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Hyvää toisille
H

yvinvointivaltio syntyi vähin
erin 1800-luvun Euroopassa.
Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa rakenteiltaan kehittynyttä ja voimakkaasti teollistunutta yhteiskuntaa,
jossa valtiolla on konkreettisesti
suuri vastuu yksilöiden hyvinvoinnista. Erityisen hyvin tämän periaatteen ajatellaan toteutuneen nykyajan Pohjoismaissa. Keskieurooppalaisessa mallissa vastuu hyvinvoinnista on pääasiassa perheillä
ja anglosaksisessa mallissa puolestaan yksilöillä itsellään.

A

ltruismi on ranskalaisen filosofin August Comten muodostama sana, joka tarkoittaa toisille hyvää tahtovaa mielentilaa tai
toimintaa ja toisaalta moraalista
vaatimusta edistää toisten onnea.
Vaikka me ihmiset monesti syyllistymme myös egoismiin, oman
edun tavoitteluun, joka on altruismin vastakohta, on kaikkien kehittyneiden yhteiskuntien määräävä
ominaisuus niiden pyrkimys edistää jäsentensä hyvinvointia.

M

eillä valtion vastuu hyvinvoinnista pohjautuu varsin
kattavaan lainsäädännölliseen pohjaan. Meidän kansanedustajamme
ovat olleet kautta aikain altruismin
kannattajia ja edistäjiä. Valtio myös
kantaa konkreettisesti vastuuta hyvinvoinnin mahdollistamisesta rahoittamalla laajasti kuntien tuottamia palveluita. Pitkän ajan ja varsin
monenlaisten vaiheiden kautta valtio on kuitenkin meilläkin siirtynyt
entistä enemmän osarahoittajan
hiukan etäisempään rooliin. Tämä
näkyy myös valtionosuusjärjestelmän muuttumisessa. Erityisen iso
asia oli ns. korvamerkityistä valtionosuuksista luopuminen, joka tapahtui jo 20 vuotta sitten. Voi ajatella, että altruismin vaatimus on
entistä enemmän siirtynyt nimenomaan kuntien kontolle.

N

ykyisin puhutaan palveluiden
järjestämisestä, joka tarkoittaa
sitä, että kunnat vastaavat siitä, että palveluita toteutetaan lakien ja
poliittisten linjausten, kuten hallitusohjelmien mukaisesti. Palvelun
voi käytännössä toteuttaa muukin
taho kuin kunta itse. Käytännössä kuitenkin kunta vastaa edelleen
suurimmasta osasta sille velvoitetuista palveluista ja yksityisiä palvelun toteuttajia on häviävän vähän. Useissa tapauksissa on myös
niin, että ainoastaan kunnalla on
värkit ja vermeet palvelun toteuttamiseen. Onkin ollut syytä siirtyä
käyttämään käsitettä hyvinvointiyhteiskunta.

T

oisille hyvän tahtomisen periaate on kirjattu lakiin, mutta paikallisesti se toteutuu vain,
mikäli on aitoa tahtoa ja myös sydän mukana. Erityisen suuri merkitys on niillä erittäin monipuolisilla
toimenpiteillä, joilla kunta tarjoaa
asukkailleen mahdollisuuden itse
ylläpitää hyvinvointiaan henkisellä
ja ruumiillisella toimeliaisuudella.
Kuntien palveluksessa on iso määrä ammattilaisia, joiden tärkein
tehtävä, suorastaan elämäntehtävä on edistää toisten hyvinvointia.
Näin on myös kulttuuripalveluiden
osalta.

A

ktiivisista ihmisistä ei tarvitse
kantaa huolta, mutta sitäkin
enemmän niistä, joiden oma elämäntilanne, elämänasenne tai ennen kaikkea mielentila ei ole valoisa. Miten saamme heidät liikkeelle.
Se on tällä hetkellä suurempi haaste kuin se, etteikö mahdollisuuksia
olisi tarjolla. Tämä on myös uuden
Oulun menestyksen tärkein koetinkivi.
Risto Vuoria
kulttuurijohtaja

18.11.2011–13.1.2012
Tähden matkassa
ympäri Oulua
18.11.

Tierna-ajan joulunavaus
Rotuaarin aukiolla klo 17

19.–20.11. Tiernapoikakilpailu Rotuaarin aukiolla
19.11. Alkukilpailu alk. klo 10
20.11. Finaali alk. klo 12
27.11.

Piispan perinteinen adventtivastaanotto
Piispantalossa Hallituskatu 3:ssa
klo 11.30–14

27.11.

Tiernakirkko
Tuiran kirkossa klo 18

10.12.

Oulun lasten joulu Oulun tuomiokirkossa
ja Oulun hiippakunnan tallikappelissa
Hallituskatu 3:ssa alk. klo 12

11.12.

Konkaritiernat Rauhalassa klo 15.
Tervetuloa kaikki laulamaan!

13.12.

Lucian kruunaus
Rotuaarilla klo 18

21.12.

Ekumeeninen joulunsiunaus
Rotuaarilla klo 18

31.12.

Uuden vuoden vastaanotto
torilla klo 20

Tervetuloa kerran, kahdesti
tai vaikkapa viidesti
26.11.–20.12. Kansainvälinen seiminäyttely
kaupunginteatterilla ja kaupunginkirjastolla.
Seimivaellus 6.1.2012 asti.
26.11.–21.12. Tiernapoikaesitykset
kaupunginteatterilla
sisällä ja ulkona joka ilta klo 18
26.11.–6.1.

Tallikappelin joulu
Piispantalon pihapiirissä
Hallituskatu 3:ssa.
Seimihartaudet 3.12., 10.12.
ja 17.12. klo 18.30.

12.–22.12.

Taitajien Tierna -joulutori
Kalevankulmassa Kirkkokatu 11:ssä,
ma–pe klo 11–19, la klo 10–18,
su klo 12–18

www.tiernakaupunki.fi

Kuva: Oulun kaupunki, Matkailu
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Senaatintalo, arkkitehti Carl Ludvig Engel 1816–1828

Kauneus, käytännöllisyys, kestävyys

Valtion rakentamisen kaksi
vuosisataa

Senaatti-kiinteistöjen 200-vuotisjuhlanäyttely
Pohjois-Pohjanmaan museossa 9.11. - 31.12.2011
Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskus (2004) Kuva: Jussi Tiainen

Intendentinkonttorista
Senaatti-kiinteistöiksi
Vuonna 1809 Suomesta tuli
osa Venäjän keisarikuntaa.
Vuosisatainen yhteys Ruotsiin ja sen hallintorakenteisiin katkesi. Autonomian saavuttaneeseen maahan oli luotava uusi hallinto ja sitä tukevat virastot.
Suomen rakennustoiminnan kannalta virastoista
keskeisin on ollut vuonna
1811 keisarin julistuksella
“kaikille maille yhtä hyö-

dyllisen kuin kaunistavan
rakennustaidon valvomista varten” perustettu Suomen yleisten rakennusten
intendentinkonttori.
Viraston kaksisataavuotisen historian aikana sen
tehtävät ovat muuttuneet
organisaation kehittymisen ja yhteiskunnan kulloistenkin tarpeiden mukaan. Näiden muutosten
seurauksena viraston nimi
on vaihtunut useita kertoja.
Ensin vuonna 1865 Yleisten
rakennusten ylihallituksek-

si ja toistamiseen vuonna
1936 Rakennushallitukseksi. Vuonna 1995 Rakennushallituksen toiminnan jatkajaksi perustettiin Valtion
kiinteistölaitos. Senaattikiinteistöiksi nimi vaihtui
vuonna 2001, kaksi vuotta
liikelaitosuudistuksen jälkeen.
Valtion rakennustoiminta on ollut läpi koko
200-vuotisen historiansa välittömässä yhteydessä yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tämä näkyy esi-

merkiksi huoltoyhteiskunnan vaatimien laitosten
kuten koulujen, sairaaloiden ja vankiloiden rakentamisena 1800-luvun lopulla
sekä hyvinvointiyhteiskunnan tarvitsemien yliopistojen ja korkeakoulujen rakentamisena toisen maailmansodan jälkeen.
Piirustusten, valokuvien ja pienoismallien lisäksi kohteita esitellään liikkuvan kuvan avulla. Näyttelyn vanhimpia kohteita
ovat vuonna 1828 valmis-

Kaunis kuin koru

pohjois-pohjanmaan MUSEO
Pohjois-Pohjanmaan museo,
Ainolan puisto
Tiedustelut: 050 316 6497 /
museon kanslia
tai 044 703 7161 / lippukassa

www.ouka.fi/ppm

na ajatuksena oli 1960-luvun järjestelmäarkkitehtuurin peruslähtökohta:
tulevaisuuden muuttuviin
tilatarpeisiin vastaaminen
standardoitujen moduuliratkaisujen avulla.
Näyttelyn käsikirjoituksesta vastaa Suomen Rakennustaiteen museon tutkimuspäällikkö, FT Juhana Lahti ja näyttelyn suunnittelusta arkkitehti SAFA
Hannele Grönlund.

Joulun odotusta
museolla 22.11. alkaen

– koruja museon kokoelmista
Pienoisnäyttelyssä on esillä tuvat 1800-luvulle. Näyttemuseon kokoelmien koru- ly on esillä 8.1.2012 saakka.
parhaimmistoa. Kokoelmien vanhimmat historiallisen ajan korut ovat
1700-luvulta. RajaRannekoru, Otto Roland Mellin,
na näyttelyssä on
Helsinki, 1890-luku.
1950-luku. Kokoelmien sävähdyttävimpiä koruja ovat 1800-luvun
biedermeiermuodin mukaiset hiuksista punotut korut.
Toimitusjohtaja Mikko
Kokoelmissa on myös koh- Keisu esitelmöi vanhoista
talainen määrä 1940-luvun koruista museolla keskikultakeräyksestä ostettuja, viikkona 30.11. klo 18. Tileimoin varustettuja suo- laisuuteen on vapaa päämalaiskoruja, jotka ajoit- sy. Tervetuloa.

tunut Senaatintalo ja Säätytalo, joka valmistui vuonna 1890. Uusinta arkkitehtuuria näyttelyssä edustavat mm. tänä keväänä
valmistuva Helsingin Musiikkitalo, Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun
tutkimuskeskus (2004) ja
Valtion pelastuskoulu Kuopiossa (1992–2005). Oulusta on esillä yliopiston ensimmäinen rakennusvaihe
(1969–1976). Arkkitehti Kari Virran kilpailun voittaneen ehdotuksen kantava-

Joulun odotus aloitetaan Pohjois-Pohjanmaan museossa
marraskuun lopulla. Esillä ovat vanhat tutut: KansallisOsake-Pankin pienoismalli sekä jättijoulukalenteri. Museon interiöörit on koristeltu aikakauden mukaisin joulukoristein viime vuoden tapaan.

Ulkomuseoiden jouluaskareet
Joulutunnelmaa Turkansaaressa
Joulun valmistelu on jo aloitettu Turkansaaren ulkomuseossa. Päiväkotilaisille ja ala-asteen 1.-2.
luokkalaisille suunnattua maalaisjouluviikkoa vietetään marraskuun lopussa. Maalaisjoulun askareisiin ja haltijatonttujen joulukiireisiin käy tänäkin
vuonna tutustumassa noin 1500 lapsukaista opastetuilla kierroksilla.
Turkansaaren portit ovat avoinna kaikille maalaisjoulun rauhaa ja hiljaisuutta kaipaaville 5.12. sekä 7.-9.12. klo 10–15. Tuolloin voi ihastella saaren
kaunista luontoa ja piipahdella jouluasuun puetuissa rakennuksissa. Museoalueelle on vapaa pääsy. Itsenäisyyspäivänä museoalue on suljettu.
Turkansaaren ulkomuseo on avoinna myös ensimmäisenä ja toisena adventtisunnuntaina klo 10–
15. Ensimmäisenä adventtina saaren vanhassa kirkossa pidetään hartaus klo 12 ja kauneimpia joulu-

lauluja lauletaan Yli-Juuruksen pirtissä klo 13. Adventtitapahtumiin on vapaa pääsy.

Merimiehenkotimuseon joulu
Itsenäisyyspäivänä 6.12. on mahdollisuus tulla tutustumaan Merimiehenkotimuseoon Pikisaareen.
Museo on silloin jouluasussa avoinna klo 10 -16. Merimiehen kodin joulu on vaatimaton. Kuitenkin olkikoristeet ja kynttilän valo luovat tunnelmaa vanhaan taloon. Arvattavaksi jää onko talon isäntä kotona vai merillä. Pienestä joulupuodista voi ostaa
mm. tervakynttilöitä, ja meriaiheisia avaimenperiä.
Museoon on vapaa pääsy.
Merimiehenkotimuseossa vietetään Vanhanajan
kaupunkijoulu teemaviikkoa 7.-9.12.
Teemaviikko on suunnattu päiväkodeille ja 1.–2.
luokkalaisille.
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KULTTUURITALO VALVEELLA
TAPAHTUU
Näyttelyt
Rantagalleria
7.-30.11.
Kun kamera tuli kylään
3.12. – 8.1. Juha Sounpää: Holy Melancholy
Kummigalleria
7.-30.11.
Viikon loisto – festivaali aina pimeimpään aikaan
3.12. – 8.1. Myllytullin oppilaiden valokuvia
Valvegalleria
7. – 27.11. Liikettä Oulussa
2.-4.12. 		 ArtOulu, Oulun Taiteilijaseura -63:n tapahtuma,
			 lisätiedot sivulta www.artoulu.fi
5.-31.12.
Oulun Taiteilijaseura -63:n hallituksen jäsenten
			 teosnäyttely
Tanssiesitykset
Joulupukki lomailee – Oulun taidekoulun tanssilinjan tanssisommitelmia ja koreografioita
Esitykset to 1.12. klo 18, pe 2.12. klo 18, la 3.12. klo 13 ja 15, Valvesali.
Liput 5 €, Valveen lippumyymälästä.
Tanssikonsertti – Oulun Tanssikomppania ry.
Esitykset su 4,12. klo 16 ja 18, Valvesali. Liput 12/6 €, Valveen lippumyymälästä. Lisätiedot www.tanssikomppania.fi
Joulunäytös, Tanssikoulu Sulava
Esitykset su 18.12. klo 13 ja 16, Valvesali.
Liput 12/8 €, perhelippu 36 € (2 lasta + 2 aikuista), www.sulavankauppa.fi sekä ennen näytöstä paikan päältä. Ennakkomyynti 13.12. saakka.
Konsertit
Karkkikone – Liikkuvan Laulurepun levynjulkaisukonsertti.
To 17.11. klo 18, Valvesali. Liput 8 € Valveen lippumyymälästä.
Bysiksen bändi-ilta @Valve -tapahtuma 13–17-vuotiaille.
Esiintyjät Abhorrent Ritual, Black Pit ja Ancylus. Pe 9.12. klo 19–22,
ovet avataan 18.30, Valvesali. Tapahtuma on ilmainen ja päihteetön.
Kulttuuripesulan musiikkikoulu esittäytyy
la 10.12. klo 13–17, Valvesali. Tarkemmat tiedot Valveaika 5:ssa.
Liput 5 €/esitys, 10 €/2 esitystä ja 15 €/3 – 4 esitystä
Soivan siilin joulu
Su 11.12. klo 14 ja 16, Valvesali. Liput 8 €, Valveen lippumyymälästä.
BändiBÄNG! – Oulun konservatorion pop & jazz -linjan
oppilaskonsertit
ti 13.12. – to 15.12. klo 18, Valvesali. Vapaa pääsy.
In the Spirit of Benny Goodman – Oulu All Star Big Band feat.
Antti Sarpila. Pe 16.12. klo 19, Valvesali.
Liput 13/10 €, Valveen lippumyymälästä.

