Oulun tuomiokirkossa sunnuntaina 30.1. kello 15.00. Konsertissa on mm. Bachin,
Buxtehuden ja Purcellin musiikkia.

PE 4.2. klo 19.00 Oulun tuomiokirkko / Ohjelma 10 €
PÄÄTÖSKONSERTTI
Niall Chorell; Olavi Hautsalo; Sofia Magdalena; Oulunsalo Ensemble; Raimo Paaso
Händel – Bach

Kuin kaksi erilaista marjaa
Vuoropuhelu on vanhan musiikin festivaalin rikkaus

FESTIVAALIN KOTISIVUT: osvm.webs.com/festivaali2011

KATTONA TÄHTITAIVAS
Äskettäin eläköitynyt Oulun tuomiokirkon ansioitunut kanttori Maija Tynkkynen palaa entiselle työpaikalleen sunnuntaina 30.1.
käydäkseen musiikillista
keskustelua Oulu Sinfonian nuoriin huippumuusikoihin lukeutuvan sellisti
Riina Seebeckin kanssa. Barokin vuoropuheluksi ristimässään konsertissa nämä
daamit väittelevät 1600-luvun sävelin etsien erilaisuuden yli käyvää ihmisten
ikuista ja yhteistä. Samalla
he tutkivat erilaisten soittimiensa kykyä elää ja soida yhdessä samassa konsertissa.
Oletteko muusikkoina
kuin kaksi marjaa, vai tarvitsetteko vuoropuhelua
löytääksenne yhteiset sävelet?

Seebeck: Emme ole kuin
kaksi marjaa, mutta sehän
on vaan musiikissa hyväksi. Erilaisuus on rikkautta,
myös musiikissa. Maijan
kanssa yhteiset sävelet löytyvät helposti.
Mutta eikös tällainen
väittely ole selvä peli? Kun
urkuri Tynkkynen jyräyttää koneestaan täydet tehot, siinähän sellisti Seebeck häviää kuin kärpänen Saharaan?
Tynkkynen: En koe tätä
väittelyksi. Itse kukin soitin puhuu puolestaan.
Seebeck: Sello ei koskaan
häviä millekään soittimelle! Sellon tehokeino on kaunis ihmisääntä muistuttava sointi, jonka eri sävyjä
on mielenkiintoista kaivaa
esille.
Kuinka herkästi muusik-

kojen juttelu kääntyy musiikkitermein jaaritteluksi?
Seebeck: Mieheni käyttää usein sanontaa poco a
poco (ital. vähitellen, toim.
huom). Esimerkkinä ”voitaisko poco a poco lähteä”.
Ystävien kesken tulee jaariteltua musiikista paljon,
mutta ei musiikkitermein.
Barokin aikaan naisia
ei kelpuutettu kirkkomuusikoiksi. Millaista vuoropuhelua asiasta kävisitte vaikkapa ukko-Bachin
kanssa, jos hän sattuisi tulemaan konserttiinne?
Tynkkynen: Uskoisin, että Bach hyväksyisi naisten
esiitymisen muusikkoina.
Seebeck: Minulla menisi kyllä aikaa puhua herra
Bachin kanssa siitä, kuinka suurenmoisesti hän on

ollut luomassa koko länsimaisen musiikin upeaa kehitystä, ennemmin kuin
puhua feminismistä.
Barokin musiikille on
tyypillistä teemojen ja aiheiden keskinäinen keskustelu sävelkudoksen sisällä. Miksi?
Tynkkynen: Barokinajan
musiikki oli tietyllä tavalla
systemaattista. Ehkä se tulee siitä!
Seebeck: Musiikki on ihmisten kirjoittamaa, niin
se sitten myös kertoo säveltäjän aatoksista ja ristiriidoista oman pään sisällä.
Barokkisäveltäjät toccatoineen, fuugineen ja passioineen näyttävät olevan
kovin kiinnostuneita ihmisen ja ikuisuuden suurista mysteereistä. Barokin musiikki asettuu usein

rytmeiltään juuri sopivasti soljuvan ja sykkivän välimaastoon siten, että syntyy
vaikutelma vuoropuhelusta ajan ikuisen virtauksen
kanssa. Kävikö 1600-luvun
taiteilija jollain mystisellä tavalla suorempaa ja syvempää vuoropuhelua elämän suurten kysymysten
kanssa kuin me nykyihmiset?
Seebeck: Kyllä nykyihminen on sama kuin silloinenkin. Suuret säveltäjät nytkin ovat samojen kysymysten äärellä. Mutta barokin
taiteilijat olivat suorempia
ilmaisussaan ja heillä oli
vaikkapa sävellajeille oma
selkeä ilmaisullinen ajatus.
Esimerkiksi Bachin sarja,
jonka soitan, on c-mollissa ja se miellettiin kaikista
synkimmäksi ja traagisim-

Ennen oli miehet rautaa, nyt on naiset
Entisvanhaan naisten ei sallittu esiintyä kirkoissa lainkaan, mutta Oulun
Vanhan Musiikin Festivaalilla menneen ajan musiikin mystiikkaa tulkitsevan esiintyjäkaartin runko on naisia. Maija Tynkkysen ja Riina Seebeckin
ohella sopraano Virve Karén sekä viulisti ja orkesterinjohtaja Sinikka AlaLeppilampi tunnetaan vanhaan musiikkiin laajalti perehtyneinä spesialisteina.

Sinikka Ala-Leppilampi, viulisti ja kapellimestari

KOTKAMETSÄSTÄJÄN POIKA

Virve Karén, sopraano

maksi sävellajiksi.
Tynkkynen: Itse kukin
säveltäjä tulkitsee musiikkinsa kautta omaa aikakauttaan.
Konsertin ohjelmassa
on sekä protestanttisia että katolisia säveltäjiä. Barokin aikaan nämä kaksi uskontokuntaa sotivat keskenään. Voiko musiikki
edistää vuoropuhelua ihmisten välillä?
Tynkkynen: Musiikki ei
tunne rajoja! Konsertteihin tulee eri tavoin ajattelevia ihmisiä, jotka kokevat kuullun musiikin kukin omalla tavallaan.
FESTIVAALIN KOTISIVUT
osvm.webs.com/
festivaali2011
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Pohjan Sotilassoittokunnan
kevään 2011 konsertteja

Pohjan Sotilassoittokunnan
kevät
Pohjan Sotilassoittokunta on toiminut Oulussa yli 65 vuotta.
Soittokunta on osa Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikuntaa.
Pohjan Sotilassoittokunta esiintyy pääsääntöisesti PohjoisPohjanmaalla. Soittotoimintaa on Kalajoelta Kuusamoon.