Kosmos 3:n konsertti
koostuu musiikista, kuvasta, hyvästä
mielestä ja luovasta energiasta
Äärettömässä avaruudessa
on hiljaista ja kylmää. Sieltä
jostain, valovuosien päästä,
tulee musisoiva ryhmä nimeltä Kosmos 3, joka liikkuu teleportaten ja vedellä
toimivalla avaruusaluksella. Ryhmän musiikilla on
parantavaa voimaa, jota he
välittävät kaikille, jotka sitä tarvitsevat.
Kosmos 3 on Töitä nuorille muusikoille -hankkeen
puitteissa perustettu, ulkoavaruudesta kotoisin oleva tutkimusryhmäorkesteri, johon kuuluvat Aleksi Itkonen (rummut, perkussi-

ot ja taustalaulu), Tuomas
Rönty (kitaran ja basson
yhdistelmä, syntikat, taustalaulu, projisointi ja ääni)
ja Veera Tuomi (laulu, saksofoni ja huuliharppu, kellopeli). Yhtye harjoittelee
kulttuuritalo Valveella ja
konsertoi Oulun alakouluilla syyslukukaudella 2011.
Kosmos 3 esittää tekemiään havaintoja muun muassa kestävästä kehitykses-

tä, terveistä elämäntavoista ja ympäristönsuojelusta
oivaltavasti ja kevyellä otteella. Musiikki rikkoo totutun lastenmusiikin kaavaa
ja tuo lavalle elektronista
äänimaailmaa, uudenlaisia soittimia sekä visuaalisuutta videoprojisoinnin
muodossa. Sävellykset ovat
oululaismuusikko Tuomas
Rönnyn omaa tuotantoa.
Kappaleet puhuttelevat eri

ikäryhmiä ja herättävät ajatuksia niin aikuisissa kuin
lapsissakin ja samalla toimivat opetuksen välineinä.
Kokoonpano: Aleksi Itkonen (rummut, perkussiot ja
taustalaulu), Tuomas Rönty (kitaran ja basson yhdistelmä, syntetisaattori, taustalaulu, projisointi ja ääni),
Veera Tuomi (laulu, saksofoni ja huuliharppu, kellopeli)

Lisätiedot sivulta
http://konserttikeskus.fi/fi/konsertit_ja_kiertueet/tyollistamishanke/kosmos3
http://www.kulttuurivalve.fi/sivu/fi/lapset_nuoret/taiteilija_koulussa/toita_nuorille_muusikoille/

Tee itse uljas keppiheppa vaikkapa joulupukinkonttiin! Valveen Konstilan kepparikurssilla
on vielä tilaa ja sinne voi ilmoittautua
sähköisesti
www.kulttuurivalve.
fi/konstila

Kun taiteilija
kouluun meni

Työpajat ja ryhmät
Keppiheppa 2 – ompelutaitoisille
Kaavoitetaan ja ommellaan oma keppihevonen. La-su 10. – 11.12. klo
10 – 14. Ilmoittautumiset sähköisesti www.kulttuurivalve.fi/konstila
Sanataidekerho vauvoille (0–6 kk:n ikäiset),
alkaen ti 17.1. klo 11.00-11.45 joka toinen viikko. Ilmoittautumiset
sähköisesti www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu alkaen 1.12.
Joissakin sanataiteen harrastusryhmissä on vielä vapaita paikkoja, tarkista tilanne sanataidekoulun nettisivuilta!
Pikselielokuvat
Valveen elokuvakoulun elokuvaklubi Pikselin syksyn 2011 tuotoksia
Valvesalissa ma 21.11. klo 18. Vapaa pääsy.
Valveen elokuvakoulun viikkoryhmät alkavat tammi-helmikuun
vaihteessa. Ilmoittautuminen alkaa 1.12. sähköisesti sivulla
www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu
Ryhmät: Elokuvakerho Elina (7-13 -vuotiaat), Elokuvaklubi Pikseli (1013 -vuotiaat), Elokuvaklubi MegaPikseli (11-13 -vuotiaat), Elokuvaklubi
Kolina (14-18 -vuotiaat).
Kulttuuritalo Valve
Hallituskatu 7, 90015 Oulun kaupunki
Puh. 044 7037501
Valveen lippumyymälä
Puh. 08 5584 7575, avoinna ke-su klo 12 – 19

Useilla Oulun kouluilla on
vieraillut tänä ja viime lukuvuonna taiteilijoita pitämässä oman erikoisalansa työpajoja. ”Tarkoituksenamme on ollut luoda
käytännönläheisiä taidetyöpajoja ja nivoa kädentaitoja ja taidekasvatusta
koulujen opetussisältöihin
ja laajemmin myös Oulun
kaupungin kulttuuriopetussuunnitelmaan”, kertoo
Taiteilija koulussa -hankkeen koordinaattori Anna Vepsä. Vastaanotto niin

opettaja- kuin oppilaskunnan keskuudessa on ollut
pääsääntöisesti positiivista. ”Hanke päättyy kuluvana vuonna, mutta nyt kartoitetaan, olisiko toiminnalle mahdollista saada jatkoa”, sanoo Vepsä.

Pajoissa pistetään
persoona peliin
Taiteilija koulussa -hanke
toimii Oulun lisäksi myös
Porissa, Helsingissä, Hämeenlinnassa sekä Jyväsky-

lässä. Toiminnan tavoitteena on työllistää nuoria eri
taiteiden alojen ammattilaisia. Oululaiset taiteilijat
ovat järjestäneet työpajoja muun muassa mediataiteesta, visuaalisista taiteista, muotoilusta, draamasta, kädentaidoista ja taidehistoriasta, tanssista sekä
kirjallisuudesta ja sanataiteesta. ”On mahtavaa nähdä oppilaiden heittäytyvän
touhuun mukaan. Koululaisten luovuus pääsee valloilleen kun harjoitellaan
yhdessä esimerkiksi graafista suunnittelua, työstetään villalankaa tai vaikkapa tutustutaan ympäristöön seikkailukasvatuksen
keinoin”, mainitsee Vepsä.

Taiteilijat esillä
Luovassa luokassa
Opetus- ja kasvatusalan
ammattilaisten lisäksi
myös suuri yleisö voi tulla
näkemään hankkeen koulutyöskentelyn hedelmiä, sillä taiteilijat esittelevät työpajojaan ja menetelmiään
Luova luokka -seminaarissa 23.11. Seminaari järjestetään Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan salissa ja
se on maksuton. Suosituissa iltapäiväpajoissa on vielä muutamia paikkoja jäljellä ja niihin voi ilmoittautua
sähköisesti kulttuuritalo
Valveen sivuilla www.kulttuurivalve.fi/luovaluokka.
Lisätiedot hankkeesta
www.kulttuurivalve.fi/taiteilijakoulussa.
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Oskari-gaala
HYMYILEN
VASTA
KEIKALLA

tuo eleganssia elokuvantekoon

Jukka Takalo on
mukava mies,
joka laulaa mukavasti
mukavia,
ikäviä ja ikävästä,
tosia ja satuja
ja laulaa maailmaa
paremmaksi.

VASTARANNAN
SIILI
Jukka Takalo &
Soiva Siili duo

Lasten ja nuorten tekemien elokuvien Oskari-kilpailu huipentuu 25.11 pidettävään, hohdokkaaseen Oskari-gaalaan. Kilpailuun on osallistunut yli 200 elokuvaa ympäri Suomen ja niiden parhaimmisto palkitaan gaalassa, jonka tämän vuoden teemana on avaruus. ”Gaalassa on aina omanlaistaan tunnelmaa,
kun paljon elokuvaharrastajia kokoontuu yhteen ja
nähdään kuluneen kauden hienoimmat tuotannot”,
kertoo Valveen elokuvakoulun tuottaja Tommi Nevala. Palkintojenjaon lisäksi luvassa on Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion draamaopiskelijoiden
ohjelmaa sekä Oskari-gaala house band, joka tulee
Madetojan musiikkilukiosta. ”Kaikki pienet ja suuret elokuvien ystävät ovat gaalaan lämpimästi tervetulleita”, suosittelee Nevala.

Ke 16.11. klo 18
Kulttuuritalo Valve
Vastarannan siili – Soiva Siili
Duo & Jukka Takalo kohtaavat Soivan Siilin kaverikonserttisarjassa.
Liput 8 € Valveen lippumyymälästä

Kirjastot kiinni 31.12.2011–8.1.2012
Pääkirjaston lehtisali palvelee normaalisti
Oulun kaupunginkirjaston kaikki toimipisteet
ovat suljettuina 31.12.2011
- 8.1.2012.
Kiinniolo liittyy siihen,
että Oulun kaupunginkirjaston sekä Haukiputaan,
Iin, Kempeleen, Kiimingin,
Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Siikajoen, Tyrnävän, Vihannin ja
Yli-Iin kirjastojen tietokannat yhdistyvät 1.1.2012 alkaen.
Oulun pääkirjaston lehtisali on kiinniolon aikana auki
seuraavasti:
la 31.12.2011.........klo 10–17
su 1.1.2012 . ............suljettu
ma 2.–ke 4.1..........klo 9–20

to 5.1. . ....................klo 9–17
(loppiaisaatto)
pe 6.1. ......................suljettu
(loppiainen)
la 7.1. ....................klo 10–17
su 8.1. ...................klo 12–16
Pääkirjaston palautusluukkuun voi jättää palautuksia. Palautusluukku suljetaan 31.12.11 klo 17 ja
avataan ma 2.1.2012 klo 7.
Muutoin palautusluukku on
auki kirjaston kiinniolon aikana.

Kirjastot auki jälleen
9.1.2012 alkaen
Kiinniolon aikana myös
kaikki verkkokirjaston palvelut ovat pois käytöstä ei-

kä lainoja voi uusia puhelimitse. Lainoja ei voi palauttaa, varauksia ja kaukolainoja ei voi noutaa eikä
kirjastoauto kulje. Kiinniolon ajalta ei kerry myöhästymismaksuja.
Ko. ajalle sattuvat eräpäivät siirtyvät viikolle 2.
Kirjastoissa ei pidetä satutunteja eikä vastata puheluihin. Myös pääkirjaston kahvila on kiinni.
Kaikki kirjastot avataan
ja kirjastoautot alkavat kulkea maanantaina 9.1.2012
normaalien talviaikataulujen mukaisesti.

Toimipisteet lisääntyvät uudessa Oulussa
Asiakkaalle kattavammin kirjastoaineistoa
Vuoden alusta Oulun kaupunginkirjastolla on yhteensä 23 kirjastotoimipistettä, kun Oulun, Haukiputaan,
Oulunsalon,
Kiimingin ja Yli-Iin kirjastopalvelut yhdistetään.
Asiakkaalla on siis lainattavissa aineistoa entistä kattavammin, koska käytettävissä on kaikkien edellä mainittujen kirjastojen
aineistot: esimerkiksi jos

asiakas asuu Kiimingissä
ja haluaa cd:n Oulusta, hän
saa sen omaan kirjastoonsa Kiiminkiin noin kahdessa päivässä.
Oulussa päiväkohtainen
myöhästymismaksu laskee
eli se on vuoden alusta 0,10
euroa/päivä/laina. Liittyvissä kunnissa tulee käyttöön päiväkohtainen maksu. Lasten ja nuorten kirjaaineistosta sitä ei peritä.

Jukka on vähän
Aknestik.
Jukka on vähän
vastarannalla.
Jukka on
Martinniemestä.
Jukka on Soivan Siilin
kaveri.

Aukioloajat eivät muutu.
Nykyiset kirjastokortit
käyvät myös vuodenvaihteen jälkeen kaikissa kirjastoissa.
Kirjastossa asioidessa asiakkaita pyydetään varautumaan henkilöllisyytensä
todistamiseen. Muutokset
tulevat voimaan 2012 alusta, vaikka kunnat yhdistyvät vuoden 2013 alusta.

Jukka Takalo ja
Soiva Siili duo
ovat tulleet
vastarannalta
pehmeäpiikkisinä
laulamaan laulujaan
lapsille
ja aikuisille.

Näyttelyt ja tapahtumat
12.11.2011 - 31.1.2012
Oulun kaupunginkirjastossa
Pääkirjasto

Lähikirjastot

Tapahtumat

Tapahtumat

LAPSET JA NUORET
16.12. klo 18 Soiva Siilin joulukonsertti
Satutunnit lasten osaston satusopessa
12.11., 26.11. y 10.12. a las 3.50 pm
			 Cuentos, cantos y juegos
			 en Español Sábados
19.11. ja 10.12. klo 13
			 Uniikki Unikorni improilee satuja
25.11. klo 10 Satuja tukiviittoen: Ihania tuoksuja
			 ilmassa
9.12. klo 10 Liiku ja liikutu Satujen saarella:
			 Joulun taikaa
17th of December at 3pm
			 English Storytelling for Children
			 Saturday: Christmas is coming
21.11. klo 18 maakuntakokoelmahuone:
			 Finlandia Junior –ehdokaskirjojen
			 esittely
Näyttelyt
Näyttelytila
12. – 24.11.			
Omakuvia Khayelitshasta
26.11.– 21.12			
Seiminäyttely
23.12.2011 – 15.1.2012 Sarjakuva-Kalevala
Ala-aulan vitriinit
12.– 25.11.			
26.11.– 21.12.		

Tutkimusretki sarjakuvaan
Seiminäyttely

www.ouka.fi/kirjasto

Kaijonharjun kirjasto
7.12. klo 17.30 ja 8.12 klo 10 Jouluinen satutuokio
PATENIEMEN KIRJASTO
Kiinni 23.12.2011 - 8.1.2012
(koulujen loma-ajan vuoksi)
Rajakylän kirjasto
29.11. Harrastusten ilta:
		 klo 19 hevosharrastuksesta kertova
		 lyhytelokuva ”Mää kasvan liian isoksi”.
		 Harrastusten esittelyjä, videoita.
		 Kirjasto auki klo 20 asti.

Satutunnit
Kaijonharjun kirjasto: tiistaisin klo 10 (ei 27.12.)
Ritaharjun kirjasto: 25.11. ja 16.12. klo 10
Koskelan kirjasto: torstaisin klo 10 ja tiistaisin klo 17
Rajakylässä ja Myllyojalla tiistaisin ja Maikkulassa
keskiviikkoisin, molemmissa klo 10
Ylikiimingissä 1.12. klo 10
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Huojuva talo tähtää

järkyttävään

kauneuteen

Ensi-ilta 4.2.2012
suurella näyttämöllä
Huojuva talo on naiskirjailijoidemme ykköskaartiin kuuluvan Maria Jotunin kohuromaani. Ilmes‑
tyessään postuumisti vuonna 1963 se oli sensaatio, ja
teos on pysynyt esillä muun
muassa lukuisten teatteriversioiden ja vuonna 1990
nähdyn suositun tv-sarjan
ansiosta. Jotuni oli modernin proosakerronnan kehittäjä, ja Huojuva talo iskee suoraan nykypäivään ihmissuhteiden ikuisiin kysymyksiin.
Näytelmä on perhe-elämän kuvaus, jonka aihepiireissä risteilevät raastavan
itsekkyyden ja inhimillisen
kauneuden teemat. Syntymässä on kylmäävän komea taistelunäytelmä, jossa
elämää säilyttävät ja tuhoavat voimat asettuvat vastakkain.
Suuren näyttämön lavastaa Jyrki Seppä ja puvut
suunnittelee Pirjo Valinen.
Musiikki on Iiro Ollilan.

Gabriel,
tule
takaisin
on sydämetön
komedia
Ensi-ilta 13.4.2012
pienellä
näyttämöllä

Päärooleissa nähdään Timo
Reinikka ja Annina Rokka.
Jotunin kertomus sijoittuu 1930-luvulle, mutta
tarkkaa ajankuvaa näyttämölle ei rakenneta. Aikakaudesta poimitaan nykyihmistä eniten puhuttelevat teemat. Aviomies Eero ja vaimo Lea edustavat
ristiriitaisia maailmankatsomuksia, joista syntyy
elämänpituinen kohtalontanssi.
”Huojuva talo muodostuu vertauskuvaksi koko
ihmiskunnan tilasta. Ihmisen perustuksissa on valuvirhe, joka vaatii jatkuvaa
remonttia. Esitys osallistuu näihin talkoisiin jäljellä
olevan optimismin rippeillä”, pohtii kriitikoiden ylistämä, kotimaisen teatteritaivaan yhden miehen menestystarina ohjaaja Samuli
Reunanen, joka muistetaan
Oulussa Kalevalan (2005) ja
Tukholman (2009) tekijänä.

Klassikon merkki on
ikuinen ajankohtaisuus,
ja yhä uudet tekijäpolvet
tarttuvat Mika Waltarin
piikikkääseen mestariteokseen. Esitys on pyörinyt vuosikymmeniä
maamme ammattiteattereiden vakio-ohjelmistossa.
Näytelmää pidetään
draamakirjallisuutemme parhaana tragikomediana, jossa risteilevät
kepeys, härskiys ja rakkauden nälkä. Tarinassa
kaksi perinteistä siskoa
puhkeaa kukkaansa komean Gabrielin lehahtaessa paikalle.
Näytelmän ohjaa Leena Salonen ja puvut ja lavastuksen suunnittelee
Maija Tuorila. Rooleissa
nähdään Heli Haapalainen, Jaana Kahra, Janne Raudaskoski ja Tuula
Väänänen.
”Ihana on ihminen ja suurenmoinen.” Huojuvassa talossa tämä mahdollisuus yritetään saada esiin.

Aiotko parhaille paikoille?

Palkittu Kilpakosijat

Teatterin kevätkauden liput
tulevat myyntiin 15.11.

soi kansanmusiikkia ja komediaa!
Ensi-ilta 31.3.2012 suurella näyttämöllä

Hersyvää huumoria ja kansanmusiikin parhaita poljentoja näyttämölle tuovat ohjaaja Tommi Auvinen, säveltäjä Sari
Kaasinen, lavastaja Erkki Saarainen ja koreografi Jouni Prittinen
Kuva Jarno Kilpiä

Sari Kaasinen on säveltänyt
kansanmusiikin parhaat
puolet uudeksi koko illan
musiikkinäytelmäksi ja komediaksi. Talon näyttelijät,
kuuden hengen pelimanniorkesteri ja 13:n laulajan KirjoSwing-kuoro soittaa ja laulaa suomalaista perinnettä
suoraan katsojan sydämeen.
Oulu voi innostuneena odottaa kaupunkiin uu-

den kansanmusiikin uranuurtajaa ja Värttinän valovoimaista perustajaa Sari
Kaasista, jonka säveltämä
Kilpakosijat on. Kuopiossa
vuonna 2010 kantaesitetty
musiikkinäytelmä sai kuluvan vuoden Teatterimusiikkiteko-palkinnon. Oulun versioon Kaasinen luo
lisää ennen kuulematonta musiikkia teatterin est-

radikuoro KirjoSwingille.
Koreografia on Jouni Prittisen, jonka jälkeä ovat myös
musikaalit Homo! Kansallisteatterissa sekä Kuopion
kaupunginteatterin Katrina. Prittinen tanssii Oulussa myös Viulunsoittaja katolla -musikaalissa.
Maiju Lassilan romaaniin perustuvassa tarinassa isä ja poika Sikanen apri-

koivat naimakauppaa. Matkassa vain on se mutka, että naimaluvan saadakseen
on suoritettava rippikoulu.
Miehet hankkiutuvat lukkarin oppiin salaa toisiltaan. Lopulta ilmenee, että
morsianehdokaskin on sankareilla yksi ja sama!
Naimakauppojen kiemurat ajavat sulhaset harharetkille suureen maailmaan
- naapuripitäjään. Komedia ja romantiikka kukkivat vaiheikkaassa tarinassa, josta ei yllätyksiä puutu.
Ohjaaja Tommi Auvinen
ohjasi syksyllä myös Sotahevosen. Rooleissa hehkuvat teatterin monitaiturit;
laulava ja tanssiva, suuri
näyttelijäjoukko, mm: Tomi Enbuska, Mikko Leskelä ja Anneli Juustinen. Ohjaus on Tommi Auvisen, joka on ohjannut myös Sotahevonen-komedian.

JATKAVAT
Suurella näyttämöllä
Viulunsoittaja katolla –musikaali 17.2. saakka.
Viimeiset esitykset, kiirehdi!
Sotahevonen – veijarikomedia on valloittanut sekä kriitikot että
yleisön.
Pienellä näyttämöllä
Viiru ja Pesonen koko perheelle.
Maailman paras dekkaritarina, hätkähdyttävä Rikos ja rangaistus
modernisoi Dostojevskin.
Vinttikamarissa
Aino ja Reino tuo näyttämölle elämän tavalliset sankarit ja koko yhdessä taivalletun kaaren.
Donna – yksinäinen nainen palaa näyttämölle 14.1.2012.
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VIERAILUT

Tanssin Tähdet
			 àla Carte!

Maailmanluokan vierailu:

Tule nauttimaan uudesta lumoavasta
tanssiviihteestä 10. ja 11.4.2012
suurella näyttämöllä

ti 29.11. klo 19 suurella näyttämöllä

Tero Saarinen Company:
Lip
Blossom & Decay
v iel ä puja
s aa t a

Illan aluksi Man in a Room
-soolossa Saarinen tanssii
Carolyn Carlsonin hänelle
luoman koreografian, jonka jälkeen nähdään Absent Presences –teos. Lopuksi keskustelutilaisuus.
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Televisiosta tuttu, timantinkova tähtijoukko ei
esittelyjä kaipaa: Jani Rasimus, Jussi Väänänen, Sanna
Hento, Jone Nikula, Katja Koukkula, Heikki Kahila, Aleksi
Seppänen ja Ansku Bergström. Mukana Oulun kuumimmat lahjat suomalaiselle tanssitaivaalle. Maata valloittava kiertue alkaa Oulun kaupunginteatterista.
Vastavoiman taitavalle tanssimiselle tarjoaa
verbaalisella samballaan Jone Nikula ja Heikki Kahila.

v ill a!

Martti Suosalo:
Mielipuolen päiväkirja

Suuri mies ja suuri tulkinta
suurella näyttämöllä 23.5.2012

Jouluinen nukkesatu: Kultavuori
3.–10.12. Vinttikamarissa

Nukketeatteri Sytkyt esittää 3 – 9-vuotiaille sopivan kertomuksen, jonka on kirjoittanut taidemaalarina ja satukirjojen kuvittajana tunnettu Rudolf Koivu. Yleisö ilahtuu näytelmän lopuksi piparitarjoilusta.

Kelmeä, nurkkaan ajettu ja aina niin nuhteeton
pikkumies muuttuu vallattomaksi.
Nikolai Gogolin tekstissä tragiikka ja komiikka
risteytyvät harvinaisen koskettavasti. Oululaisten
suosikin, Martti Suosalon samanaikaisen hersyvä
ja koskettava tulkinta todellisuudentajunsa menettävästä Popristsinista on kokemuksen arvoinen elämys. Ohjaus Kari Paukkunen.

Makuukamariooppera

Oulun Musiikkijuhlien vierailu
16.–17.3.2012 Pikisalissa
Makuukamariooppera on komedia ihmisten keskinäisen kohtaamisen vaikeudesta. Mitä tapahtuu, kun läheisyyskammoinen valokuvaajanainen herää sängystä elämänsä rakkauden löytäneen papin kanssa? Kauhistunut nainen ja onnellinen pappi puhuvat toistensa
ohi - löytyykö omituiselle pariskunnalle yhteinen sävel? Sävellys Jaakko Kuusisto, libretto Jari Järvelä, ohjaus Pertti Sveholm. Rooleissa Anu Hostikka, Juha Hostikka ja Tuula Hällström.

Krissen Mylly

Kristiina Elstelän 50-vuotisen taiteilijauran
juhlaesitys 6.2.2012 suurella näyttämöllä
Totta, tarua, oopperaa, musikaalia, nilkanojennusta,
kastanjettien kalinaa, itkua ja naurua...
Kristiina Elstelän teatteriuraan pohjautuva historiallinen konsertti ja vertaansa vailla oleva katsaus Suomen teatterihistoriaan ja näyttelijän ammattiin myös
Oulun kaupunginteatterissa.
Kabareehenkisessä musiikkimyllytyksessä esiintymässä Sari Mällinen, Ursula Salo, Jussi Tuurna sekä nuket Anna-Kristiina ja Unto. Ohjaus Laura Jäntti. Vierailijana oululainen yllätystähti!

KOM-teatteri:
Vadelmavenepakolainen
Kulttiteos ja hittivierailu
16.–17.4.2012 suurella näyttämöllä

Adventtia teatterilla
La 26.11. – ke 21.12. Tiernapojat päivittäin klo 18 sekä seiminäyttely
tuttuun tapaan. Tervetuloa adventin tunnelmallisiin hetkiin.
Äidinkielen opettaja!
Näytelmät kirjallisuudenopetukseen
Lukion kurssien ja teatterivierailujen tueksi saa nyt muhkeat tehtäväpaketit. Keskustelu-, tekstitaito- ja esseekysymyksiä, käsikirjoitukset, käsiohjelmat, taiteilijavierailut ym. teatterisihteeri Anna Maria Luonuansuulta: anna.luonuansuu@ouka.fi

Erään karjalaisen naisen laulut

Lasten ja nuorten teatterifestivaali 20. - 26.2.2012
Kymmenet suuret ja pienet vierailuesitykset läheltä ja kaukaa tuovat
pienille ihmisille teatterin taikaa ja suuria tunteita. Lipunmyynti käynnistyy 7.2.2012. www.ouka.fi/teatteri/festival

Sari Kaasisen konsertti Kalevalanpäivänä
28.2.2012 klo 19 suurella näyttämöllä
”Erään karjalaisen naisen laulut” konsertti huokuu naisen voimaa. Mitä pidemmälle naisen elämänkaari
ennättää, sen suurempi on hänen sanansa voima ja laulunsa mahti. Eletty
elämä, jokainen päivä iloineen ja suruineen tuo naisen lauluihin syvyyttä ja värejä. Jostakin syvältä kumpuaa se voima, jolla nainen jaksaa.
Kansanmusiikin vahva airut Sari Kaasinen, joka on säveltänyt myös Kilpakosijat-musiikkinäytelmän, on syventynyt karjalaisen naisen lauluihin pian kymmenen vuoden ajan.

TEATTERILLA TAPAHTUU

Hillitön komedia suomalaisesta miehestä, joka haluaa
tulla ruotsalaiseksi.
Vuonna 2007 julkaistu Miika Nousiaisen alkuperäisteos on jo noussut aikansa klassikoksi ja kulttiteokseksi. Päähenkilö on suomalainen mies, jolla on ongelma.
Hän ei halua olla mörökölli, ahdistunut, omaan mitättömyyteensä uskova suomalainen mies vaan syntyperäinen, moderni, pehmeä ja ymmärtäväinen ruotsalainen perheenisä. Alkaa vaikea, mutta vimmainen
muuntuminen.
Sovitus ja ohjaus Arn-Henrik Blomqvist. Rooleissa Juho Milonoff, Niko Saarela ja Eeva Soivio.

Platform 11+ näytelmäkirjoituskilpailu
Ammattilaisille suunnatun Platform 11+ kirjoituskilpailun tarkoituksena
on tuottaa pienoisnäytelmä 11–15-vuotiaille nuorille. Inspiraation lähteeksi tulee asettaa nuorten kokemukset ja todellisuus nykypäivänä. Kilpailu on käynnissä vuoden loppuun saakka.
Lisätietoja www.ouka.fi/teatteri
Oulun kaupunginteatteri
Kaarlenväylä 2
sähköposti:
teatteri@ouka.fi

www.ouka.fi/teatteri
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InnoGP ja
InnoPAJA

Joulun kemiaa
Tietomaan sivuille
avataan joulukuussa
nyt toisen kerran
Joulun kemiaa
-adventtikalenteri.
Kalenterin teemana ovat
jouluiset perinteet, jotka
liittyvät luonnontieteisiin,
tekniikkaan ja ennen kaikkea joulun kemiaan. Luukkuja voi avata päivittäin
jouluun saakka.
Kalenterista saa tietoja
jouluisista perinteistä, tavoista ja tottumuksista –
jouluruokia unohtamatta!
Jokaisessa luukussa on asioille taustaa ja lisätietoja.
Osasta luukkuja saa vinkkejä asioista, joista voi ottaa itse selvää tai joita voi

kokeilla itse. Yksi jos toinen epätavallinen reseptikin on livahtanut luukkujen taakse. Kalenterissa käsitellään myös muita asioita, jotka kuuluvat talveen
ja jouluun, kuten pakkasta
ja kylmyyttä sekä lämpöä
ja valoa.
Joulun kemiaa –kalenteri on ruotsalaisten tiedekeskusten yhteistuotantoa.
Suomessa kalenteriin pääsee 1.12. alkaen Tietomaan
sivuilta osoitteesta www.
tietomaa.fi.
Tietomaan vuoden viimeinen teemapäivä keskittyy myös joulun kemiaan.
Teemalauantai on 10.12.,
ja sen ohjelmasta voi lukea
tarkemmin Tietomaan nettisivuilta.

Tiedekeskus Tietomaa
järjestää yhdessä teknologiakasvatuksen
keskus Teknokkaan
kanssa InnoGPkoululaiskilpailun.
Kilpailun tarkoituksena on,
että oppilaat rakentavat
dragster-ajoneuvon. Voimanlähteenään ajoneuvot
käyttävät CO2-kapselia.

Kouluilla järjestettävien
esikarsintojen perusteella
oppilasryhmät valitsevat
keskuudestaan 2–3 ajoneuvoa, joilla he haluavat osallistua loppukilpailuun. Tässä vaiheessa oppilaat voivat tiimiytyä ja keskittää
kaiken osaamisensa näiden
kyseisten ajoneuvojen työstämiseen.
Huikea finaali kisataan

Tietomaassa 2.5.2012. Finaalissa ajetaan Tietomaan
hankkimalla, Suomessa ainutlaatuisella, 20-metrisellä ratalaitteistolla. Kilpailussa palkitaan paitsi nopeimmat, myös sarjojen
hienoimmat ajoneuvot. Nopeus mitataan Tietomaan
kisalaitteistolla ja designin
arvioi asiantuntijaraati.
Kilpailun kohderyhmänä

ovat Oulun kaupungin ja
seutukuntien koulut ja sarjat ovat 5.–6.- ja 7.–9.-luokat. Oppilasryhmien ilmoittautumiset 30.11.2011 mennessä sähköpostitse harri.
hall@ouka.fi. Kisaa sponsoroivat Pörhön Autoliike,
A-Katsastus, Oulun OP, Huiput, Finnfoam sekä LekolarPrintel.
Marraskuun 26.–27. päivä järjestetään lisäksi Tietomaassa InnoPAJA, jossa
10–12-vuotiaat saavat rakentaa dragster-ajokin ja
kisata sillä. Pajan kesto on
kumpanakin päivänä neljä
tuntia klo 10–14 ja sen hinta on 50 €/osallistuja. Hinta sisältää kahden päivän
yleislipun Tietomaahan. Pajaan otetaan 12 lasta ja siihen ilmoittautumiset niin
ikään Harri Hällille.

Viime hetket kokea
elokuvaelämys Stomp
Suomen ainoan jättielokuvateatterin mahtavalla
kankaalla esitettävä musiikkielokuva Stomp – maailman rytmi. Stomp-elokuvassa ei ole lainkaan puhetta, vaan katsojia hemmotellaan rytmeillä eri puolilta
maailmaa. Elokuvan koskettava sanoma on se, että
musiikki yhdistää ihmisiä
riippumatta heidän asuinpaikastaan tai elinkulttuuristaan.

Elokuvan 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.

Bagdad

Ensi vuoden tammikuussa Tietomaassa
avataan havainnolliseen matematiikan
opetukseen keskittyvä Bagdad ja äärettömyys –näyttely.

Se kattaa useita matematiikan eri osa-alueita, ja matematiikan lisäksi näyttelyyn on yhdistetty historiaa ja kulttuuria, jotta kävijöille muodostuisi laajempi
kuva kokonaisuudesta. Aihepiiri herää eloon näytelmissä, historiallisissa asuissa, matematiikkamateriaa-

leissa sekä eksoottisissa lavasteissa.
Päähenkilö ja näyttelyvieraiden vastaanottaja on
Al-Khwarizmi, matemaatikko, joka eli ja työskenteli
Bagdadissa 800-luvulla. Kävijät voivat kokeilla, tuntea
ja pohtia matematiikkaa sekä keskustella siitä. Kävijät

saavat kokea onnistumisen ja matematiikan riemua.
Bagdad-näyttely on tarkoitettu ryhmille ja se on
maksuton. Näyttely on
avoinna huhtikuun 2012
loppuun, ja sen on tuottanut Navet-tiedekeskus
Boråsista Ruotsista.

TIETOMAASSA TAPAHTUU

Dinosaurusten aika
Ensi tammikuussa Tietomaan jättielokuvateatterin valtaavat jälleen muinaiset hirmuliskot elokuvassa Dinosaurusten aika. Siinä matkataan Gobin autiomaahan,
joka on paleontologien aarreaitta. Mongolian ja Kiinan
maaperän kätköistä on löydetty ja löydetään edelleen
korvaamattomia todisteita menneisyyden valtiaista.
Elokuvassa kuljetaan fiktiivisen Indiana Jones –sankarin esikuvan, Roy Chapman Andrewsin, jalanjäljillä.
Hän teki autokaravaaneineen ensimmäisen tutkimusmatkansa Gobiin jo 1920-luvulla, ja vaikka retkikunta löysi useita ennen tuntemattomia dinosauruslajeja,
tärkeimpiä heidän löydöistään olivat ensimmäiset dinosaurusten munat.
Dinosaurusten aika on Tietomaan ohjelmistossa tammikuusta vuoden 2012 loppuun.

Musiikkinäyttely Encore – yleisön pyynnöstä
Avoinna joka päivä.
Jättielokuva Stomp – maailman rytmi
Katso esitysajat www.tietomaa.fi
Planetaarioesitys
Katso esitysajat www.tietomaa.fi
Aukioloajat
12.11.–23.12.: Ma–ti ja to–pe klo 10–17, ke klo 10–20, la–su 10–18.
27.12.–31.12.: Ma–ti ja to–su 10–18, ke 10–20
Suljettu: 25.11., 6.12. ja 24.–26.12.

Tiedekeskus Tietomaa
Nahkatehtaankatu 6,
puh. (08) 558 41340
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Eurooppalaisten elokuvien lisäksi mukana on filmejä
kaukomailta, aina Kiinasta ja Iranista saakka. Lastenelokuvien parissa pääsee seikkailemaan muun muassa noitametsiin ja jalkapallokentille tai voi joutua
vaikkapa siepatuksi Afrikassa. Festivaaliyleisö saa
nähtäväkseen maailman ensi-illassa upouuden kotimaisen elokuvan Herra Heinämäki ja leijonatuuliviiri.
Pienimmät pääsevät mukaan elokuvaelämyksiin
Taaperokinon parissa, jonka tulkitsee suomeksi huippusuosittu festaritulkki Juha Wunsch. Juhan ääntä
voi kuulla myös elokuvassa Noitametsän Fuksia.
Nuortenelokuvissa käsitellään vaikeita aiheita,
kuten rankkaa koulukiusaamista ja huumeita, mutta
mukana on myös huumoria ja herkkiä hetkiä sekä ensirakkauden huumaa. Kasvukipuja-sarja on muuttunut nuortenelokuvien kilpailuksi, jossa on tänä vuonna mukana yhdeksän elokuvaa.
Dokumenteissa ja Maailmanpyörässä pääsee kurkistamaan ihmisten elämään ympäri maailman.
Tanskalaiset lastenklassikot taas vievät aikuiset
omiin lapsuusmuistoihinsa. Klassikoista esimerkiksi Simson ja Salli sekä Otto on sarvikuono esitetään
nostalgisina 16 mm:n kaitafilmiesityksinä. Tanskalainen lasten- ja nuortenelokuvatuotanto on laadullisesti maailman kärkiluokkaa, joten se haluttiin nostaa myös juhlavuoden pääteemaksi.
Usein katsojat valitsevat festivaalin ohjelmatarjonnasta tutun ja turvallisen kotimaisen elokuvan, joka
ehkä olisi muutenkin saatavilla. Katsojalta vaatii rohkeutta valita katsottavakseen aivan tuntematon tuttavuus. Voimme kertoa teille pienen salaisuuden: jos
elokuva on päätynyt esitettäväksi festivaalilla, se ei
voi olla huono.
www.oulunelokuvakeskus.fi/lef

tarjoilee syksyn synkkyyteen
iloa ja riemua koko perheelle.
Unohtumattomia elämyksiä
voi käydä hakemassa valkokankaalta, kun lasten- ja
nuortenelokuvien festivaali
viettää kolmattakymmenettä
juhlavuottaan. Ohjelmistossa
on yhteensä yli sata elokuvaa!