Sotilassoittokunnan näyttävyys ja puhallinmusiikin monipuolisuus ovat jotain erilaista ja kiehtovaa.
Sotilasmusiikki kuuluu kaikille. Sotilassoittokunnan
marssisoitot, kutsunnat ja
paraatit, esiintymiset erilaisten maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuksissa sekä konsertit niin konserttisaleissa kuin kouluissa ovat
kuuluvin osa puolustusvoimien tekemää maanpuolustustyötä.
Sotilasmusiikki kuuluu ja
näkyy monipuolisesti Oulun kaupungissa. Esimerkiksi Rotuaarin Tahdissa
mars! -soitot ovat olennainen osa Oulun kesää. MILjazz yhdessä Ammattiopisto Luovin kanssa on muodostunut perinteeksi ja käsitteeksi. Kolmen pohjoisen
sotilassoittokunnan yhteiskonserteissa voi kuulla
klassisen puhallinmusiikin
taidonnäytteitä.
www.puolustusvoimat.fi
> Sotilasmusiikki

Pohjanmaan Laulukilpailu
Ilmajoen Musiikkijuhlat ja Oulun Musiikkiteatteriyhdistys
Musica ry järjestävät kesällä 2011 Pohjanmaan Laulukilpailun. Kilpailun alkukarsinta on Oulussa 3.4.2011 Oulun kaupungintalon juhlasalissa ja finaali Ilmajoen Musiikkijuhlilla
12.6.2011.
Laulukilpailu on tarkoitettu 20-35 -vuotiaille laulajille, jotka asuvat pysyvästi Etelä-Pohjanmaan, KeskiPohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
alueella. Kilpailun tarkoituksena on edistää pohjalaisten laulajien kehittymistä ja auttaa heitä eteen-

päin urallaan. Naiset ja
miehet kilpailevat samassa
sarjassa.
Alkukilpailun tuomareina ovat Airi Tokola ja Jyrki
Anttila. Finaalissa heidän
lisäkseen tuomareina Ritva
Auvinen ja Raimo Laukka.
Tuomariston puheenjohtajana on Jyrki Anttila.

Kilpailijat esittävät sekä alkukarsinnassa että finaalissa yhden Madetojan,
Kuulan tai Merikannon yksinlaulun ja yhden vapaavalintaisen ooppera- tai operettiaarian. Alkukarsinnassa ja finaalissa esitetään eri
kappaleet.
Pohjanmaan Laulukil-

Kamarikonsertti
Oulun kaupungintalon juhlasalissa
perjantaina 14. tammikuuta 2011 klo 19
Pohjan Sotilassoittokunnan kamariyhtyeet ja solistit
Maija Väisänen, piano
Dubois - Koechlin - Hindemith - Mozart - Stevens - Ibert
Ohjelma 5 e

Kirkko soikoon!
Muhoksen kirkossa keskiviikkona 12.1.2011 klo 19
Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
torstaina 13.1.2011 klo 19
Pohjan Sotilassoittokunnan kamariyhtyeet ja solistit Maija Väisänen, piano
Britten - de Lioncourt - Stevens - Koechlin - Mozart - Dubois Ibert
Ohjelma 5 e

Kirkko soikoon!
Kalajoen kirkossa torstaina 3.2.2011 klo 19
Kempeleen Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa perjantaina 4.2.2011 klo 19
Kalajoen ja Kempeleen helmikuun konserttien solistina Markus Virtala, trumpetti (Satakunnan Sotilassoittokunta) ja kapellimestarina musiikkimajuri Riku Huhtasalo (Satakunnan Sotilassoittokunta)
Nissilä - Curnow - Arutjunjan - Viitasaari
Ohjelma 10 e

Muistoissamme Olavi Virta
Raahe-salissa keskiviikkona 16.2.2011 klo 19
Kuhmo-salissa torstaina 17.2.2011 klo 19
Oulussa, Madetojan salissa perjantaina 18.2.2011 klo 19
Solistina Hannu Lehtonen ja kapellimestarina musiikkikapteeni
Jaakko Nurila
Liput 20 e

Maanpuolustusiltamat
tiistaina 29.3.2011 klo 18-21 Honkapirtillä, Länsi-Patelassa
Pohjan Sotilassoittokunnan konsertti klo 19
Ohjelma 5 e

Aluekonsertti I
Pohjois-Suomen Sotilasläänin sotilassoittokunnat
torstaina 14.4.2011 klo 19 Kajaanin Kaukametsässä klo 19
perjantaina 15.4.2011 klo 19 Iisalmen Eino Säisä -salissa
lauantaina 16.4.2011 klo 15 Oulun Madetojan salissa
Solistina Eero Saunamäki, nokkahuilu, Kaartin Soittokunnasta, ja
kapellimestarina musiikkikapteeni Jaakko Nurila
Juha Piston nokkahuilukonserton kantaesitys
Liput 15 e

Rakkautta ja Propagandaa

pailuun voi ilmoittautua
10.3.2011 Ilmajoen Musiikkijuhlille toiminnanjohtaja Sari Mäkiselle sari.makinen@ilmajoenmusiikkijuhlat.fi
www.ilmajoenmusiikkijuhlat.fi

Floran päivänä, perjantaina 13.5. klo 19
Oulun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä
Pohjan Sotilassoittokunta ja Oulun kaupunginteatterin näyttelijöitä
Iki-ihania, nostalgisia vanhoja iskelmiä ja slaavilaisia sävelmiä
vuosien varrelta sekä uskomattomia propagandalauluja vuosikymmenten takaa. Unohtumattomat Toivo Kärjen, Usko Kempin ja George de Godzinskyn sävelmät Pohjan sotilassoittokunnan ja Oulun
kaupunginteatterin näyttelijöiden tulkitsemina. Mukana 20 soittajaa. Konsertin juontaa teatterinjohtaja Ahti Ahonen ja konsertin
suojelijana on entinen Oulun läänin maaherra Eino Siuruainen. Liput 20 e
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Arktiset
Askeleet
25 vuotta
Arktiset Askeleet juhlii 25-vuotisjuhlaansa tulevana keväänä. Tämä neljännesvuosisadan ikäinen tanssitapahtuma
sai alkunsa katselmuksesta ja kasvoi
muutaman vuoden aikana valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Nyt tapahtuma on
yksi merkittävimmistä ja odotetuimmista nuorten tanssinharrastajien tapahtumista ja se kerää vuosittain 300-400
lasta ja nuorta Ouluun.
Oulun läänin Tanssialan
Tuki ry:n ja OAMK:n tanssinopettajakoulutuksen yhdessä järjestämän tapahtuman tavoite on alusta asti
ollut tanssikasvatuksellinen ja tapahtuman avulla
saadaankin harrastajien
tanssikäsitystä laajennettua, luotua tanssinopiskelijoille työelämämahdollisuuksia ja rikastutettua
työelämässä olevien tanssialan ihmisten vaikutusmahdollisuuksia. Osallistujat näkevät oman lajinsa lisäksi muita tanssilajeja, saavat kokeilla uusia
tanssityylejä työpajoissa,
tutustuvat eri tanssilajien
edustajiin ja saavat näin
entistä laajemman ymmärryksen tanssin kentästä kokonaisuutena. Tapahtumassa suorittaa opintoja reilut kaksikymmentä
tanssinopettajaopiskelijaa,
jotka saavat tulevaa työelämäänsä varten arvokasta
tietoa tapahtuman järjestämiseen liittyvistä asioista. Tanssin ammattilaisille ja opettajille tapahtuma
toimii vuorovaikutuksellisena työelämän kohtauspaikkana, jossa luodaan arvokkaita kontakteja muihin
tanssin kentällä työskenteleviin.
Tuleva tapahtuma järjestetään Pohjankartanossa
25.–27.3.2011 ja tänä vuon-