Festivaalitapahtumia
PE 18.11.
19.00-24.00 Festarikahvila Bysiksen ennakkoilta: Lasten- ja
nuortenelokuvien festivaali meets Bysiksen bändi-ilta! Ohjelmassa lyhytelokuvia ja trailereita sekä bändit Adrenaline, Ventura Highway ja
Leather Rebel.
MA 21.11.
17.00
18.00
18.30

Oskari-kilpailu, alakoulut, Studio, VAPAA PÄÄSY
Oskari-kilpailu, yläkoulut, Studio, VAPAA PÄÄSY
Avajaiselokuva Koko kylän pelikaani, Plaza 2

TI 22.11.
17.00
18.00

Oskari-kilpailu, alakoulut, Studio, VAPAA PÄÄSY
Oskari-kilpailu, yläkoulut, Studio, VAPAA PÄÄSY

KE 23.11.
9.00-16.00

Luova luokka -seminaari. Taiteilija koulussa: Mitä siellä luokassa tapahtuikaan?, Oulun kaupunginkirjasto, Pakkalan sali
14.00-20.00 Festarikahvila Bysis avoinna: Oskari-kilpasarja,
yläkoulun leffat klo 16, lyhytelokuvia festivaaliohjelmistosta klo 18.30, VAPAA PÄÄSY
TO 24.11.
9.00-16.00

Luova luokka -seminaari. Mitä kuuluu mediakasvatus?, Oulun kaupunginkirjasto, Pakkalan sali
14.00-20.00 Festarikahvila Bysis avoinna: lyhytelokuvia festivaaliohjelmistosta klo 17
19.00
MAAILMAN ENSI-ILTA: HERRA HEINÄMÄKI JA
LEIJONATUULIVIIRI, Plaza 6 ja 7

PE 25.11.
18.00
20.00

Oskari-gaala, Valvesali
Sana on vapaa 2010 -konserttitaltiointi, Valvesali. Maailman ensi-ilta, VAPAA
PÄÄSY
16.00-21.00 Festarikahvila Bysis avoinna: lyhytelokuvia festivaaliohjelmistosta klo 18.00, Erikoisnäytös: oululainen lyhytelokuva Dr Professor´s Thesis of Evil klo 18.30, Rytmi,
svengi, pop! – tapahtuma klo 19.30: lyhytelokuvat Dream´n´bass ja New London
Calling sekä esiintymässä popduo Droplet´s Manifesto, VAPAA PÄÄSY
LA 26.11.
10.00
10.00
14.00
15.00
19.00, 19.30,
20.00, 20.30
21.00-23.30

SU 27.11.
10.00
10.00
12.00
13.00
14.00
14.00
16.00
16.00
16.00
18.00
18.00

Herra Heinämäki ja leijonatuuliviiri, Plaza 1
Koko kylän pelikaani, Valvesali, YKSINHUOLTAJAT ILMAISEKSI
Palkintojenjakotilaisuus, Valvesali, VAPAA PÄÄSY
Lapsituomariston palkitsema elokuva, Valvesali, VAPAA PÄÄSY
Lyhytelokuva Lumikko, Studio, VAPAA PÄÄSY
Sana on vapaa -konsertti nuorille, Valvesali, VAPAA PÄÄSY
Esiintymässä: Reetta, Vaikeat ajat ja Nuoret Marttyyrit

Majakka ja Perävaunu seikkailemassa, Valvesali, ISOVANHEMMAT ILMAISEKSI
Lapsituomariston palkitsema elokuva, Plaza 6
Taaperokino: Lyhytelokuvapaketti 1, Valvesali
Oskari-palkitut, Studio, VAPAA PÄÄSY
Oskari-palkitut, Studio, VAPAA PÄÄSY
CIFEJ-tuomariston palkitsema elokuva, Plaza 6
ECFA-tuomariston palkitsema elokuva, Plaza 6
Kirkon mediasäätiön palkitsema elokuva, Valvesali, VAPAA PÄÄSY
Tuskaton tuokio pieni -konsertti: Kaj Chydeniuksen lauluja viideltä vuosikymmeneltä, Valveen kahvila Minttu, LIPUT 15 €
Nuortenelokuvien tuomariston palkitsema elokuva, Plaza 6
Sana on vapaa 2010 -konserttitaltiointi, Studio, VAPAA PÄÄSY	

Liput
Normaalilippu 4,50 euroa
Herra Heinämäki ja leijonatuuliviiri 7,00 euroa
Festivaalipassi 18,00 euroa
Lyhytelokuvapaketit 2,00 euroa
Tuskaton tuokio pieni: Kaj Chydeniuksen lauluja viideltä vuosikymmeneltä 15,00 €
Oulun kaupungin henkilökorttia näyttämällä saat euron
alennuksen normaali- ja Herra Heinämäen lipun hinnasta.
S-etukortin omistajana saat euron alennuksen normaali- ja
Herra Heinämäen lipun hinnasta, ei kerrytä Bonusta.
K-plussakortin omistajana saat euron alennuksen normaalija Herra Heinämäen lipun hinnasta, festivaalipassi vain 14 euroa. Ei kerrytä K-Plussapisteitä.
Lippujen ennakkomyynti alkaa keskiviikkona 16.11. klo 12 Valveen lipunmyynnissä. Henkilökohtainen Festivaalipassi on voimassa koko viikon ja oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikkiin normaalilippu- ja lyhytelokuvanäytöksiin (Ei Herra Heinämäki
-näytökseen). Hae näytöskohtaiset lippusi ennakkoon Valveen
lipunmyynnistä.
Lipunmyynti Valveella avoinna 21.-27.11. ma – pe klo 12.0019.00 ja la – su klo 9.30-18.00. Lippuja myydään myös Finnkino Plazan aulassa festivaalin omassa lipunmyyntipisteessä 30
min ennen esityksien alkua.
Festivaali-info sijaitsee kulttuuritalo Valveen aulassa 21.27.11., avoinna ma – pe 8.30-19.00 ja la – su 9.30-18.00.
Valveen lipunmyynti 08 5584 7575 Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu ja Finnkino Plaza, Torikatu 32, 90100
Oulu
Festivaalin käsiohjelma on jaossa kulttuuritalo Valveella, Oulun
pääkirjastossa ja Finnkino Plazassa.
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LASTENELOKUVIEN KILPAILU
EETU JA KONNA
Suomi 2011, 82 min, englanninkielinen tekstitys SALLITTU
Ohjaus: Kari Häkkinen

Erään aivan tavallisen
lammen pohjalla on sammakoiden salainen valtakunta, jonka yltäkylläisen
värikästä elämää varjostaa
vain yksi asia: täydellinen
tietämättömyys ulkomaailmasta. Uhkarohkea sammakonpoika Konna päättää nousta pinnalle ja ottaa asioista selvää. Pinnalla Konna törmää Eetuun,
jonka isä on rakentamassa lammen päälle kerrostalolähiötä. Eetun ja Konnan
on estettävä lammen tuho
samalla kun vieraiden valtojen agentit havittelevat
Konnan ranteessaan kantamaa ihmevekotinta.
La 26.11. Plaza 7 klo 14.00

HERRA HEINÄMÄKI JA LEIJONATUULIVIIRI
Suomi 2011, 90 min, englanninkielinen tekstitys SALLITTU
Ohjaus: Matti Grönberg ja Pekka
Karjalainen

Suomen sodan aikana
maantierosvo Jeppe Antinpoika ryöstää ja piilottaa Ruotsin kuninkaan aarteen. 200 vuotta myöhemmin kaupunkilaistyttö Arska saapuu sukuloimaan
maalle omalaatuisen herra Heinämäen luo. Heinämäen naapurilla leipuri Kakelbergilla menee huonosti:
hänen talossaan kummittelee. Yhytettyään hiipparin
leipurin kellarista, Arska
päättää ratkaista arvoituksen Herra Heinämäen kanssa. MAAILMAN ENSI-ILTA
To 24.11. Plaza 6 ja 7 klo
19.00, la 26.11. Plaza 1 klo
10.00

IRIS
Suomi 2011, 85 min, suomenkielinen tekstitys
KIELLETTY ALLE 7-VUOTIAILTA
Ohjaus: Ulrika Bengts

Hemmoteltu Iris viettää hienoa elämää taiteilijaäitinsä ja tämän aikuisen tuttavapiirin kanssa
Tukholman seurapiireissä. Eräänä päivänä koittaa hirmuinen pettymys
äidin lähtiessä Pariisin-junalle ilman Iristä, joka laitetaan Ahvenanmaalle seilaavaan veneeseen. Vastassa ovat talonpoikainen eno
ja joukko saaristolaisia, joiden elämänmenoon Irik-

sen on koetettava sopeutua, vaikkei hän aluksi tahdo huolehtia muusta kuin
itsestään ja lemmikkipossustaan.
Pe 25.11. Plaza 7 klo 17.00,
su 27.11. Plaza 7 klo 10.00

KARKUTEILLÄ
Belgia – Ranska 2011, 77 min,
suomen- ja englanninkielinen
tekstitys
SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE
Ohjaus: Olivier Ringer

Joka perjantai kuusivuotias Cathy joutuu lähtemään vanhempiensa kanssa maalle. Cathya ei huvittaisi lähteä, koska hänellä
ei ole maalla mitään tekemistä. Vanhemmat eivät
edes huomaa häntä. He eivät peittele häntä nukkumaan, eivätkä herätä aamulla. Isä lähtee kalastamaan ilman häntä. Viimeinen pisara on, kun isä ajaa
ruohonleikkurilla Cathyn
istuttamien taikasiementen yli eikä edes huomaa
sitä. Kun vanhemmat lähtevät takaisin kaupunkiin,
Cathy päättää jäädä ja piiloutua metsään.
To 24.11. Plaza 6 klo 17.00,
su 27.11. Plaza 7 klo 18.00

ko ajan kysymys isän ja pojan suhteesta.
Ma 21.11. Plaza 2 klo 18.30,
la 26.11. Valvesali klo 10.00

MUSIIKIN LUMO
Kiina 2010, 106 min, suomen-,
englannin- ja mandariininkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE
Ohjaus: Li Qiankuan ja Xiao Guiyun

On 1900-luvun alku Macaossa. Kalastavan Tankakansan poika Xinghai haluaa oppia soittamaan. Hänen köyhä äitinsä tekee
kaikkensa saadakseen pojan kouluun, jotta tällä olisi
menestystä tulevaisuudessa. Koulussa poikaa syrjitään hänen perhetaustansa
takia. Muusikot ja opettajat kuitenkin tunnistavat
Xinghain kyvyt. Bambupilli
vaihtuu viuluun ja pianoon,
kun Xinghai tutustuu eurooppalaiseen musiikkiin.
Ulkomaillakaan hän ei kuitenkaan unohda kotimaataan eikä äitinsä työtä. Elokuva on eeppinen tarina säveltäjä Xian Xinghain lapsuudesta.
La 26.11. Plaza 6 klo 12.00

NOITAMETSÄN FUKSIA

Herra Heinämäen lato-orkesteri villitsee yleisön

Ti 22.11. Plaza 6 klo 15.00,
la 26.11. Plaza 6 klo 10.00

NOITATYTTÖ LILLIN PALUU
Saksa 2010, 86 min, suomenkielinen mikrofonitulkkaus ja englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 5-VUOTIAILLE
Ohjaus: Harald Sicheritz

Lilli on tavallinen tyttö,
joka käy koulussa ja asuu
äitinsä ja pikkuveljensä
kanssa. Vaikkei perhe sitä
tiedäkään, hän on kuitenkin myös Supernoita. Eräänä päivänä hän saa kirjeen
Gulimanilta, Mandolanin
valtakunnan suurvisiiriltä:
valtaistuin on kirottu, ja
Lillin apua tarvitaan. Lilli
lähtee matkaan mukanaan
syöppö lohikäärme Hector.
Perillä Mandolanissa selviää, että valtakunnan ongelma ei olekaan istuimessa vaan jossain aivan muussa...
Pe 25.11. Plaza 6 klo 15.00

näyttää Jolle, miten puoliaan pidetään.
To 24.11. Valvesali klo
17.00, pe 25.11. Plaza 6 klo
17.00, la 26.11. Valvesali klo
12.00

PUUKAMU
Norja 2009, 73 min, suomenkielinen versio
SALLITTU
Ohjaus: Åsleik Engmark

Pikkuveljen elämä muuttuu kertaheitolla, kun hän
muuttaa isän, äidin ja Phillip-isoveljensä kanssa kaupungista maalle. Uudessa
kodissa on paljon korjattavaa, mikä vaikuttaa perheen taloudelliseen tilanteeseen. Pikkuveli ja uusi ystävä puukamu Keppis
keksivät keinon kerätä rahaa kodin kunnostukseen.
Ystävykset viettävät paljon
aikaa kahdestaan isän kulkiessa kaupparatsuna, ja äidin aloittaessa uuden työn.
Reipas Pikkuveli ja puinen
Keppis tutustuvat naapurustoon ja ystävystyvät kirvesmiehen ja ihanan prinsessan kanssa.
Ti 22.11. Plaza 7 klo 19.00,
su 27.11. Plaza 7 klo 14.00

SIEPATTU
Fuksian noitarokki

KOKO KYLÄN PELIKAANI

jännittävämmäksi, kun Simon eksyy pallonhakureissulla hotellialueelta Nairobin laitakaupungin Kiberaslummiin, jossa hän osallistuu uusien ystäviensä
jokapäiväisiin seikkailuihin ja elämään. Eurooppalaispoika on kovaa valuuttaa köyhässä Nairobissa, ja
kohta hänen perässään ravaavat äidin lisäksi 100 000
shillingin löytöpalkkio silmissään niin paikalliset
gangsterit, uudet kenialaiset ystävät kuin poliisitkin.
Ke 23.11. Plaza 7 klo 17.00,
la 26.11. Plaza 7 klo 12.00

SKOOTTERI
Unkari 2010, 85 min, suomen- ja
englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE
Ohjaus: Diana Groó

Kuudesluokkalainen romanipoika Lali voittaa korttipelissä suklaalevyn, jonka
sisältä löytyy Vespa-skootteriin oikeuttava voittokuponki. Palkinto pitää noutaa Budapestista, joten Lali alkaa suunnitella salaista
reissua köyhästä kotikylästään Unkarin pääkaupunkiin. Matkalla hän toivoo
tapaavansa myös isänsä,

Onnenpotku

Alankomaat 2010, 88 min, suomenkielinen mikrofonitulkkaus ja
englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE
Ohjaus: Johan Nijenhuis

ONNENPOTKU

Ranska 2011, 81 min, suomen- ja
englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Ohjaus: Olivier Horlait

Kun Yannis-poika ostaa
rahtilaivan kapteenilta oudon ja haisevan linnunpoikasen, hän ei vielä tiedä
miten suuria muutoksia se
tuo mukanaan. Yannis yrittää kasvattaa lintua salassa
melankoliselta ja ärtyisältä
isältään, mutta se on mahdotonta. Kun suuri ja valkea pelikaani oppii lentämään, sitä on vaikea piilottaa. Rauhallinen Zoran kylä
Kreikan saaristossa muuttuu turisteja viliseväksi
”pelikaanikyläksi”. Tarinan
keskiössä on kuitenkin ko-

Fuksia on pieni noita,
joka asuu noitametsässä velhoisänsä kanssa. Isä
ja muut noidat varoittavat
häntä metsän ulkopuolella
asuvista ihmisistä - ne ovat
vaarallisia! Varoituksista
välittämättä peloton Fuksia tutustuu ihmispoikaan
nimeltä Tommy. Yhdessä he
lentävät luudalla ja keksivät
jekkuja. Kun Tommyn setä
haluaa kaataa noitametsän
puut ja rakentaa moottoritien, kaikkien noitien on
rohkaistava itsensä ja puolustettava metsää yhdessä.