na vuorossa on ns. laaja tanssinkatselmus, jossa
osallistujina ovat yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat tanssinharrastajat,
tanssikoulujen erikoiskoulutusluokilla olevat tanssijat sekä tanssin ammattiopiskelijat. Lauantaina
alkavan katselmuksen lisäksi tapahtumaviikonloppuna osallistujille järjestetään OAMK:n tanssinopettajaopiskelijoiden pitämiä
eri tanssilajien työpajoja.
Tapahtuman esikarsintaan
odotetaan 150–200 tallennetta, joista asiantuntijaraati valitsee maaliskuun
viikonlopun tapahtumaan
40–50 teosta, jotka kaikki esitetään tapahtumaviikonlopun lauantain ja sunnuntain aikana. Tapahtumaan valittu raati valitsee
esityksistä mieleenpainuvimmat ja palkitsee teoksia
rahapalkinnoin ja kunniakirjoin. Tapahtumaviikonloppu huipentuu sunnuntai iltapäivänä pidettävään
loppunäytökseen, jossa
palkintojen saajat julkistetaan ja jossa nähdään valikoitu otos tapahtumaan
osallistuneista teoksista.
Tapahtumasihteeri Mira
Kolanen 050-3103038
Tapahtuman johtaja Liisa Kontturi-Paasikko 0503174855

Lisätietoja tapahtumasta:
www.oamk.fi/kultt/arktisetaskeleet
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Tanssillista kevättä
Telemark Teamilla

Telemark Teamin tanssikursseja keväällä 2011,
tunnit alkaen vk:lla 3:
Lasten (6-10v) kilpatanssin
alkeet, tiiviskurssi
ma Värtön koululla
Aikuisten uudet kilpatanssin alkeet,
ma Pöllönkankaan koululla
Mamma-vauvatanssi,
ti Värtön liikuntahallilla
Showtanssin alkeet koululaisille, ke Myllytullin koululla
ZUMBA, ke Myllytullin koululla
Lisäksi muissakin ryhmissä mahdollisia hajapaikkoja, tiedustele ja ilmoittaudu: 044-5339620 tai
ilmoittautuminen(at)telemarkteam.net!
www.telemarkteam.net

Telemarkin Mamma-vauvatanssiryhää ohjaa Sanna Hirvaskari (Kuva: Telemark Team)

Oululaisen tanssiurheiluseura Telemark Teamin
kevätlukukausi käynnistyy tanssillisissa merkeissä. Uusia oppilaita otetaan
sekä kilpatanssiryhmiin että tanssin harrasteryhmiin
tammikuussa. Viime vuonna 45-vuotiaan seuran harrastajamäärät kasvoivat.
Esimerkiksi aikuisten paritanssiharrastus vilkastui.
Lieneekö syynä eräs suosittu TV-sarja, jonka mukana
moni on päässyt kurkistamaan kilpatanssien kimallukseen.
Kevätkaudella Telemarkilla on kilpatanssin opetuksen lisäksi tarjolla myös
erilaisia tanssin harrasteryhmiä. Myös vauvaikäisillä on mahdollisuus päästä tanssin pyörteisiin Sanna Hirvaskarin vetämällä

Mamma-vauvatanssikurssilla. Myös vauhdikasta
Zumbaa® on parittomille tanssinnälkäisille. Paria
ei tarvita myöskään koululaisten showtanssiryhmässä, jota ohjaavat huippuopettajat Anna-Mari Tuu-

lonen-Kess ja Juha Pykäläinen.
Paritanssista kiinnostuneille on sekä lapsille että aikuisille ryhmiä alkeista lähtien, oli sitten kiinnostunut kilpaparketeista
tai vain tanssin harrasta-

misesta. Esimerkiksi häitä
kesälle suunnitteleville aikuisten kilpatanssin alkeiskurssi on oiva paikka hioa
tanssitaitoja! Opettajana aikuisten alkeiskurssilla on
13. kertainen suomenmestari Tuula Raukovaara.
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Satubaletti

Lumikuningattaren
kutsu
Satubaletti Lumikuningattaren kutsu pohjautuu H. C.
Andersenin tarinaan, jossa jääsydäminen Lumikuningatar onnistuu houkuttelemaan Kai -pojan omaan kylmään valtakuntaansa. Kain ystävä, Kerttu, joutuu monenlaisiin seikkailuihin yrittäessään löytää Kain ja pelastaa tämän Lumikuningattaren jäätävästä lumouksesta.
Satubaletti esitetään Pohjankartanossa pe 11.2.2011
koulu- ja päiväkotinäytöksenä klo 10 sekä muulle yleisölle klo 18.
Esiintyjät:
Irina Vasilevskaja ja Sergei Basalaev Puolan Kansallisbaletista, Baletinopiskelija Susmita Meyer-Rochow Suomen Oopperan balettikoulusta, Baletinopiskelija Gregor Maslanka Puolan Oopperan balettikoulusta, Baletin harrastajia Oulun seudulta
Koreografi: Anna Linnik Puolan Kansallisbaletista
Näytöksen kesto on 1.5 h väliajan kanssa. Musiikki
koostuu Tshaikovskin, Shostakovitshin, Griegin ja Glazunovin teoksista. Näytöksen toteuttaa Oulun Baletin
Tuki ry yhdessä Oulun taidekoulun ja Virpiniemen liikuntaopiston kanssa.
Liput: Valveen lippumyymälä, Hallituskatu 7, puh
(08)5584 7575 tai Silkkirumpu, Kirkkokatu 20.

Kilpatanssi tunnetaan loistokkaista puvuista

NÄYTTELYT
26.1. - 13.2.2011
Eija Hirvonen: Robert
16.2. - 6.3.2011
Sampo Kaikkonen
9.3. - 27.3.2011
Konsti ry
30.3. - 17.4.2011
Pilvari Pirtola

NELIÖ-GALLERIA

Asemakatu 37, 90100 Oulu • Puh. 040 510 8680 • www.neliogalleria.com
Avoinna: ti-pe 11–17, la 11–15, su 12–16

4.02. – 24.02
Susanna Seriola-Vesa, Aavistus tulevasta, maalauksia
27.02. – 20.03.
Kirsi Tervo, Linnun muotokuva ja muita uusia maalauksia
27.03. – 17.04.
Inari Krohn, grafiikkaa ja maalauksia
20.04. – 10.05
Katja Hannula, Serenity of Horses, maalauksia
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Nukketeatteri Akseli Klonkin
kevään 2011 ohjelmisto
Esitykset Kulttuuritalo Valveen Valvenäyttämöllä (Kulttuuritalo Valveen 2. kerros). Lumikki-näytelmän esitykset Hietasaaren Talvikylässä Nallikarissa (ulkoilmanäytelmä).
HELMIKUU:
La 12.2 14.00
La 19.2 14.00
Ti 22.2 10.00 ja 18.00
Ke 23.2. 10.00 ja 18.00
To 24.2. 9.20, 10.10 ja 18.00
To 24.2 20.30
Pe 25.2. 9.20 ja 10.10
Pe 25.2. 17.00
Pe 25.2 17.40
La 26.2 12.00
La 26.2 13.00
La 26.2 15.00 ja 18.00
Su 27.2 12.00
Su 27.2 13.00
Su 27.2 15.00 ja 18.00

Merenkuninkaan lahja
Hurjan Hauska Autokirja
Lumikki
Lumikki
Hurjan Hauska Autokirja
Amontillado-tynnyri
Merenkuninkaan lahja
4 Skillfull Brothers
Hurjan Hauska Autokirja
Hurjan Hauska Autokirja
Merenkuninkaan Lahja
Lumikki
Hurjan Hauska Autokirja
Merenkuninkaan Lahja
Lumikki

MAALISKUU:
La-to 5.-10.3 12.00 ja 15.00
To 10.3 20.30
Pe 11.3 12.00 ja 15.00
La 12.3 12.00 ja 15.00
Ti 15.3 9.20 ja 10.10
Ke 16.3 9.20 ja 10.10
To 17.3 10.00 ja 18.00
To 17.3 20.30
Ke 23.3 10.00
To 24.3 10.00
To 25.3 20.30
Su 27.3 12.00 & 15.00

Lumikki
Amontillado-tynnyri
Lumikki
Lumikki
Hilma ja Pingviini
Hilma ja Pingviini
Hilma ja Pingviini
Amontillado-tynnyri
Lumikki
Lumikki
Amontillado-tynnyri
Lumikki

HUHTIKUU:
Pe 1.4 10.00
La 2.4 12.00 ja 15.00
Su 3.4 12.00 ja 15.00
La 16.4 14.00
Su 17.4 16.00
To 28.4 10.00 ja 12.30
Pe 29.4 09.20 ja 10.10
La 30.4 13.00
La 30.4 14.00

Lumikki
Lumikki
Lumikki
Aarretta Etsimässä
Aarretta Etsimässä
Aarretta Etsimässä
Aarretta Etsimässä
Oi ihana Panama
Aarretta Etsimässä

TOUKOKUU:
To 5.5 10.00 ja 12.30
Pe 6.5 09.20 ja 10.10
La 7.5 13.00
La 7.5 14.00
To 12.5 10.00 & 12.30
Pe 13.5 09.20 & 10.10
La 14.5 13.00
La 14.5 13.00
La 14.5 14.00
Su 15.5 16.00
Ke 18.5 10.00, 12.30 & 14.00
To 19.5 10.00, 12.30 & 14.00
Pe 20.5 10.00, 12.30 & 14.00
La 21.5 14.00
Su 22.5 16.00
Ke 25.5 10.00, 12.30 & 14.00
To 26.5 10.00, 12.30 & 14.00
Pe 27.5 10.00, 12.30 & 14.00
La 28.5 13.00
La 28.5 14.00

Aarretta Etsimässä
Aarretta Etsimässä
Oi ihana Panama
Aarretta Etsimässä
Aarretta Etsimässä
Aarretta Etsimässä
Oi ihana Panama
Aarretta Etsimässä
Aarretta Etsimässä
Aarretta Etsimässä
Hurjan Hauska Autokirja
Hurjan Hauska Autokirja
Hurjan Hauska Autokirja
Hurjan Hauska Autokirja
Hurjan Hauska Autokirja
Aarretta Etsimässä
Aarretta Etsimässä
Aarretta Etsimässä
Oi ihana Panama
Aarretta Etsimässä

Liput: 7 €, 5 €/hlö ryhmät, 26 € perhelippu (2 aikuista + 2-3 lasta)
Valveen lippumyymälästä, puh. (08) 558 47575 sekä arkisin ovelta 15 min ennen esitystä. Valveen lippumyymälä avoinna ke - su
klo 12 - 19.
Liput Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaalin esityksiin:
6 € Lippupalvelusta, Oulun kaupunginteatterin myyntipalvelusta ja
Valveen lippumyymälästä.
Varaukset:
Nukketeatteri Akseli Klonk, (08) 558 47542, akseliklonk@gmail.com
Varaukset Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaalin esityksiin:
Lippupalvelu, Oulun kaupunginteatterin myyntipalvelu ja Valveen
lippumyymälä
ov = Opetusviraston tilaama esitys. Maksuttomia Oulun
kaupungin peruskouluille. Varaukset: Nukketeatteri Akseli Klonk
(08) 558 47 542, akseliklonk@gmail.com.

Hurjan Hauska Autokirja

Uusimmat näytelmät
Lumikki
Kirjoittanut: Grimmin veljekset –Janne Kuustie. Dramatisointi
ja ohjaus: Janne Kuustie. Rooleissa: Sini-Sisko Kalajoki, Tobias
Effe ja Sini-Sisko Kalajoki. Valot: Ossi Ilano
Kesto 35 min, 3-103 -vuotiaille
Grimmin satuun pohjautuva koko perheen nukketeatterinäytelmä Oulun Nallikarin Talvikylässä (Hietasaaressa)
kevättalvella 2011. Lumikki on ulkoilmanäytelmä keskellä
kotimaamme lumisinta ja kauneinta aikaa talvesta. Näytelmän lavastuksessa hyödynnetään luonnon omia materiaaleja; lunta ja jäätä. Jättisuuret nuket toteutetaan talvista säätä silmällä pitäen muista materiaaleista.

Amontillado tynnyri
Koreografia: Jouni Järvenpää. Ohjaus: Janne Kuustie
Kesto 30 min , 16-116-vuotiaat
Murhaavan romanttinen tanssipätkä.

Aarretta etsimässä
Kirjoittanut: Janoch - Janne Kuustie – Tobias Effe – Tuomas
Kumpulainen. Ohjaus: Janne Kuustie. Nuket ja lavastus: Virpi
Tanskanen. Musiikki: Mikko Karjalainen. Rooleissa: Tobias Effe
Kesto: 30 min, 3 - 103 -vuotiaille.
- miksi kuljet noin kumarassa, Tiikeri? pikku karhu kysyi
- minä olen hyvin onneton, pikku tiikeri sanoi. - koska emme löytäneet aarretta
- hyppää selkääni, pikkukarhu sanoi - minä kannan sinua
vähän matkaa
- miksi sinä kuljet noin kumarassa ? pikku tiikeri kysyi
- koska sinä olet painava, pikku karhu sanoi.
- no pysähdy hetkeksi, minä kannan sinua vuorostani vähän matkaa.
Sitten kumpikin kantoivat toisiaan vuorollaan, kunnes
tuli ilta. Yön he nukkuivat suuren puun alla. Kun he heräsivät seuraavana aamuna, ne näkivät että siinä puussa
jonka alla he olivat nukkuneet, kasvoi kultaisia omenoita.
Aarretta etsimässä on loisteliasta jatkoa Janoschin klassikolle Oi ihana Panama. Pikku karhu ja Pikku tiikeri ovat
jälleen etsimässä onneaan. Janosch, oikealta nimeltään
Horst Eckert on puolalais-saksalainen vuonna 1931 syntynyt kirjailija, jonka lämminhenkiset lastenkirjat ovat viehättäneet lukijoita jo 1960-luvulta saakka. Lukuisia kirjallisuuspalkintoja saanut Janosch on myös kirjojensa kuvittaja. Hän asuu ”autiolla saarella, meren ja auringon välissä”, koska kaipaa omaa rauhaa