Jo on kolmetoistavuotias poika, joka huolehtii liikaa. Osasyynä ongelmaan
on ylivarovainen äiti, joka
muistuttaa poikaansa jopa portaissa juoksemisen
ja jalkapallon vaarallisuudesta. Koulussa pelkuruutta ei arvosteta, ja Jo joutuu
tanssimaan milloin kenenkin pillin mukaan. Jon kohdalle osuu kuitenkin onnenpotku: Liverpool Goalie
-jalkapallokortti, josta kaikki luokan pojat unelmoivat.
Pakkaa sekoittaa myös luokan uusi tyttö Mari, joka

Norja 2010, 81 min, suomen- ja
englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Ohjaus: Arild Andresen

Puukamu – pojan paras ystävä

Tanska 2010, 92 min, suomen- ja
englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Ohjaus: Vibeke Muasya

12-vuotias Simon lähtee
nykyisestä kotimaastaan
Tanskasta lomamatkalle
juurilleen Keniaan, josta
hänet on adoptoitu. Huvimatka muuttuu odotettua

jota ei ole nähnyt pitkään
aikaan. Matka ei suju mutkitta, ja Lali joutuu selvittämään eteen tulevat vastoinkäymiset, milloin uuden ystävänsä avustuksella, milloin omin neuvoin.
To 24.11. Valvesali klo 19.00
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KASVUKIPUJA – NUORTENELOKUVIEN KILPAILU
APINATYTÖT
Ruotsi 2011, 83 min, suomenkielinen tekstitys
KIELLETTY ALLE 11-VUOTIAILTA
Ohjaus: Lisa Aschan

Emma tutustuu vikellysharrastuksen myötä taitavaan ja nättiin Cassandraan, joka lupaa opastaa
häntä harjoittelussa. Kilpailuhenkisyys ja pienet
valtapelit tuovat teinityttöjen ystävyyteen kummallisia vivahteita: kumpikin
koettelee toistensa rajoja ja
nauttii vuorotellen voimistavasta vallan tunteesta.
Emman kasvava kontrollin halu näkyy myös vikellystreeneissä, hänen kouluttaessa koiraansa ja jopa
hoitaessa pikkusiskoaan.
Elokuva pureutuu tieteellisen paljastavalla otteella
Emman ja Cassandran ystävyyden rajojen ja valtasuhteiden leikkiin, johon
yhdistyy myös seksuaalisia
piirteitä.
Ke 23.11. Plaza 7 klo 19.00

ELOKUU
Suomi 2011, 110 min, ruotsinkielinen tekstitys
KIELLETTY ALLE 13-VUOTIAILTA
Ohjaus: Oskari Sipola

Kesä on alkanut, ja Aku
on juuri päässyt ylioppilaaksi. Tiedossa ei ole kuitenkaan mitään erikoista
tyttöystävän, parhaan kaverin ja vanhempien kaikotessa kesäksi pois Helsingistä. Syksyllä Akua odottaa
armeija ja sitten mahdolliset opinnot yliopistossa.

Nyt on irtioton paikka, ja
kun yökerhotuttavuus Juli pyytää kyytiä Itä-Suomeen, Aku suostuu. Kesän
mittainen retki johdattaa
yllätyksellisiin tilanteisiin
ja vapautuneeseen mielentilaan, joka saa Akun unohtamaan normaalit velvoitteensa. Miten käy, kun kesä loppuu ja elokuu koittaa?
Ma 21.11. Plaza 6 klo 19.00,
ke 23.11. Valvesali klo 19.00

HYVITYS
Taiwan 2010, 105 min, englanninja mandariininkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE
Ohjaus: Wang Shaudi

Elokuva kertoo perhettään vastaan kapinoivan
Tanguon ja juoksijapoika
Cool Man yllättävästä ystävyydestä. Tarina alkaa
tappelusta, jossa tilannetta rauhoittamaan tullut
Cool Ma joutuukin Tanguon veitsen tielle. Cool Ma
kuolee vammoihinsa, mutta hänen haamunsa ei saa
rauhaa. Hänen äitinsä on
sekaisin surusta ja hänen
juoksuvalmentajaansa uhkaa erottaminen. Cool Ma
huomaa, että hänen tappajansa Tanguo on ainoa joka
voi auttaa häntä. Saadakseen anteeksi Cool Man äidiltä Tanguo joutuu muuttamaan asennettaan ja
juoksemaan maratonin.
Ma 21.11. Plaza 7 klo
17.00, pe 25.11. Studio klo
19.00, su 27.11. Studio klo
16.00

PIDÄ KII
Tanska 2010, 80 min, englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE
Ohjaus: Kaspar Munk

Neljä nuorta - Sara, Mikkel, Hassan ja Louise - yrittävät löytää paikkaansa
maailmassa. Yhden koulupäivän aikana heistä jokaisen elämä mullistuu, kun
tavallisista nuorista tulee
arvaamatta kiusaajia ja uhreja. Pienestä lähtenyt väärinkäsitys johtaa traagisiin
lopputuloksiin.
Ke 23.11. Plaza 6 klo 17.00

PILVIIN PIIRTÄJÄ
Tanska 2011, 85 min, englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE
Ohjaus: Rune Schjøtt

Jon on ollut kotiarestissa siitä lähtien, kun hän aiheutti onnettomuuden, joka tuhosi pikkukaupunkiin pystytetyn sivistyksen
merkkipaalun: liikennevalotolpan. Tapauksesta lähtien pikkukaupungin kehitys
on pysähtynyt paikalleen ja
sen asukkaat jatkaneet eloaan pienissä piireissään ja
arkisissa askareissaan. Jon
on askarrellut hylätyn tehtaan seinälle lehtileikkeiden pilvenpiirtäjistä maiseman, jota katselemalla
voi kurkottaa avarampaan
maailmaan. Jon on kiinnostunut kaupanpitäjän sokeasta tyttärestä, joka on ilmoittanut tarvitsevansa Jonin apua eräässä arkaluontoisessa asiassa.
Pe 25.11. Plaza 7 klo 19.00

Ihana Elokuu!

ROSKISPRINSSI

SADEKAUSI

Suomi - Norja 2011, 100 min,
KIELLETTY ALLE 7-VUOTIAILTA
Ohjaus: Raimo O Niemi

Iran 2010, 90 min, englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE
Ohjaus: Majid Barzegar

Jed Pohjakallio on juuri
päässyt ylioppilaaksi, ja on
aika valita kahden lupaavan uran välillä: kirurgi vai
pianisti? Isä tahtoo yhtä, äiti toista. Jed itse ei tiedä vielä mitä tahtoo, eikä haluakaan tietää: siispä hän jättää vanhempiensa luottokortit pöydälle ja hyppää
junaan, joka vie hänet itäsuomalaiseen pikkukaupunkiin. Jedin idealismi karisee nopeasti: töitä ei ole ja
paikalliset piikittelevät jatkuvasti. Etenkin papin tytär Lulu ja viinaanmenevä leskirouva Veera tekevät
pojalle selväksi, että Helsingin herran on ihan turha hienostella.
La 26.11. Plaza 6 klo 18.00

Sinan vanhemmat ovat
eroamassa, ja hän on saanut asunnon eroselvitysten ajaksi omaan käyttöönsä. Uutta vapautta varjostaa kuitenkin velka, jonka
maksamiseksi paikalliselle
diilerille Sina ajautuu yhä
tiukempiin tilanteisiin. Hidastempoista ja alavireistä tunnelmaa piristää ystävyys kaupungissa käymässä olevan Nahid-nimisen
tytön kanssa.
Ma 21.11. Plaza 6 klo 15.00,
ke 23.11. Plaza 6 klo 19.00

TAAKKA
Kanada 2011, 91 min, englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Ohjaus: Marc Bisaillon

Gabe on luokkansa priimus, ja Yves jalkapallojoukkueensa sankari. He
ovat parhaita ystäviä eivätkä koskaan jätä toisiaan
pulaan. Eräänä iltana juu-

ri ennen joulua poikien biletysreissu menee pahasti
pieleen. Heidän on yritettävä jatkaa elämäänsä hiljaisuuden ja syyllisyyden keskellä.
Ti 22.11. Plaza 6 klo 19.00,
pe 25.11. Plaza 6 klo 19.00

VAPAA PUDOTUS
Tanska 2011, 93 min, englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE
Ohjaus: Heidi Maria Faisst

14-vuotiaan Louisen äiti on vankilassa, ja tyttö
elää isovanhempiensa luona. Kun äiti pääsee ehdonalaiseen, Louise tutustuu
häneen uudelleen. Äiti antaa tytölle korkokengät lainaan ja vie hänet klubille
tanssimaan. Koulu, ystävät
ja liian kiltti poikaystävä eivät enää kiinnosta Louisea
- äidin elämä on hänen silmissään vapaampaa ja jännittävämpää. Äiti ei kuitenkaan ole vapaa entisistä siteistään. Hänellä on yhä
velkoja maksettavana huumekauppias Marcelille.
Ti 22.11. Plaza 6 klo 17.00

Roskisprinssi vie

Sana on vapaa -konsertti

Reetta on nuortenkonsertin pääesiintyjä

Oulun Nuorten Edustajisto ONE järjestää Sana
on vapaa -konsertin yhteistyössä lasten- ja
nuortenelokuvien festivaalin sekä kulttuuritalo
Valveen kanssa jo kolmatta kertaa. Lauantaina
26. marraskuuta klo 21.00-23.30 Valvesalissa
järjestettävässä konsertissa lavalle nousevat
oululaiset bändit Reetta, Vaikeat Ajat ja Nuoret
marttyyrit.
Lyhytelokuva Lumikko esitetään ennen konserttia neljä kertaa: klo 19.00,
19.30, 20.00 ja 20.30. Tapahtuma on ikärajaton ja
päihteetön ja siihen on vapaa pääsy.
Konsertissa esiintyvät
paikalliset bändit
REETTA on tuore, suomen-

kielistä pop/rock-musiikkia
tekevä ja soittava bändi Oulusta. Musiikki on niin raikasta, jalan alle menevää
poppia, rokkia, rosoa kuin
herkkää tunnelmointiakin
bändin laulaja-biisintekijän
lyriikoihin nojaten. Reetta
on nuori ja täynnä intoa eikä energinen livemeininki

liseen ilmaisuun, oman tekopyhyytensä ja kärsimyksensä naurettavuuden kuitenkin piinaavankin selkeästi tiedostaen.

Konserttitunnelmia
viime vuodelta

jätä kylmäksi!
VAIKEAT AJAT -yhtyeen
musiikillinen linja on mitä
on jossain popin ja rockin

ihan omassa takataskussa.
Sanoitukset ovat suomeksi,
käsitellen muun muassa nolostuttavaa epäonnistumis-

ta rakkaudessa ja elämässä
yleensä.
NUORET MARTTYYRIT
pyrkivät aitoon ja inhimil-

Viime vuonna järjestettyä
Sana on vapaa -konserttia
pääsee myös tunnelmoimaan festivaalilla. Sana on
vapaa 2010 -konserttitaltioinnin maailman ensi-ilta on perjantaina 25.11. klo
20.00 Valvesalissa. Toinen
näytös nähdään sunnuntaina klo 18.00 Studiossa.
Molempiin on vapaa pääsy.
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KOTIMAINEN
KILPAILU
BAABELIN METSÄ

LUMIKKO

Suomi 2010, 2 min,
SUOSITUS: YLI 5-VUOTIAILLE
Ohjaus: Mike ja Elina Pohjola

Suomi 2009, 19 min, englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Ohjaus: Miia Tervo

Lasten yhteistyön ihanuus, siihen ei yhteistä kieltä tarvita.
Lyhyt 4, Ma 21.11. Studio
klo 14.00

EETU JA KONNA
Katso esittely ja esitysajat
lastenelokuvien kilpailusta.

ELOKUU
Katso esittely ja esitysajat nuortenelokuvien kilpailusta.

ESTE
Suomi 2011, 21 min, SUOSITUS:
YLI 12-VUOTIAILLE
Ohjaus: Pirjo Ojala

Jenni ja Tuukka ovat tavanneet netissä ja huomaavat pitävänsä toisistaan. He
sopivat tapaamisen Tuukan kotikaupunkiin Turkuun. He eivät ole kuitenkaan kertoneet toisilleen
aivan kaikkea estääkseen
ennakkoluulojen syntymisen: Jenni on näkövammainen ja Tuukka liikuntarajoitteinen. Jenni matkustaa
tapaamaan Tuukkaa Turkuun, mutta kaikki ei suju
aivan suunnitelmien mukaan. Välimatka ei ole este, vain hidaste. Matkalla
on monenlaisia esteitä, joita aiheuttavat muiden ihmisten ennakkoluulot vammaisia ihmisiä kohtaan sekä fyysiset, liikkumista rajoittavat esteet.
Lyhyt 8, Ti 22.11. Studio klo
14.00, La 26.11. klo 11.15

IRIS
Katso esittely ja esitysajat
lastenelokuvien kilpailusta.

LINTURETKI
Suomi 2011, 16 min, englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE
Ohjaus: Marjo Viitala

Koulun alettua ystävysten Saaran ja Jussin kesäiset
seikkailut ovat muisto vain.
Saara vie koko luokan heidän niitylleen, mutta siellä linnutkin ovat hiljenneet.
Lyhyt 4, Ma 21.11. Studio
klo 14.00

Nuori tyttö pohjoisesta
soittaa öisin radioon toimittajalle, joka kuuntelee.
Tytöllä on jokin hätänä. Orkideat kasvavat tyhjissä kaljapulloissa ja pyykki jäätyy
narulle. Mieli- ja muistikuvia, arkistokuvaa ja -ääntä,
musiikkia sekä animaatiota
yhdistelevässä useasti palkitussa dokumenttielokuvassa on erityinen, kaunis
ote
La 26.11. Studio klo 19.00,
19.30, 20.00 ja 20.30, su
27.11. Studio klo 12.00

PUITA JA SEMMOSIA
Suomi 2010, 12 min, englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Ohjaus: Markus Lehmusruusu

MAAILMANPYÖRÄ
HANNIBALIN AARTEEN
JÄLJILLÄ
Saksa 2011, 93 min, suomen- ja
englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE
Ohjaus: Peter Timm

Matkustaessaan tätinsä luokse Bärstadtiin Laila
ei arvaa, minkälainen seikkailu häntä siellä odottaa.
Kaikki alkaa siitä, kun tuntematon auto kaahaa koiraemon päälle ja sen kolme
suloista pentua löytyvät lähimetsästä. Koiranpennut
joutuvat vahingossa roistojen kidnappaamaksi ja Laila ja hänen tätinsä naapuri, keksijä Fred Fox lähtevät
oitis takaa-ajoon. Paljastuu, että roistot havittelevat kauan kadoksissa ollutta Hannibalin aarretta.
Fredin ja Lailan tehtäväksi
koituu heidän kieron suunnitelmansa estäminen.
La 26.11. Plaza 7 klo 16.00

KAHDESTOISTA KESÄ
Venäjä 2009, 80 min, englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 11-VUOTIAILLE
Ohjaus: Pavel Fattahutdinov

On kesä pienessä venäläisessä kylässä. Mishka ui
kavereidensa kanssa, pesee
isänsä kuorma-autoa ja kerää osia polkupyöräänsä.
Hänen rutiininsa keskeytyvät, kun naapuriin muuttaa uusi perhe. Mishka ihastuu perheen tyttäreen, kauniiseen Katjaan. Tyttö väittää, että hänen isänsä on
ostanut kaikki kylää ympäröivät metsät ja saapuu pian ottamaan omaisuutensa
haltuunsa. Mutta onko isä
sittenkin vain Katjan mielikuvituksen tuotetta?
To 24.11. Plaza 7 klo 17.00,
la 26.11. Plaza 6 klo 16.00

KROKOTIILIJENGI: ISKU
VANKILAAN
Saksa 2011, 83 min, suomenkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE
Ohjaus: Wolfgang Groos

Krokotiilijengi on vähitellen aikuistumassa - sen
jäsenet ovat alkaneet kiinnostua muustakin kuin porukalla seikkailemisesta.
Hanneksen syntymäpäivänä kaverit vievät hänet ajamaan mikroautoilla. Kisan
melskeessä sattuu kuitenkin onnettomuus: Frankin
auto kiepahtaa ympäri ja
hän joutuu sairaalaan. Lääkäriltä jengi saa kuulla, että Frankin maksa on vahingoittunut. Ainoa keino pelastaa hänet on saada siirrännäinen lähisukulaiselta
- vankilassa istuvalta Dennis-veljeltä.
To 24.11. Plaza 6 klo 15.00,
su 27.11. Plaza 7 klo 12.00

ONGELMALUOKKA
Kiina 2010, 92 min, englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE
Ohjaus: Wang Jing

Vastavalmistunut opettaja Lin Dongqing saa ensimmäisen työpaikkansa
Mingshin koulun ala-asteelta. Hänelle osoitettu
luokka on ”ongelmaluokka”: monet lapsista tulevat
rikkoutuneista tai muuten
vaikeuksissa olevista perheistä. Innokas ja vilpitön
Lin haluaa auttaa lapsia ja
olla heidän ystävänsä. Hän
pyytää apua neiti Dingiltä, jonka kuraattorin taitoja kukaan muu opettaja ei
ole aiemmin kaivannut. Linin epätavanomaiset menetelmät eivät ole koulun johdon mieleen, mutta lapset
alkavat vähitellen luottaa
häneen.
Ke 23.11. Studio klo 17.00,
su 27.11. Studio klo 10.00

Krokotiilijengi tulee jälleen Ouluun

Kaupungissa kasvanut
mies kaipaa luontoon.
Lyhyt 8, Ti 22.11. Studio klo
14.00, La 26.11. klo 11.15

ROSKISPRINSSI
Katso esittely ja esitysajat nuortenelokuvien kilpailusta.