Oi, ihana Panama
Kirjoittanut: Janosch. Dramatisointi Tuomas Kumpulainen
Ohjaus: Janne Kuustie. Roolissa: Tobias Effe. Nuket ja lavastus: Virpi Tanskanen. Musiikki: Mikko Karjalainen ja Tuomas
Kumpulainen. Puvustus: Tarja Pekkala
Kesto 30 min, 3-103-vuotiaille
Pikku-Karhu ja Pikku-Tiikeri lähtevät etsimään unelmiensa maata, Panamaa, jossa kaikki tuntuu olevan paljon paremmin kuin heidän vaatimattomassa kotimökissään ja
kaikki tuntuu tuoksuvan paljon paremmalta kuin heidän
vaatimattomassa kotimökissään. Panamassa kaikki tuoksuu banaaneilta. Matkalla ihanaan unelmiensa Panamaan
Pikku-Karhu ja Pikku-Tiikeri joutuvat monenlaisia pikkututtavuuksia sisältävien pikkukäännösten kautta monenlaisiin pikkuseikkailuihin. Määränpäähän pääsemiseksi ja
unelmien toteutumiseksi tarvitaan suurta rohkeutta, rakoilematonta ystävyyttä ja vastaanottavan avaria katseita. ”Rinnakkain, yhdessä ain, me käymme kohti Panamaa,
suloista Panamaa! Tuoksu leijaileva banaanien, tulvii jo läpi sierainten!”
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Elling – Hyvän mielen komedia

Puhdistus - nurkkanäyttämö

Kajaanin kaupunginteatterin alueteatteri
Ke 23.3. klo 18

La 5.3. klo 19 ensi-ilta.
Muut näytökset: su 6.3. klo 17, la 19.3. klo 19, su 20.3. klo 17,
la 2.4. klo 19, su 3.4. klo 17, la 9.4. klo 19, su 10.4. klo 17

Sympaattinen kahden aikuisen pojan kasvutarina,
lämminhenkinen kertomus
laitoshoidossa yhteen hitsautuneiden ystävysten tutustumisesta maailmaan,
jossa he eivät ole koskaan
oikein osanneet elää.
Kaverukset Elling ja Keijo-Pekka kotiutetaan pois
laitoksen turvasta omaan
vuokra-asuntoon. Hoitajat
ja lääkärit luottavat heihin,
koko Kajaanin kaupunki
luottaa heihin. Nyt on oma

tupa ja oma lupa, vapaus
päättää ihan kaikesta ihan
itse – ainakin melkein.
Pikku hiljaa, kommellusten kautta erikoisten ystävysten arki alkaa luistaa ja
puhelimeen vastaamisen ja
ihmisten kohtaamisen pelko väistyä.
Kun kuvaan tupsahtaa
vielä yläkerrassa asustava,
viimeisillään raskaana oleva Reija, kaverusten elämä
alkaa asettua omiin, erikoisiin uomiinsa ja he löy-

tävät paikkansa ”normaalien” joukosta – omalla tavallaan.
Ohjaus Iiristiina Väinölä, lavastus Iida Vanttaja,
r*ooleissa* Anne Ballini, Mika Silvennoinen, Esko Vatula ja Jukka Väinölä.
Esitystä suositellaan yli
14-vuotiaille. Esityksen kesto noin 2 t 15 min, sisältää
väliajan.
Koululaisliput päivänäytökseen 3 €. Liput 8 €.

Puhdistus on Finlandia-palkitun kirjailija Sofi Oksasen
koskettava näytelmä Virosta. Se avaa suomalaisille
Viron vaiettua lähimenneisyyttä heijastaen sitä nykypäivään.
Tarina kerrotaan ristikkäin kahden monisävyisen
naisroolin; nuoruusvuotensa 1940 luvun NeuvostoViron miehitysvuosissa eläneen Aliide Truun ja hänen
1990 luvulla elävän sisarensa tyttärentyttären Zaran
kautta. Ikäerostaan huolimatta molemmilla naisilla
on samanlaisia väkivaltaan

ja vapaudenmenetykseen
liittyviä kokemuksia.
Nimensä mukaisesti, vaikeasta aiheestaan huolimatta Puhdistus on puhdistava kokemus. Se on näytelmä rakkaudesta maahan,
metsiin, perinteisiin ja sukuun. Teemana ovat paitsi ihmisten tarinat, heidän
kauttaan myös pahuus,
viattomuus, rakkaus, syyllisyys, häpeä ja puhdistautumisen tarve.
Moniulotteisen tarinan
hahmoista kukaan ei ole
yksiselitteisesti hyvä tai
paha. Katsojaa ei kuiten-

kaan päästetä helpolla kuvattaessa piinallisesti ja jopa lohduttomasti sitä, mikä
on elossapysymisen lopullinen hinta ja mitä voi tapahtua kun kaikki on kaupan.
Huom! Esitys sisältää voimakkaita kohtauksia. Ohjaus Raija Päkkilä, musiikki Olli
Roman, puvut ja lavastus
Ulpu Korpua. Rooleissa Satu
Alatalo-Rautio,
Tarja Martti, Maija Männikkö, Timo Rautio, Elmo
Rautio ja Hannu Tihinen.
K-15 Liput 15/12 €.

Jännitystä katsojan mielikuvituksessa
Mikä tahansa kuviteltavissa oleva on mahdollista
mielikuvituksessa. Ihmisen
mieli on vahva, hän voi olla mielensä vanki, lukkiintunut ajatuksiinsa tai mielikuviin joista ei pääse irti, tai päinvastoin vapaasti
vaeltaa mielen rajattomuudessa. Teatteri ottaa käyttöönsä mielikuvituksen ja
luo katsojien ja tekijöiden
leikille yhteiset säännöt,
joiden puitteissa peli pelataan.
Mustapukuinen nainen
on kertomus nuoren asianajajan Arthur Kippsin kokemuksista, kun hänet lähetetään Ankeriasrämeen laidalla sijatsevaan taloon selvittämään talon vastikään
edesmenneen emännän
papereita tietämättä, että
suljetut ikkunat kätkevät
traagisia salaisuuksia. Kun

sen kattauksen näyttämölle. Teatteria teatterissa -leikki kuljettaa mielikuvitusta metafiktion eri tasoilla ja pienien vihjeiden
jälkeen vähäinenkin totuuden hiven saa meidät uskomaan näkemäämme. Vihan

tuhoisuus toteutuu näyttämöllä kauheimmalla mahdollisella tavalla, mutta tragedia itsessään muistuttaa
elämän pyhyydestä.
Ohjaus: Antti Kairakari
Rooleissa: Pekka Kesälahti ja Renne Sänisalmi

Ensi-ilta Oulun Työväen Näyttämöllä pe 21.1. klo 19
Muut näytökset:
su 23.1. klo 14
pe 28.1. klo 19
la 29.1. klo 19
la 5.2. klo 19
su 6.2. klo 14
pe 11.2. klo 19

la 12.2. klo 19
la 19.2. klo 19
su 20.2. klo 14
pe 25.2. klo 19
la 26.2. klo 19
pe 4.3. klo 19
su 13.3. klo 14

pe 18.3.
la 19.3.
la 26.3.
su 27.3.
pe 1.4.
la 2.4.

klo 19
klo 19
klo 19
klo 14
klo 19
klo 19

Oulun Työväen Näyttämö/ Antti Kairakari, Pekka Kesälahti, Karoliina Lehmikangas. Kuva: Marjo Väisänen

leskirouvan hautajaisissa Kipps näkee sattumalta
mustapukuisen naisen, josta kyläläiset vaikenevat, al-

kaa painajaismainen kauhunkierre, joka palaa yhä
uudestaan ja uudestaan asianajajan uniin.