SEIKKAILU
Suomi 2011, 54 min, englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Ohjaus: Ismo Kiesiläinen

Seikkailu alkaa pihapiirin
nuotiopaikalta. Lapset löytävät tyhjiä pulloja ja päättävät lähteä palauttamaan
niitä. Leikki, jossa pikkuveli
matkaa silmät kiinni isosiskon reppuselässä ja yrittää
arvata, mihin milloinkin
on päädytty, siivittää kulkua. Eteen sattuu erilaisia
tilanteita, mielenkiintoisia
tyyppejä ja uusia paikkoja,
joihin lapset suhtautuvat
varauksettoman uteliaasti. Seikkailu näyttää lapsille kiehtovaa, mutta joskus
käsittämätöntä aikuisten
maailmaa.
Ke 23.11. Plaza 7 klo 15.00,
su 27.11. Plaza 7 klo 16.00

TANSKALAISET LASTENKLASSIKOT
BUSTERIN MAAILMA
Tanska 1984, 91 min, suomenkielinen tekstitys, SALLITTU
Ohjaus: Bille August

Ti 22.11. Studio klo 19.00

DITTE IHMISLAPSI
Tanska 1946, 98 min, englanninkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Ohjaus: Bjarne Henning-Jensen

Ke 23.11. Studio klo 19.00,
la 26.11. Studio klo 17.00

PÄÄTTÄJÄISELOKUVA: TAHDOTKO NÄHDÄ NÄTIN NAPANI
Tanska 1978, 95 min, englanninkielinen tekstitys
KIELLETTY ALLE 11-VUOTIAILTA
Ohjaus: Søren Kragh-Jacobsen

Su 27.11. Valvesali klo 16.00

KIIPEILIJÄTYTTÖ
Tanska 2001, 90 min, englanninkielinen tekstitys
KIELLETTY ALLE 12-VUOTIAILTA
Ohjaus: Hans Fabian Wullenweber

La 26.11. Plaza 6 klo 14.00

MAJAKKA JA PERÄVAUNU

SEIKKAILEMASSA

Ohjaus: Jannik Hastrup

Tanska 1995, 100 min, suomenkielinen selostus, tanskankielinen puhe, ruotsinkielinen tekstitys, SALLITTU
Ohjaus: Lau Lauritzen Sr.

La 26.11. Studio klo 10.00

Su 27.11. Valvesali klo 10.00

MARTININ UNELMA
Tanska 2006, 105 min, englanninkielinen tekstitys
KIELLETTY ALLE 11-VUOTIAILTA
Ohjaus: Niels Arden Oplev

Ti 22.11. Valvesali klo 19.00

SIMSON JA SALLI
Tanska 1984, 62 min, suomenkielinen versio, SALLITTU

USKO, TOIVO JA RAKKAUS
Tanska 1984, 107 min, suomenkielinen tekstitys
KIELLETTY ALLE 15-VUOTIAILTA
Ohjaus: Bille August

Ma 21.11. Studio klo 19.00

OTTO ON SARVIKUONO
Tanska 1983, 87 min, suomenkielinen tekstitys, SALLITTU
Ohjaus: Rumle Hammerich

La 26.11. Studio klo 15.00
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FESTIVAALIKONSERTTI

Kuva: Kirsti Laurinolli

TUSKATON TUOKIO PIENI
Kaj Chydeniuksen lauluja viideltä vuosikymmeneltä

Kaj Chydenius ja Toppilan Laulustudio,
joht. Hannu Sirén
Elina Kurkimäki, Maarit Laitinen, Laura Lehtola,
Mari Vuoritie, Jarmo Kantola,
Mikko Laitinen, Janne Raudaskoski
Liput 15 € Valveen lippumyymälästä

Säveltäjä Kaj Chydenius
vierailee Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla 30.
juhlavuoden merkeissä ja
esittää yhdessä Toppilan
Laulustudion kanssa lauluohjelman Tuskaton tuokio pieni, jonka on festivaalin tilauksesta räätälöinyt
Hannu Sirén. Se koostuu
Chydenius-lauluista peräti
viideltä vuosikymmeneltä,
1960-luvulta 2000-luvulle.
Ohjelma esitetään festivaalikonsertissa sunnuntaina
27.11. klo 16. Esitysfoorumina on Minttu-kahvila kulttuuritalo Valveella.
Ohjelma sisältää suppean, mutta edustavan otoksen Chydeniuksen laajasta
ja monipuolisesta tuotannosta - sooloja, duettoja ja
moniäänisiä lauluja. Toppi-

lan Studion laulajista ovat
mukana Maarit Laitinen,
Laura Lehtola, Mari Vuoritie, Jarmo Kantola, Mikko
Laitinen, Janne Raudaskoski sekä (sunnuntaina) Elina Kurkimäki. Kaj Chydenius ja Hannu Sirén säestävät pianolla ja juontavat.
Laulut esitetään sävellysten
syntyjärjestyksessä: ensimmäinen, Nocturne, on vuodelta 1965 ja päätöslaulu
Virta venhettä vie vuodelta 2007 – molemmat Eino
Leinon kynästä lähtöisin.
Mukana ovat kaikki Chydeniuksen rakastetut klassikot Mikko Niskasen elokuvista 60-luvulta, kuten
Marja-Leena Mikkolan Laulu rakastamisen vaikeudesta ja Laulu kuolleesta rakastetusta sekä, tietysti, Aulikki Oksasen Sinua, sinua ra-

Kuva: Laura Malmivaara

Sunnuntaina 27.11. klo 16
Kahvila Minttu, Kulttuuritalo Valve

Kai Chydenius

kastan, 70-luvulta mm. Anu
Kaipaisen Nuoruustango ja
Mikkolan balladi Tyttö ja
tanssiva karhu. 80-luvulta
ovat peräisin Aku-Kimmo
Ripatin Karhunaisen kuolinlaulu ja Pentti Saaritsan
Elegia, 90-luvulta Shakespearen sonetit Oi, mitkä
silmät ja Suljetuin silmin.
Eeva-Liisa Mannerin Kävely on sävelletty 2002 ja
Snellmanin rakkausrunot
Laulun lumous ja Yön riemu 2005. Chydeniuksen sävellyksistä Kaarina Helakisan hurmaaviin lapsiaiheisiin runoihin on tällä kertaa mukana Magdaleena. O
My Lady, sävelletty englantilaisen Ted Hughesin runoon, kuullaan alkuperäiskielellä Janne Raudaskosken tulkitsemana.

Koko perheen konsertti
PENTTI RASINKANGAS
ja OHILYÖNTI
Oulunsalo-talo, Mäntypellonpolku 10, Oulunsalo
Torstaina 17.11.2011 klo 18-19
Liput 5€/hlö, ennakkoon Oulunsalon Kapteenin kirjakauppa Kipa Ovelta tuntia ennen esitystä.
www.oulunsalonkulttuuri-instituutti.fi

Pohjan sotilassoittokunta konsertoi
Pohjan Sotilassoittokunta ja Oulun evankelisluterilaisten seurakuntien kuorot esittävät
Frigyes Hidasin Requiemin Oulun tuomiokirkossa lauantaina 5.11.2011 klo 20.
Requiemin solisteina laulavat Sari Hourula, sopraano,
Sirkka Rautakoski, altto, Tero Ylönen, tenori, ja Markku Liukkonen, basso.
Requiemin kuorot ovat
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan Katedraalikuoro, Karjasillan seurakunnan Cantio Laudis, Oulujoen seurakunnan Gaudiate
ja Tuiran seurakunnan Sekakuoro Tuike sekä Oulun
seudun ammattikorkeakoulun kamarikuoro.

Ohjelma 10 euroa.
Konsertti on kuultavissa ja nähtävissä osoitteissa
www.virtuaalikirkko.fi/ ja
www.e-concerthouse.com/

Sotilasmusiikin neljä
vuosisataa
Pohjois-Suomen
Sotilasläänin sotilassoittokunnat soittavat torstaina 17.11.2011 Kajaanissa, perjantaina 18.11.2011
Kuhmossa ja lauantaina
19.11.2011 Oulussa. Kajaa-

nin ja Kuhmon konsertit alkavat klo 19, ja Madetojan
salin konsertti alkaa klo 15.
Soittokuntien solistina
soittaa Tuomo Rahko, pasuuna. Tuomo Rahko soittaa Launy Gröndahlin pasuunakonserton.
Sotilassoittokuntia johtavat musiikkimajuri Juha
Tiensuu (LAPSK), musiikkikapteeni Ari Tamminen
(KAISK) ja musiikkikapteeni Jaakko Nurila (POHSK).
Liput 15 euroa.

Itsenäisyyspäivän
aattoillan konserttiPohjan Sotilassoittokunta
soittaa itsenäisyyspäivän
aattona, maanantaina

Pohjan Sotilassoittokunnan puhallinkvintetti esiintyy
tammikuun kirkkokonserteissa.

tien solisti on Jorma Kärnä,
baritoni.

Pohjan Sotilassoittokunnan kamarikonsertit
5.12.2011 perinteisessä
itsenäisyyspäivän aattoillan konsertissa Madetojan
salissa Oulussa. Pohjan Sotilassoittokunnan solistina
kersantti Ville Niemelä,
tuuba.

Sotilaskodin
joulukonsertti
Oulun sotilaskotiyhdistyk-

sen joulukonsertti on Raatin nuorisotalossa perjantaina 9.12.2011 klo 19.

Soittokunnan joulukonsertit
Pohjan Sotilassoittokunnan
jo perinteiset joulukonsertit ovat Karjasillan kirkossa
perjantaina 16.12.2011 klo
19 ja klo 22. Joulukonsert-

Pohjan Sotilassoittokunnan
kamarimusiikkikonsertit ovat tammikuussa 2012
Oulun lähialueen kirkoissa.
Pohjan Sotilassoittokunnan
pienyhtyeet, puhallinkvintetti ja vaskiseitsikko, sekä
soittokunnan soitinsolistit esiintyvät Yli-Iin kirkossa keskiviikkona 18.1.2012,
Kempeleen kirkossa torstaina 19.1.2012 ja Oulujoen
kirkossa perjantaina 20.1.2
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Minna Pensola ja Tomas Djupsjöbacka,
Romanttisesti kaksin

Alina Pogotskina, Sibelius-viulukilpailun voittaja vuodelta 2005

Johannes Gustavsson, Oulu Sinfonian tuleva taiteellinen partneri

Jörgen van Rijen, Pasuunan suurlähettiläs
Aino Koskelan Diplomikonsertti 12.1.2012

Klassikot elää!
Kevään kovimmassa viihdevedossa kuullaan Stingin
tunnetuimpia biisejä. Se, että Stingin hitit kuullaan orkesterin ja solistin esittäminä ei ole uutinen, sillä
laulaja itsekin on niitä samalla kokoonpanolla niitä
esittänyt. Mutta se on uutinen, että ne kuullaan helmikuussa Madetojan salissa Oulu Sinfonian esittäminä. Jaakko Kuusiston sovittamissa teoksissa Stingiä
paikkaa lauluyhtyeestä Rajaton tuttu taiteilija Hannu
Lepola.
Vappuna tunnelmat ovat
toiset, mutta vähintään yhtä nostalgiset Greta Kreutzbergin kosmopoliittisessa
Berliinissä. Musiikkiteatteri Kapsäkki vierailee Reet-

Hannu Lepola

ta Ristimäen johdolla akrobaatti mukanaan Madetojan salilla ja toivottaa
yleisön mm. Marlene Dietrichin tutuksi tekemien
schlagereiden kera tervetulleeksi salakapakkamiljööseen.

Kortillinen
klassista
Oulu Sinfonian kausikortit kokoavat sinfo
niasarjan konsertit samaan pakettiin. Kevään kortilla varaat paikkasi kauden konsertteihin, joissa uudet kyvyt ja kypsyys
kohtaavat vuosisatojen musiikin ihmeellisessä maailmassa. Romantiikkaa mm.
Brahmsin, Dvoŕakin ja Tšaikovskin intohimoisten sävelien syövereissä! Eksoottisille
seikkailuille Griegin, Nielsenin ja RimskiKorsakovin johdattamina!
Mozartia aarioina ja alkusoittona! Hiljentymisen hetki Goreckin Surullisten laulujen äärellä.
Estradilla herkkyyttä, iloa ja valovoimaa!

New York Voices – jouluiloa
New York Voices –
harvinaista herkkua
näillä lakeuksilla!

Neliääninen vokaaliyhtye esiintyy Oulu Sinfonian solistina iloisissa ja keveissä joulutunnelmissa 9.12. Grammy-palkittu
New York Voices on levyt-

Keski-iän tuomaa
harmoniaa
Peaceful, Easy Feeling -konsertissa 24.11. keski-ikä on pop!
Eaglesin ja Billy Joelin musiikki on soinut ympäri maailmaa
jo 40 vuoden ajan. Kypsempään makuun Oulu Sinfonia tarjoilee aikuisrockin ikivihreitä Jarkko Kiisken sovituksina
solisteinaan miehet parhaassa iässä, äänet parhaimmillaan: Kim Lönnholm ja Jore Marjaranta!

Malmsténin lastenlauluja

tänyt ja konsertoinut yhdessä Count Basien Orchestran kanssa. Yhtye esiintyi
hiljattain yhdessä Manhattan Transferin kanssa Helsingissä Finlandia-talossa.

Lauluilla Karhunpoika sairastaa, Jänöjussin mäenlasku ja Lasten liikennelaulu on haasteensa pysyä pinnalla tämän hetkisessä lastenmusiikin tarjonnassa. Jotkin
asiat kuitenkin pysyvät, kenties vain paranevat vuosien saatossa. Malmsténin tuttuja lastenlauluja pääsee
herkistelemään Madetojan salille maaliskuun 15. päivänä. Oulu Sinfonian solisteina koko perheen konsertissa esiintyvät näyttelijä Eija Ahvo ja basso Mika Kares.

Kevään 2012 kausiliput myynnissä
7.11.2011-5.1.2012

www.oulusinfonia.fi

Liput myös kevään viihde- ja lastenkonsertteihin
OULU10:stä ja Lippupalvelusta.
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taidemuseolla tapahtuu

AITO
uutta suomalaista korutaidetta ja vaatesuunnittelua

NÄYTTELYOHJELMA
– 22.1.2012

Juhani Hakalahti – Sinfonia sommittelulle

– 8.1.2012

Afrikan tähdet, Jodi Bieber: Real Beauty

– 22.1.2012

AITO – uutta suomalaista korutaidetta ja vaatesuunnittelua

21.1. – 5.4.2012

Jaakko Mattila, vuoden OMA-taiteilija

21.1. – 5.4. 2012

Marjukka Vainio (Tasku)

8.10.2011 – 22.1.2012

Sanna Nuutisen Kartalla-korussa Sanna Karlströmin runo kietoutuu käyttäjänsä kaulalle. Kuva: Maarit Hohteri.

Voiko koru olla esine, jota
ei ripusteta keholle, esimerkiksi valokuva, tilateos tai
vaikkapa runoilijan kirjoittama teksti. Mitä tapahtuisi, jos alkaisimme kutsua
hihoja lahkeiksi? Ryhtyisimmekö kävelemään käsillämme ja menisikö vaatetusteollisuus sekaisin?
Haiskahtaa nykytaiteen
monimuotoisuudelle, mut-

ta myös muotoiluajattelun
venyvyydelle.
AITO esittelee vaate- ja
korualan ajankohtaisia
suunnittelijoita, raikkaita
ideoita, epätyypillisiä materiaaleja ja tekniikoita.
Näyttely on toteutettu yhteistyössä Oulun taidemuseon, Korutaideyhdistyksen
ja Teollisuus Taiteen Liitto
Ornamon kanssa.

Jodi Bieber: Brenda

AVAJAISET OMAKSI
OMAn näyttelyjen avajaiset ovat avoimia kaikille. Tervetuloa!
Jaakko Mattila ja Marjukka Vainio perjantaina 20.1. klo 17-19
Kaulus, hiha vai helma? Jana Výborná-turunen kyseenalaistaa ja etsii vaatteissaan uusia ratkaisuja.

Afrikan tähdet ja
Jodi Bieber: Real Beauty
Afrikan tähdet -näyttelyn taiteilijat on valittu, kuten
vanhassa lautapelissäkin, ristiin rastiin Afrikkaa.
Jokainen taiteilijoista kertoo oman
tarinansa nykykansantaiteen keinoin. Algerialaissyntyisen Paul
Amarin kimaltavat
simpukkaveistokset hämmästyttävät varmasti jokaista katsojaa, kuten tekevät Ataa Okon piirroshahmot ja ghanalaiset videokerhojen hurjat julisteetkin. Frank
Lundagin teokset tuovat kokonaisuuteen rauhaa ja kauneutta.
Jodi Bieberin Real Beauty on kuvasarja erilaisten naisten kauneudesta, jossa mallit ovat olleet aktiivisesti kuvausprojektissa
mukana. Näyttely on tehty yhteistyössä Pohjoinen valokuvakeskus ry:n kanssa.