Stephen Mallatrattin sovitus Susan Hillin romaanista The Woman in Black
tuo todella mielenkiintoi-

LIPUT 12/10/8 euroa
Lippupiste 0600 900 900 (1,75€/min + pvm), Oulussa Stockmann
3. krs
LIPPUKASSA Oulun Työväen Näyttämöllä, Upseerinkatu 4, avoinna aina kaksi tuntia ennen näytöstä p. (08) 378951
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Oulun Kulttuuripesulassa tapahtuu
Taide jättää jäljen – avoimet ovet
La 29.1 ja Su 30.1.2011 klo. 11-16
Värtössä toimiva Kulttuuripesula
-esittävän taiteen
keskus avaa ovensa kaikille. Viikonlopun aikana voit
tutustua Kulttuuripesulan eri toimijoiden tanssi- ja
musiikkiopetukseen maksuttomissa työpajoissa. Luvassa mm. balettia lapsille ja aikuisille,
tanssin vanhempi-lapsiryhmiä, naisten tangobiciä, ikäihimisille suunnattua musiikillista ja tanssillista muistelua.
Lisäksi esteetöntä tanssia, suomalaista- ja argentiinalaista tangoa sekä jazz- ja butotanssia.
Musiikkihuoneissa voit kokeilla eri soittimia ja osallistua
pienoisyksityistunnille.
Uusina soittimina harmonikka ja huilu. Lisäksi tietoiskuja Kulttuuripesulan eri palveluista, kahvitusta sekä opettajia tavattavissa!
Toimijoina Oulun Balettiopisto, Tanssikoulu Tango, Musiikkikoulu Sointupesula, Tanssi- ja Liikuntapalvelu Into,
sekä Kulttuuripesulan soveltavan tanssin tekijät.
Tervetuloa osallistumaan! Työpajojen tarkemmat aikataulut tammikuun lopulla nettisivuiltamme www.kulttuuripesula.fi

Kevään uusina tanssikursseina
Butotanssin iltatunnit sekä Esteettömän
tanssin lapsi-vanhempiryhmä
Helmikuussa Butotanssin iltatunteja: Kurssi 1, tiistaisin 8.2 – 22.3. klo.
19.30-21.00. Kurssi 2,
tiistaisin 29.3 – 17.5.
klo 19.30-21.00
Butotanssi on Japanissa toisen maailmansodan jälkeen
syntynyt taidetanssimuoto, joka ottaa
vaikutteita kuvataiteista ja performanssista lävistäen koko
ihmiselämän syväluotaavalla ajattelullaan. Buto pyrkii monimuotoisuuteen, jossa kauneus ja rumuus, elämä ja kuolema ovat rinnakkain.
Kursseilla tutustutaan butotanssiin taidemuotona sekä
buton tapaan tarkastella maailmaa erilaisten improvisaatio- ja läsnäoloharjoitusten kautta. Lisäksi tutustutaan buton historiaan ja buton tekijöihin. Toisen kurssin lopussa
valmistetaan esitys. Kurssien ohjaajana tanssitaiteilija Henna Hanhineva.

Esteetöntä tanssia
lapsi-vanhempiryhmälle
Alkuvuodesta, torstai-iltaisin, aloittaa uusi esteettömän tanssin lapsivanhempiryhmä
tuoden tanssin ja
liikkeen iloa ajatuksenaan ”Tanssi kuuluu kaikille!”
Esteetön tanssi ei sulje ketään
ulkopuolelle iän,
sukupuolen, vamman tai sairauden
vuoksi.
Lapsi - vanhempiryhmässä jokainen liikkuu omista lähtökohdistaan ja jokainen liike on samanarvoinen. Tunteihin sisältyy leikkiä, vuorovaikutteista tanssia sekä rentoutumista.
Ohjaajina esteettömän tanssin ohjaajat Sirkka Väänänen
ja Merja Männikkö
Lisätietoja molemmista kursseista ja ilmoittautumisesta Oulun Kulttuuripesulasta, kulttuuripesula@gmail.
com, www.kulttuuripesula.fi

50-vuotias

Oulun Päivät kutsuu
mukaan tekemään ohjelmaa!
Oulun vanhin kulttuuritapahtuma, kaupunkifestivaali Oulun Päivät järjestetään tänä vuonna 2-4.9.
viisikymmentävuotisjuhlien merkeissä. Oulun Päiviä on järjestetty jo vuodesta 1962 eikä kiinnostus tapahtumaa kohtaan näytä
laantumisen merkkejä. Kävijämäärä on kasvanut tasaisesti ja tekijöitä on ollut
mukana järjestelyissä yhtä suurella innolla kuin ennenkin. Vuonna 2010 kävijämäärä oli jo 63000. Järjestelyissä on ollut mukana
vuodesta toiseen 100–150
yhteistyökumppania.
Oulun Päivien järjestelyt perustuvat suurimmalta osaltaan yhteistyökumppaneiden aktiivisuuden varaan. Toivotamme
kaikki vanhat että uudet

yhteistyökumppanit tervetulleeksi mukaan järjestelyihin ja lähettämään järjestelyvastaaville ohjelmaehdotuksianne. Alustavat
ohjelmaehdotukset pyydämme lähettämään meille 28.2 mennessä. Tässä
ennakkoilmoittautumisvaiheessa otsikkotason ohjelmatiedot riittävät. Tarkemmat tiedot ehtii lähettää myöhemmin. Valmiit
ohjelmatiedot täytyy olla
meillä kuitenkin viimeistään 31.5. mennessä.
Ohjelmasisällölle ei periaatteessa ole etukäteen
asetettu rajoituksia. Ideana on, että periaatteessa
kaikki voisivat päästä esittelemään toimintaansa ja
omaa osaamistaan. Mukana järjestelyissä on ollut
yhdistyksiä, yrityksiä, lai-

toksia ja virastoja. Esiintyjinä ja ohjelman tekijöinä on ollut sekä harrastajia
että ammattilaisia. Oulun
Päivät on kaikenikäisille
suunnattu koko kaupungin
avoimien ovien päivä, jolloin on erinomainen tilaisuus tutustua Oulun ja lähiseutuun. Monipuolisessa
ohjelmistossa on ollut mm.
liikuntatapahtumia, kiertoajeluita, erilaisia tutustumiskohteita, konsertteja,
tanssia, kirjallisuutta teatteria ja näyttelyitä. Isommista ohjelmakokonaisuuksista voidaan mainita mm.
kuorokavalkadi - Laulamisen ilosta, kansanmusiikkifestivaali Volokkarit sekä erilaiset Oulua ja lähiseudun miljöötä esittelevät
tapahtumat. Oulun Päivillä