AINOA – erilainen lahjakauppa
Ainoa vetää museopipon
päähän, taidekassin olalle ja
heittää kolikkokorun kaulalle. Hän tapaa kädentaitajakavereitaan ja löytää omaperäisiä tuotteita. Ainoa tykkää
ihmisistä, arvostaa käytännöllisyyttä, ympäristöasioita ja kierrätystuotteita. Ainoa kurkkii
taidemuseon katutason
ikkunasta ja hymyilee,
sillä hän tietää, että sinä olet
tulossa.

YLEISÖOPASTUKSET JA TAPAHTUMAT
Su 20.11. klo 14

Esitelmä: ”Työ-, urheilu- ja erityisvaatteet suunnittelun ja tutkimuksen kohteena” Marjatta HeikkiläRastas, Vaatetuksen ja vaatesuunnittelun professori, Lapin yliopisto

Su 20.11. klo 15.30 Esitelmä: Näyttämöpuku esityksen ja karaktäärin
kertojana. Teatteripukusuunnittelija, TaM Pasi Räbinä (Oulun kaupunginteatteri)
EXHIBITION PROGRAMME
– 22.1.2012

Juhani Hakalahti – Symphony to Composition

24.9. - 8.1.2012

Stars of Africa
In collaboration with the Museum of Contemporary
Art Kiasma’s ARS 11 exhibition

8.10. – 22.1.2012 REAL – new Finnish jewellery art and clothing design
21.1. – 5.4.2012

Jaakko Mattila

21.1. – 5.4. 2012

Marjukka Vainio

GUIDED TOUR IN ENGLISH
Sun 13.11. at 2 p.m. The tour lasts ca. 45 minutes and is included in the
entrance fee. Guide: MA Sirpa Vähäaho-Kuusisto
TAIDEMUSEON KAHVILA
8.11. - 4.12.

Sanna Koivisto: Syksyn syli

7.12. - 31.12.

Terttu Häkkinen: Tapaaminen

Tammikuu 2012

Pirjo Piiroinen ja Leena Leinonen - Muistoja ja odotuksia

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

OMA - OULUN TAIDEMUSEO
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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International OULU TANGO FESTIVAL 5.1.–15.1.2012

Tangon juhlaa Oulussa 2012
Tammikuusa 2012 Oulussa järjestetään upea ja entistä monipuolisempi Oulu
Tango -festivaali, joka tarjoaa unohtumattomia elämyksiä tanssinäytösten,
konserttien, tanssi-iltojen,
kilpailujen ja tanssikurssien ym. tapahtumien myötä. Vaikka Oulu Tango Festivaali on hyvin kansainvälisesti värittynyt tapahtuma,
ohjelma haluaa kunnioittaa
myös suomalaista kulttuuria ja siihen tiiviisti liittyvää omaa suomalaista tangoamme. Festivaali tarjoaa
kaikille musiikin ja tanssin
ystäville, lapsille ja senioreille, korkeatasoisia tapahtumia. Se tuo joulunjälkeiseen kaamosaikaan piristystä ja erilaista tekemistä.
Tangon juhlakonsertti kuuluu perinteenä Tangon juhlaviikon ohjelmaan.

Tammikuussa 2012 Oulun
Pohjankartanon juhlasalin
täyttävät 14.1. upeat tangon
sävelet suomalaisen tangoorkesteri Unton tulkitsemina. Kuulemme kauneimmat
suomalaiset tangot uusin ja
raikkain sovituksin. Tangoorkesteri Unto todistaa, että suomalainen tangomusiikki on taidokasta, koskettavaa ja että myös nuoret muusikot ja musiikin
kuuntelijat ovat ottaneet
sen omakseen!
Toinen orkesteri on La
Milonga, joka esittää argentiinalaisia tangoja 6. ja
7.1. konsertti- ja tanssi-illoissa. Suomalaisia tangokuninkaallisia festivaalilla
edustaa upeaääninen vuoden 1987 tangokuningatar
Arja Sipola.
Argentiinalaisen tangon
tanssin opettajiksi ja esiin-

tyjiksi on kutsuttu huippupareja Argentiinasta, Italiasta ja Portugalista. Saamme festivaalivieraiksemme
kansainvälisesti erittäin arvostetun ja tunnetun Alejandra Mantinanin, joka on
saavuttanut suuren suosion ja ihailun esiintyessään
Tango Passion- maailmankiertueshowssa. Hän on
myös sekä Buenos Airesissa että muualla maailmassa tangon tanssijoiden esikuva sekä pidetty ja taitava
opettaja. Ouluun hän saapuu parinsa Filippo Avignonesin (Italia) kanssa. Heidän lisäkseen saamme vieraaksemme Buenos Airesista suomalaisten sydämiin
vuonna 2009 festivaalilla tanssineet Gustavo Rosasin ja Gisela Natolin. Lukuisat toiveet toteutuvat,
kun he saapuvat festivaa-

lin tanssitähdiksi. Kolmas
tanssijapari saapuu Portugalista, he ovat tuore lajin vuoden 2011 Euroopan
mestaripari Fernando Jorge ja Alexandra Baldaque.
Oululaista tanssiosaamista edustavat tanssiparit Jari ja Minna Forstadius sekä
Tomas&Erita.
Tangon juhlaviikko-festivaalin ohjelmassa kuullaan
tangoja suosittuna kuorolauluna (Viihdekuoro Leijat)
sekä tangorunoutta. Ohjelmassa on senioreille ”Tangon iloa senioreille”- hetki
sekä lapsiperheille lastenjuhla ”Mustan kissan tango”. Oulu Tango Festivaali tarjoaa siis jokaiselle jotakin. Festivaalin järjestää
Oulu Tango ry
Lämpimästi tervetuloa
mukaan Tangon juhlaan!

5.1.–15.1.2012 FESTIVAALIOHJELMA:
Torstai 5.1.2012 (Loppiaisaatto)
klo 20–02 FESTIVAALITANSSIT, Kuusisaaren paviljonki
Perinteiset suomalaiset lavatanssit
Piritta Pinola ja tanssiorkesteri Tähtihetki
Arja Sipola
Tauolla Tangopari 2012 –kilpailun palkinnonjako (Oulu-lehti)
Tanssiesitys / Alexandra Baldaque ja Fernando Jorge
Pääsylippu: 14 euroa / S-etukortilla 12 euroa ( + ovimaksu)
Liput ennakkoon www.lipputoimisto.fi , Musiikki-Kullas tai ovelta

Perjantai 6.1.2012 (loppiaispäivä)
klo 21–02 MILONGA ”TOIVO”
Hotel Radisson Blu, ravintola Toivo, Hallituskatu 1
Tango-orkesteri: La Milonga
klo 22
ARGENTIINALAISEN TANGON TANSSIKILPAILU
Kilpailun juontaa Pirjo Kainu.
Tanssiesitys / Gustavo Rosas ja Gisela Natoli (Argentiina)
Pääsylippu: 15 euroa, Kalevan kestotilaajaetuna 10 euroa
Liput ennakkoon www.lipputoimisto.fi , Musiikki-Kullas tai ovelta

Lauantai 7.1.2012
klo 19–02 TANGO FESTIVAL PARTY
Vanha paloasema, Kauppurienk. 24 A
klo 19
Illallinen
klo 21
Tango-orkesteri La Milonga. Midnight- tanssishow /
Alejandra Mantinan ja Filippo Avignonesi (Argentiina, Italia)
Gustavo Rosas ja Gisela Natoli (Argentiina)
Illalliskortti 45 euroa sisältää illallisen ja ohjelman. Pääsylippu ilman illallista
20 euroa. Illalliskortit ja pääsyliput: www.lipputoimisto.fi tai Musiikki-Kullas
tai suoraan Oulu Tango ry:ltä. Illalliskorttien lunastus 16.12.2011 mennessä

Sunnuntai 8.1.2012
klo 17–20 ILTAPÄIVÄMILONGA, Kuusiluodon koulu, Maunonkatu 1
klo 19
Tanssiesitys / Fernando Jorge ja Alexandra Baldaque (Portugali)
Pääsylippu: 10 euroa. Liput www.lipputoimisto.fi, Musiikki-Kullas tai ovelta

Tiistai 10.1.2012
klo 13–16 Päivätanssit suomalaiset lavatanssit
Arja Sipola ja Jukka Honka
Oulun Kamppailukeskus, Ilmarinkatu 16.
klo 18–19

Pääsylippu: 7 euroa,ovelta

Tanssikurssi/ Suomalaisen tangon ilmainen tutustumistunti
Opettajat Tomas & Erita
klo 19.30– 21.30 Tanssikurssi / Suomalainen tango ja Foksi, hinta 10 euroa/hlö
Oulun Kamppailukeskus/Tanssikoulu tango, Ilmarinkatu 16

Keskiviikko 11.1.2012
klo 18
Kahvilailta tangorunouden ja tanssin parissa
Kahvila Mazarine, Hallituskatu 21
Esiintyjät: Teija Anneli (runot), Tomas & Erita (tanssi)
Torstai 12.1.2012
klo 18–19 Tanssikurssi/
Argentiinalaisen tangon ilmainen tutustumistunti
Opettajina Tomas&Erita
Oulun Kamppailukeskus/Tanssikoulu tango, Ilmarinkatu 16

Gustavo Rosas ja Gisela Natoli

Tango-Orkesteri Unto
- The Dream Team of Finnish Tango

Tango-orkesteri La Milonga
Orquesta la Milonga

Timo Alakotilan luotsaamat virtuoosit nostavat
perinteisen suomitangon
uusiin ulottuvuuksiin vivahteikkailla ja heittäytyvillä tulkinnoillaan mm.
Unto Monosen ja Toivo
Kärjen ikivihreistä. Yhtyeen jäsenten rikas monipuolinen tausta, kansanmusiikista jazziin ja
improvisoituun musiikkiin, teatterimusiikista
tango nuevoon, kuuluu
Unton soitossa vaikutteiden rikkautena, soittamisen vapautena ja tulkinnan syvyytenä. Unton
musiikki hengittää ja vir-

Suomalainen Tampereella v. 1987 perustettu Orquesta la Milonga on erikoistunut esittämään Rio
de la Platan kulttuurialueen perinnemusiikkia
tangoa ja milongaa klassiseen 1920-1930-lukujen
tyyliin. Kokoonpanoon
kuuluu bandoneon, viulu, piano, kitara ja kontrabasso eli perinteiset ns.
”tipica”-orkesterin soittimet. Orkesterin ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden koko illan tansseihin.
Orquesta la Milonga on
tehnyt kutsuttuna monia
esiintymismatkoja Portugaliin, Argentiinaan ja

taa harvinaisen vapaasti.
Orkesterin kokoonpano: Pirjo Aittomäki - laulu, Timo Alakotila - piano,
Johanna Juhola - haitari,
Mauno Järvelä - viulu, Petri Hakala - kitara, Hannu
Rantanen - kontrabasso
Unton ensilevy, Maria
Kalaniemen kanssa toteutettu Finnish Tango,
ilmestyi kansainvälisen
ARC -levy-yhtiön julkaisemana 2003. Uudella levyllään ”Kylmä rakkaus” Tango-orkesteri Unto katsoo
rohkeasti tulevaisuuteen,
perinteitä kunnioittaen.

Uruguayhin esiintyen radiossa, televisiossa ja konserteissa sekä tansseissa
maiden eri kaupungeissa.
Orkesterin kokoonpano: Ville Westergård - piano, Mikael Härkänen, viulu - Sami Pirttilahti, bandoneon - Antero Laurila, kitara - Kimmo Roine,
kitara - Janne Keskinen,
kontrabasso
La milonga -orkesteri
on esiintynyt eri puolilla maailmaa kansainvälisillä tangofestivaaleilla ja
muissa erilaisissa tapahtumissa sekä tv:ssä esim.
Uruguayssa, Argentiinassa ja Portugalissa.

Perjantai 13.1.2012
klo 14–15.30 Tangon iloa senioreille
Metsolan Kartano, Ravintola Odessa, Mielikintie 8
klo 19.30

Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu

Juhlava Tangoillallinen
Ravintola Upseerikerho, Veteraanikatu 2
Tangokuningatar Arja Sipola
Tanssiesitys/ Jari ja Minna Forstadius

Illalliskortti 45 euroa (sisältää pöytiin tarjoiltavan kolmen
ruokalajin illallisen sekä ohjelman) www.lipputoimisto.fi,
Musiikki-Kullas tai suoraan Oulu Tango ry:ltä.
Varaukset 3.1.2012 mennessä

Lauantai 14.1.2012
klo 19
Tangon juhlakonsertti
Pohjankartanon juhlasali, Suvantokatu 1
Tango-orkesteri Unto
Pääsylippu: 30 euroa/ S-etukortilla 25 euroa /Kalevan kestotilaajaetuna 25 		
euroa. Ryhmäalennus 5 ja 10 hengen ryhmille, ryhmäliput suoraan Oulu Tango
ry:ltä. Liput ennakkoon www.lipputoimisto.fi, Musiikki-Kullas tai suoraan
Oulu Tango ry:ltä

Sunnuntai 15.1.2012
klo 15–17 Lastenjuhla Mustan kissan tango, Valve, Hallituskatu 7
Pääsylippu: 8 euroa/ hlö, S- etukortilla 5 euroa/hlö , Kalevan kestotilaajan
etuna 5 euroa/hlö Perhealennus (3 tai yli 3 hengen perheille)
Liput: Valveen lippumyymälä tai suoraan Oulu Tango ry:ltä ja ovelta

klo 19–20.30 FESTIVAALIN PÄÄTÖSJUHLA, Valvesali, Hallituskatu 7
Esiintyjät: Viihdekuoro Leijat, johtaa Hanna Kiviniemi
Tanssiesityksiä

Pääsylippu: 15 euroa. Liput ennakkoon: www.lipputoimisto.fi, MusiikkiKullas, Valveen lippumyymälä
Ohjelman muutokset mahdollisia
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JoJo – Oulun tanssin keskuksen syksyn

ohjelmistossa tanssitaan pitkälle joulukuuhun
Lokakuussa Oulun kaupunginteatterin Vinttikamarilla sai ensi-iltansa JoJon ja
Oulun kaupunginteatterin
yhteistuotanto, elämänmakuinen ja tanssillinen esitys Aino ja Reino, jonka koreografeina toimivat Petri
Kauppinen ja Milla Korja.
Esityksen ohjaaja on muun
muassa Kultalampi–näytelmän kiitelty nuori ohjaaja Heta Haanperä ja rooleissa nähdään Kauppisen ja
Korjan lisäksi kaupunginteatterin näyttelijät Anniina Rokka, Janne Raudaskoski ja Joose Mikkonen. Teoksen elävästä musiikista vastaa Rimpparemmistä tuttu
muusikko Jukka Hannula.
Luotain - monitaiteellinen ryhmittymä tuo tanssiteatteriteoksen Piiat - The
Favour service Oulun Taidekoulun tiloihin 25.-27.11.
Koko illan näyttämöteos
pohjautuu löyhästi Léa ja
Christine Papinin sisarusten traagiseen tarinaan ja
dokumentaariseen aineistoon sekä niiden herättämiin tuntemuksiin Teosta
esitetään Oulun Taidekoulun lisäksi Ravintola Rauhalassa sekä Iissä ja Vihannissa.

Nykytanssin maailmanmaineeseen noussut Tero Saarinen Company nähdään vierailulla Oulun kaupunginteatterin suurella
näyttämöllä 29.11. Blossom
& Decay -ilta sisältää kaksi
teosta: Man in a Room sekä Absent Presence, joista ensimmäisessä nähdään
näyttämöllä myös koreografi itse. Huippuvierailu
on osa TSC:n Suomen kiertuetta, joka on companyn
sekä Kuopion-, Jyväskylänja Oulun kaupunginteatte-

rin sekä Itäisen-, Pohjoisensekä Sisä-Suomen tanssin
aluekeskuksen yhteistyöhanke. Pohjoisesta tanssin
aluekeskuksesta hankkeessa on mukana JoJo.
JoJon syksyn ohjelmiston
päättää Oulussa joulukuussa Maria Littowin tanssima ja Arja Raatikaisen koreografioima Minä ja kuvani, jonka ensi-ilta on 11.11.
Haukiputaan Teatterikuopalla. Teosparina nähdään
Haukiputaan esityksissä
Arja Raatikaisen koreogra-

fioima Kolme Laulua Rakkaudesta flamencotanssija
Erika Alajärven tanssimana. Oulun Valvesaliin esitys saapuu joulukuun 8. ja
9. Oulun Valveen esityksissä joulukuussa teosparina
on otteita Raatikaisen koreografioimasta Numenteoksesta Jonna Eiskosen
tanssimana.
Lisätietoja ohjelmistosta
löytyy JoJon nettisivuilta
www.jojo.fi > ohjelmisto

Kuvassa: Satu Halttunen, Henrikki Heikkilä 

Kuva: Sakari Viika

PIIAT – The Favour service
Armoa j
ao
vakavan makohtaisuutt
a
aiheen k
eskellä.