on ollut perinteisesti vahva
kotiseututapahtuman leima. Nykyisellään tapahtuma on laajentunut pelkästä kotiseututapahtumasta
valtakunnallisestikin kiinnostavaksi kaupunkifestivaaliksi.
Ks. lisätietoja: www.ouka.fi/oulunpaivat
Järjestelyvastaavien yhteystiedot: Ritva Tienari,
pääsihteeri, p. 0447031129,
ritva.tienari@ouka.fi; Vesa
Pynttäri, tapahtumasihteeri, p. 0447031130.
Valmiit tai lähes valmiit
ohjelmaehdotukset voi lähettää käteväsi Oulun Päivien sivujen tapahtumailmoituslomakkeen kautta:
http://www.ouka.fi/oulunpaivat/tapahtumailmoitus/
index.html

Kaltio Klubi
Seuraava Kaltio Klubi tapahtuu lauantaina 26. 2. 2011
klo 20 - 03 ravintola Never Grow Oldissa.
Klubilla pohjoisen ennakkoluulottomin kulttuurilehti
kohtaa innovatiivisen klubikulttuurin.
Ohjelmassa ainakin uuden Kaltion julkistus, dj-vieras
pohjoisen kulttuurielämästä, keskustelu ajankohtaisesta
aiheesta ja räiskyviä rytmejä dj:den hyppysistä.
Dj:nä ainakin Golfinho (HOBOGOLD) joka tarjoilee
korvakäytäviin vähintään balkan beatsia, elektrotangoa,
vintage salsaa, uutta ja vanhaa Brasiliaa ja espanjalaista
funkkia.
Lisää tietoja osoitteista
www.samihenrik.me ja www.kaltio.fi

kulttuurioulu
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Sami Parkkinen

Pohjoinen valokuvakeskus ry
NÄYTTELYOHJELMISTO 2011

Paratiisi 29.1.-27.2.2011
Pohjoinen valokuvakeskus/Rantagalleria

29.1.-27.2.

Rantagalleria: Sami Parkkinen, Paratiisi
Kummigalleria: Kimmo Metsäranta, Sense of space

5.3. – 3.4.

Rantagalleria: Pirilä & Nuutinen.
Kummigalleria: Oulun lyseon lukion oppilaat.

9.4. – 8.5.

Rantagalleria: Maija Laurinen, If and Only If
Kummigalleria: Hannu Uusitalo ja Ilkka Uusitalo, Pieniä ja
suuria maisemia, läheltä ja kaukaa

14.5. – 12.6. Rantagalleria: Minna Kurjenluoma, Kertomuksia Grönlannista.
Kummigalleria: Lars Rebers, Varsova
13.5. – 12.6. Vähäx Valottaa PORISSA
18.6. – 14.8. Rantagalleria, Kummigalleria, Valvegalleria
Tempi osceni – Moments de la photographie contemporaire italienne II.
Fabio Barile, Chiara Cocho, Simone Donati, Alessandro Mencarelli, Franco Menincagli, Marzia Migliora, Silvia
Noferi. Giuseppe Toscano. Kuratoineet Alessandra Capodacgua, Paul di Felice, Danielle Igniti. Yhteistyössä Fondazione Studio Marangoni ja Kulttuuritalo Valve.
6.8. – 4.9.

Oulunsalon Kapteeni: Oulunsalo soi
– vuoden kuvataitelija

20.8. – 18.9. Rantagalleria; Kari Soinio, City of Ghosts
Kummigalleria: Hertta Kiiski, Siena ten years later
24.9. – 30.10. Rantagalleria, Kummigalleria, Valvegalleria, Oulun taidemuseo
ARS 11
Yhteistyössä Nykytaiteen museo Kiasman, Kulttuuritalo
Valveen ja Oulun taidemuseon kanssa kanssa.
Annu Kekäläinen, ”Pakolaiskaupunki – kertomuksia Kakuman leiriltä”, Valvegalleria
Adolfo Vera, ”They Are” , Rantagalleria
Janne Ijäs, ”Ghost – lyhytelokuva, Kummigalleria
Jodi Bieber, ”Real beauty”, Oulun taidemuseo
5.11. – 27.11. Valvegalleria, Kummigalleria, Kulttuuritalo Valve aulatilat
Vähäx valottaa Oulussa – lasten ja nuorten valokuvafestivaali
Näyttelyt toteutetaan yhteistyössä Oulun lastenkulttuurikeskuksen, Oulun lasten- ja nuorten elokuvafestivaalin ja
Kulttuuritalo Valveen kanssa.
25.11.11- 14.1.12 Kemin taidemuseo: Ari Kakkinen, 4 sarjaa:
		 Inscriptions, Stairway, Widened ja
Freudian Selfportraits
3.12.11 – 8.1.12. Rantagalleria: Juha Suonpää, Holy Melancholy
		 Kummigalleria: Myllytullin oppilaat

Hallituskatu 7 (Kulttuuritalo Valve) Oulu

Sami Parkkinen on valittu
Oulunsalo soi - Oulun seudun XIV musiikkijuhlien
6–10.8.2011 vuoden kuvataiteilijaksi. Aiempina vuosina vuoden kuvataiteilijoi-

na ovat olleet muun muassa Susanna Majuri, Jonas
Brandt ja Jaakko Heikkilä.
Rantagalleriassa esillä olevan kokonaisuuden ohella Paratiisi – sarjan toinen

23

kokonaisuus on esillä Oulunsalon Kapteenissa 6.8.–
3.9.2011. Sami Parkkisen
Paratiisi – sarjasta on myös
julkaistu näyttelykatalogi. Molemmat näyttelykokonaisuudet sekä katalogi
on tuotettu Oulunsalo soi –
Oulun seudun musiikkijuhlien ja Pohjoisen valokuvakeskuksen yhteistyönä.
Valokuvataiteilija Sami
Parkkisen (s.1974) valokuvasarja Paratiisi tallentaa
taiteilijan elämän valokuviin yhden vuoden ajalta.
Valokuvasarja kertoo masennuksesta ja siitä paranemisesta. Kuvien kautta
hän tutki omaa elämäänsä ja maailmaa. Kuvaaminen oli hänelle tapa selviytyä ja oivaltaa uutta. Näyttelykuvien kautta hän etsii
myös omaa henkilökohtaista onneaan.
Kuvasarja sai alkunsa vakavasta aiheesta, mutta valokuvasarjan kuvista löytyy myös värejä ja mustaa
huumoria. Valokuvaamalla Parkkinen etsi oman elämänsä onnea. Näyttely ker-

too myös valokuvan parantavasta voimasta, sarjan
kuvaaminen oli tapa selviytyä. Parkkinen toivoo Paratiisi -sarjan kuvien innostavan ihmisiä kuvaamaan
myös omia kuvapäiväkirjoja ja alentavan ihmisten
kynnystä puhua masennuksesta.
Sami Parkkinen asuu ja
työskentelee Helsingissä. Hänellä on ollut useita näyttelyitä Suomessa ja
muutamia ulkomailla. Hän
on myös yhdessä Jaakko
Kilpiäisen kanssa tuottanut ja ohjannut dokumenttielokuvat Ulapalla (2006)
ja RAI,RAI dokumenttielokuva Kotiteollisuus yhtyeestä (2005). Parkkisen DVD
Kotiteollisuus yhtyeestä sai
Vuoden kotimainen DVD
Emma palkinnon vuonna
2006. Paratiisi – sarja on
aiemmin vuonna 2010 ollut
esillä Suomen Valokuvataiteen Museossa ja Pohjoisen
valokuvakeskuksen Rantagallerian näyttelyn jälkeen
sarja on esillä Joensuun Taidemuseossa.

nan alla piilevän läsnäolo.
Kimmo Metsäranta opiskelee parhaillaan maisterin
tutkintoa Taideteollisessa
korkeakoulussa Helsingissä ja on v. 2009 valmistunut Turun Taideakatemias-

ta. Hänellä on ollut vuodesta 2005 lähtien useita yksityis- ja ryhmänäyttelyitä
Suomessa. 2010 hän oli ehdolla Emmaprize2010 palkintoon ja v. 2008 Fotofinlandia ehdokas.

Kimmo Metsäranta
Sense of space 29.1.-27.2.2011
Pohjoinen valokuvakeskus/Rantagalleria
Kimmo Metsärannan (s.
1978) Sense of space on tilaa ja tilan tunnetta käsittelevä sarja, jonka kuvat luovat tarinallisen jatkumon hallitsemattomista
paikoista, joista annetaan
vain vihjeitä, mutta ei suoranaisia vastauksia. Informaation vähyys tekee näytetyistä objekteista irrallisia, lähes painottomia,
kuin viittauksia johonkin
itsensä ulkopuoliseen. Tilan luonne alkaa muuttua
katsojan mielikuvituksen
ja ennakkoajattelun ottaessa vallan.
Kuinka usein kuvittelemme meille vieraat paikat ja
tilat etukäteen mielessämme? Kuinka usein nämä ra-

kentamamme mielikuvat
pitävät paikkansa?
Ihmisellä on luontainen
tarve ymmärtää visuaalisesti ympäristöään. Metsäranta on sarjassa Sense
of space esittänyt valaistuja fragmentteja ympäristöstä, ja jättänyt loput tilasta
pimeyteen, jolloin katsojan
mielikuvitus tekee näkymättömästä näkyvän. Fyysiset tilat muuttuvat mentaalisiksi.
Kuvat vaihtelevat abstrakteista varsin perinteisiin, esittäviin potretteihin. Yhdistävänä tekijänä
niissä on tilan ja tapahtuneen näyttämättä jättäminen, määrittelemättömän
korostaminen – jonkin pin-

Mahdollisuuksien tori
lauantaina 14.5.2011 klo 11-16
Meri-Toppila, Kulttuurisiilo, Alvar Aallonkatu 5
Vuonna 2011 Mahdollisuuksien torien yhteisenä teemana on vapaaehtoistoiminta. Mahdollisuuksien toreilla halutaan juhlistaa ja nostaa esiin vapaaehtoistyön tärkeyttä sekä tuoda esiin erilaisia tapoja vaikuttaa ympäröivään
maailmaan. Torilla järjestöt ja yhdistyksen esittelevät toimintaansa monikulttuurisessa ilmapiirissä. Lisäksi tiedossa on asiaohjelmaa, esiintyjiä, työpajoja ja lapsille omaa
ohjelmaa.
Lisätietoa:
http://www.mahdollisuuksientori.fi/paikkakunnat/oulu
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STUDIO
Hallituskatu 7, Oulu
puh. 558 47575
www.oulunelokuvakeskus.fi

Lipunmyynti (08) 5584 7575
avataan 30 min ennen näytöksen alkua
Liput 7 € (ensi-ilta) ja 6 €.
Sarjalippu (5 lippua) 30 €. Oulun kaupunginkulttuuripassilla saavat 9. luokkalaiset lipun 5 eurolla.
Tilausnäytökset sauli.pesonen@oufilmcenter.fi,
(08) 8811 291
Elokuvien esittelyt löytyvät kotisivuilta
www.oulunelokuvakeskus.fi
Muutokset mahdollisia!

VESKU

LA 29.1 17.00 SUKUNSA VIIMEINEN
		
19.00 Joann Sfar: GAINSBOURG
			
– TARINA LEGENDASTA (Gainsbourg) Ranska/
			
Yhdysvallat 2010. 130 min. Liput 6 €.
SU 30.1. 15.00 KAVA
		
17.00 SUKUNSA VIIMEINEN
		
19.00 GAINSBOURG – TARINA LEGENDASTA
MA 31.1. 18.00 KAVA
TI 1.2. 19.00 GAINSBOURG – TARINA LEGENDASTA
KE 2.2. 15-18.30 SAAMEN ELOKUVATAPAHTUMA
		
19.00 GAINSBOURG – TARINA LEGENDASTA
TO 3.2. 15-18.30 SAAMEN ELOKUVATAPAHTUMA

GAINSBOURG

		
19.00
PE 4.2. 18.00
			
			
LA 5.2. 14.30
		
17.00
			
		
19.00
SU 6.2. 15.00
		
17.00
		
19.00
MA 7.2. 18.00
TI 8.2. 19.00
KE 9.2. 19.00
TO 10.2. 19.00
PE 11.2. 18.00
			
LA 12.2. 14.30
		
17.00
		
19.00
SU 13.2. 15.00
		
17.00
		
19.00
MA 14.2. 18.00
TI 15.2. 19.00
KE 16.2. 19.00
TO 17.2. 19.00
PE 18.2. 18.00
			
LA 19.2. 14.30
			
			
		
16.30
			
		
19.00

GAINSBOURG – TARINA LEGENDASTA
Woody Allen: YOU WILL MEET A TALL DARK
STRANGER
Yhdysvallat/Espanja 2010 98 min. Liput 6 €.
ELOKUVAKERHO KULTALAMPI
Mika Kaurismäki: VESKU
Suomi 2010 109 min. Liput 6 €.
YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER
KAVA
VESKU
YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER
KAVA
YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER
YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER
YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER
Tomas Vinterberg: SUBMARINO
Tanska/Ruotsi 2010 105 min. Liput 6 €.
ELOKUVAKERHO KULTALAMPI
VESKU
SUBMARINO
KAVA
VESKU
SUBMARINO
KAVA
SUBMARINO
SUBMARINO
SUBMARINO
David Fincher: THE SOCIAL NETWORK
Yhdysvallat 2010 120 min. Liput 6 €.
ELOKUVAKERHO KULTALAMPI
Lee Daniels: PRECIOUS
Yhdysvallat 2009 109 min. Jäsenkortti 20 €.
Oliver Stone: WALL STREET – MONEY NEVER
SLEEPS. Yhdysvallat 2010 133 min. Liput 6 €.
THE SOCIAL NETWORK

YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER

SUBMARINO