Buto-tanssia nähdään jälleen näyttämöllä marraskuun puolella kun Luotaimen taiteilijat Liana Potila
ja kuvataiteilija Heidi Kesti tekevät yhteistyötä Oululaisen tanssitaiteilija Vaatu
Kalajoen sekä englantilaisen fyysisen teatterin ammattilaisen Rachel Alexanderin kanssa. PIIAT-The Favour Service teoksen ohessa
myös dokumentaristi Helen
Aallon työstämä videoteos.
Kyseessä on Christine ja
Lea Papin’n murhatragediaan ja dokumentaariseen
aineistoon sekä niiden herättämiin tuntemuksiin
pohjautuva tanssiteatteriteos. Vuonna 1937 tapahtuneessa murhatragediassa
piikoina toimineet sisarukset murhaavat emäntänsä
ja hänen tyttären brutaa-

lilla tavalla. Omakohtaisen
kokemuksen johdattamana
teos avaa yleisölle ikkunan
työskentelyprosessiin sekä
teoksen taiteilijoiden henkilökohtaisiin tuntemuksiin ollen samalla kasvun
väline tekijöilleen.
Poikkitaiteellinen tanssiteatteriteos yhdistää nykytanssia, performanssia
näyttelijäntyötä sekä elävää musiikkia. Teos on ikkuna sisaruuden absurdiin
ja groteskiin maailmaan,
jossa kauneus ja pyhyyskin pilkahtavat ajoittain
hellyyttävinä kasvun kipinöinä.
Teos Jojo-Oulun tanssin
keskuksen osatuotantona.
Työryhmä: Liana Potila

Minä ja kuvani
sekä Numen
Mikä eläin olisin, jos olisin? Tämän kysymyksen
helsinkiläinen koreografi Arja Raatikainen syötti
oululaiselle tanssija Maria
Littowille. Puolen vuoden
aikana tanssijasta kaivettiin lempeästi esiin niin
eläintä, lintua, soturia
kuin filmitähteäkin.
Nykytanssiteos Minä
ja kuvani haastaa tanssijan paikoin karusellimaiseenkin menoon minän
kuviensa kanssa. Tutut
ja turvalliset reitit itseen
vaihtuvat tuntemattomiin, ehkä pelottaviinkin
sivupolkuihin, joissa mielen syvät kerrokset etsivät
kosketusta myös pintaan
ja keveyteen.
Tanssijan liike yhtyy
näyttämöllä liikkuvaan
kuvaan tuottaen myös
visuaalisesti vaihtuvaa
mielenmaisemaa syven-

täen näin monikerroksista matkaa. Videolla tanssivan ihmishahmon kautta nähdään mm. luontoa
ja sen yksityiskohtia.
Valveen esityksissä nähdään kohtauksia Arja Raatikaisen teoksesta Numen.
Tanssija Jonna Eiskonen
on voimakas, salaperäinen ja hivenen vaarallinen nainen näyttämöllä.
Selkeärajaista, pehmeää, vahvaa ja meditatiivista nykytanssia säestää sähköisen äänimaailman häiritsemät Bachin
ja Chopinin sävelet. Torstain esityksen jälkeen on
yleisökeskustelu, jossa kysymyksiä ja kommentteja
voi esittää koreografille ja
tanssijalle.

Tanssi: Maria Littow
Koreografia: Arja Raatikainen
Video: valosuunnittelija Saija Nojonen,
Videon toteutus: tanssi- ja videotaitailija Thomas Freundlich
Äänisunnittelu: Aake Otsala
Pukusunnittelu: Marianne Sotti
Tuotanto: Flow Productions, JoJo - Oulun Tanssin Keskus, Kiiminkijoen
opisto ja Arja Raatikainen & Co.
Esitykset: To 8.12. klo 19 ja pe 9.12. klo 14 Kulttuuritalo Valve, Valvesali

(Luotain) on Limingan jokivarressa asustava butotanssija/näyttelijä sekä fyysisen teatterin ammattilainen. Piiat – teoksesssa hän
toimii esiintyjänä sekä musiikin säveltäjänä yhdessä
työryhmän kanssa.

Vaatu Kalajoki on oululainen tanssija, joka on valmistunut tanssijaksi vuonna 2003 Pohjois-Karjalan
ammattiopistosta, Outokummusta. Piiat teoksessa
hän toimii esiintyjänä.
Rachel Alexander on eng-

lantilainen fyysisen teatterin ammattilainen. Piiat
teoksessa hän toimii esiintyjänä.
Heidi Kesti (Luotain) on
oululainen kuvataiteilija/puvustaja. Hän on valmistunut
satakunnan ammattikorkeakoulusta Kankaanpäästä kuvataiteilijaksi. Piiat teoksessa hän toimii sekä puvustajana että lavastajana.

LUOTAIN –monitaiteellinen ryhmittymä:
LUOTAIN on vuonna 2010 perustettu Oulun seudulla toimiva eri alan taiteilijoista koostuva työryhmä.
Ydintyöryhmässä kirjailija Essi Kummu, kuvataiteilija Heidi Kesti, tanssitaiteilija Henna Hanhineva sekä
butotanssija/näyttelijä Liana Potila. Luotaimen viime vuonna valmistunut esikoisteos Tyttö Ammeessa
BUTO-performanssi & dokumentaarinen installaatio toi ensi kertaa buto-tanssia näyttämölle PohjoisSuomeen. Viime vuoden syksyllä ensi-iltansa saanut teos oli yleisömenestys.

Esitysaikataulu:
OULU
Oulun taidekoulu, Kansankatu 54
pe 25.11. klo 19 (ensi-ilta)
la 26.11.
klo 15
su 27.11. klo 15
Ravintola Rauhala, Mannenkatu 1
su 4.12. klo 18
ke 7.12. klo 18
II, Työväentalo, Pappilantie 1
pe 9.12. klo 19
la 10.12.
klo 19
VIHANTI, Ukko-Pekka, Kirkkot. 18 D
su 18.12. klo 15
Liput: 14/12€. Lippuvaraukset ja
ryhmäalennustiedustelut:
luotain.co@gmail.com
p. 0400 459 199
www.lianapotila.com/luotain

18

RUM PUTUS 4 |2011

kulttuurioulu

Oulun Tanssikomppania esittää

Martin McDonagh
Inishmoren Hölmölän väki ja
Luutnantti Gavinaattori
”Puoliautomaattinen
rakkaustarina
Irlannista”
Ohjaus: Matti-Pekka Heikura
Ensi-ilta: tammikuussa 2012
Valvenäyttämö, Hallituskatu 7
www.oulunylioppilasteatteri.fi
Padraic - Jori Hiltunen

Oulun ylioppilasteatterin
syyskauden näytelmänä
nähdään maailmalla suurta suosiota kerännyt sysimusta komedia Inishmoren Luutnantti.
Kaikki alkaa sinänsä pienestä tapahtumasta. Polkupyörällä ajava nuori mies
löytää kuolleen kissan kylänraitilta. Kissan omistaja sattuu olemaan Padraic,
mies joka on niin hullu ettei
edes IRA tai yksikään sen
äärijärjestöistä enää huoli

miestä riveihinsä.
Kissan kuolemasta lähtee
liikkeelle sattumusten sarja, jossa kyseenalaistetaan
kaikki väkivallan mittasuhteet ja pannaan alulle hyvin epätodennäköinen rakkaustarina. Mustan huumorin värittämässä koston - ja
koston koston - kierteessä
kukaan ei jää puhtaaksi.
Martin McDonagh käsittelee väkivaltaa ja sen seurauksia omaan äärimmäisen humoristiseen tyyliin-

Revontie 45 HAUKIPUDAS
www.teatterikuoppa.fi
Liput tuntia ennen ovelta. Ennakkoon p. 050-4104010 Kiiminkijoen
opiston toimistosta Haukiputaalta. Oulusta kaupunginteatterin
myyntipalvelusta p. (08) 55847600.

Puhdistus - Nurkkanäyttämö

PUHDISTUS
- NURKKANÄYTTÄMÖ
La 19.11. klo 19, su 20.11. klo
17, la 3.12. klo 17 ja su 4.12.
klo 17.
Puhdistus –näytelmä sai
suuren suosion viime keväänä Teatterikuopalla.
Nyt näytelmä jatkaa vielä neljällä näytöksellä. Puhdistus on Finlandia-palkitun kirjailija Sofi Oksasen
koskettava näytelmä Virosta.
Se avaa suomalaisille Viron vaiettua lähimenneisyyttä heijastaen sitä nyky-

Kuva: Mikko Törmänen.

päivään. Näytelmän teemana ovat paitsi ihmisten tarinat, heidän kauttaan myös
pahuus, viattomuus, rakkaus, syyllisyys, häpeä ja
puhdistautumisen tarve.
Huom! Esitys sisältää voimakkaita kohtauksia.
Ohjaus Raija Päkkilä, musiikki Olli Roman, puvut ja
lavastus Ulpu Korpua, valosuunnittelu Jari Haavikko. Rooleissa Satu AlataloRautio, Tarja Martti, Maija
Männikkö, Timo Rautio, Elmo Rautio, Hannu Tihinen
ja Juha Virranniemi. K-15.
Liput 15/12 €.

sä. Inishmoren Luutnantissa Monty Python kohtaa
Quentin Tarantinon hurmeisessa kokonaisuudessa.
Tammikuussa Valvenäyttämö pamahtaa eloon kun
ylioppilasteatteri yhdistää
voimansa irkkumuusikoiden kanssa, jotka soittavat
Inishmoren Luutnantin esityksissä pillintäydeltä terhakkaa Irlantilaista kansanmusiikkia.

KISSANTALO
– KOKO PERHEEN
MUSIIKKINÄYTELMÄ
La 26.11. klo 17 ensi-ilta.
Muut näytökset su 27.11.
klo 17, su 11.12. klo 17, la
17.12. klo 17, su 18.12. klo 17.
Kaupungissamme asuu
rikas ja kaunis angorakissa, jolla on upea talo.
Varsin mukavuudenhaluinenkin hän on ja siksi
uroskissa Basilio on oiva
apu. Usein tulee vieraisille hienostuneita ja rikkaita
naapureita tervehtimään ja
ihastelemaan kissarouvan
taloa. Etenkin syntymäpäivänä pidetään upeat juhlat.
Mutta voi suru, eräänä päivänä talo paloi. Mikä nyt
avuksi, kuka auttaakaan
kissa-parkaa…. Musiikkiteatterin harrastajat. Musiikki ja teksti Vladimir
Nedvizhai. Laulujen tekstit
Kaisa Viironen ja Toini Uusitalo. Laulujen ohjaus Ljudmila Nedvizhai ja koreografia Ljudmila ja Vladimir
Nedvizhai. Puvut ja lavastus Ulpu Korpua. Liput 8/6
€, perhelippu 22 € (2+2).

KIIMINKIJOEN
OPISTON TAIDEKOULUN TANSSIRYHMIEN
TANSSINÄYTÖKSIÄ
Pe 9.12. klo 18, la 10.12. klo
14 ja klo 17.
Liput 5 €

Joka on huumorilla
höystetty lasten ja lastenmielisten tanssiteatteriteos.
Teos perustuu perinteisiin
Hölmöläisten tarinoihin ja
sukelletaanpa myös vedenväen maailmaan. Perinteiset tarinat on tuotu tunnistettavasti tähän päivään.
Teoksessa on ihan tavallinen viisihenkinen perhe
(vai liekö sittenkään ihan
tavallinen) ja kaikesta huolehtiva täti. Teoksen alussa
perheen isä saa lahjaksi navigaattorin. Tätä ihmeellistä kapistusta täytyy lähteä

testaamaan, mutta ennen
kuin se on saatu toimimaan
ehtii tapahtua monenlaista.
Lopulta matkalle päästään
ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää.
Teoksessa tanssivat; Tiina Andersin, Asta Hartikainen, Leena Korhonen, Mia
Lappalainen, Hanna Sirén
ja Teemu Tuohimaa.
Lisäksi teoksessa tanssii
ryhmä Oulun taidekoulun
pidemmälle ehtineitä oppilaita.
Koreografian ovat tehneet työryhmän jäsenet.
Ohjaus: Mia Lappalainen.
Teoksen kesto on n. 50 min

Tanssiteos ALKUJUURI JA
KYNNYSKIVET

Esitykset Valveella:
pe 11.11 klo 18		
Koululaisnäytökset (loppuun varattuja)
La 12.11 klo 17, to 10.11 klo
13, su 13.11 klo 15 ja 17
pe 11.11 klo 10 ja 12 ja la
3.12 klo 19		
Liput
10€/6€
Valveen lipunmyynnistä p.
08 5584 7575, avoinna kesu klo 12-19
Teosta ovat olleet rahoittamassa ja tukemassa Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-pohjanmaan kulttuurirahasto, Oulun valistustalo oy, Oulun taidekoulu
ja tanssikeskus Citydance.
Tuotanto: Oulun tanssikomppania ry/Mia Lappalainen ja työryhmä

Oulun
Tanssikomppania ry
Oulun Tanssikomppania on
perustettu keväällä 2011.
Tanssikomppania kokoaa yhteen Oulun seudun tanssintekijöitä. Oulun tanssikomppanian tarkoituksena on kehittää tanssitaidetta ja tanssikasvatusta pääasiallisesti
Oulun alueella sekä tuottaa tanssiesityksiä ja -tapahtumia tukemalla paikallisia
tanssitaiteen osaajia. Työtä
tehdään suurella sydämellä
ja rempseällä otteella tanssitaiteen hyväksi.

Koreografia ja tanssi:
Annastiina Saastamoinen ja
Sinikka Strömmer

11.11.2011 klo 18.00
12.11.2011 klo 18.00
13.11.2011 klo 18.00
Oulunsalo-talo, Mäntypellonpolku 10,
Oulunsalo
Liput 10/7€ ennakkoon Kapteenin
kirjakauppa Kipa Oulunsalo
tai varaamalla kylli.marttila@oulunsalo.fi
Tuotanto www.oulunsalonkulttuuri-instituutti.fi

Oululaislapsia kulttuurimatkalle Kansallisoopperaan
Oululaisen Balettikoulu Sinikellon kannatusyhdistys
ry yhdessä balettikoulun
opettaja Päivi Honkakosken kanssa järjestää syyslukukauden lopulle 3.- 4.12
vierailun Kansallisopperaan katsomaan Don Quijote -balettia. Vastaavia vierailumatkoja Kansallisoopperaan on Balettikoulu Sinikellossa järjestetty noin
joka toinen vuosi, tämän
syksyn matka on 6. vierailumatka Kansallisoopperaan.
Balettikoulun reissuilla on yleensä ollut mukana vähän alle tai päälle 100
balettikoululaista huoltajineen. Tämän syksyn baletti Don Quijote on toista

kertaa vierailukohteena ja
mukaan on tällä kertaa ilmoittautunut 60 matkaan
lähtijää.
Balettiesityksen katsomisen lisäksi vierailuohjelmassa on oululaislähtöisen
tanssijan Ville Mäen tapaaminen. Ville Mäki kertoo
ryhmälle järjestetyssä esitelmätilaisuudessa omasta tanssijan taipaleestaan.
Ohjelmassa on myös opastettu käynti Lelumuseossa.
Koska Oulussa ei ole mahdollisuutta päästä katsomaan kokoillan baletteja,
tämä kulttuuriretki on lapsille hyvä tilaisuus päästä
katsomaan ammattitanssijoiden esitystä.

Talvijännitystä
Työväen
näyttämöllä
Jo viidettä kertaa Oulun työväen näyttämö viihdyttää
Oulun seudun teatteriyleisöä talvisella jännitysnäytelmällään. Tammikuussa
2012 ensi-iltansa saa Agtha Cristien mailmankuulu klassikko ”Eikä yksikään
pelastunut”, joka perustuu
menestys romaaniin ”Kymmenen pientä neekeripoikaa”. Näytelmän ohjaa Antti Kairakari. Lavalla tullaan
näkemään niin jo tuttuja
kuin tuoreitakin OTN:n kasvoja. Ensi-ilta on perjantaina 27.1.2012 ja liput tulevat
myyntiin 15.11.2011.
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Liikettä Oulussa
– lasten ja nuorten valokuvanäyttely 6.11. – 27.11.2011
Valvegalleria, Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu
Oskari Jauhiaisen veistoskokoelma

Liikettä Oulussa – näyttelykokonaisuuden teemana on
liike, liikkuminen ja liikuttuminen. Näyttelyn taustalla on Satakunnan lastenkulttuurikeskuksen keväällä 2011 Porissa järjestämä
Vähäx valottaa -lasten ja
nuorten valokuvafestivaali,
jonne Pohjoinen valokuvakeskus ry tuotti yhteistyössä Kulttuuritalo Valveen
Taiteilija koulussa -hankkeen, Pöllönkankaan, Myllytullin yläkoulun ja Oulun
lyseon lukion kanssa Liikettä Oulussa – valokuvanäyttelykokonaisuuden.
Porissa esillä olleen kokonaisuuden ohella Liikettä Oulussa – näyttelykoko-

naisuudessa on nyt nähtävänä uusia Myllytullin yläkoulun ja Pöllönkankaan
koulun oppilaiden valokuvia. Näiden lisäksi Oulussa nähdään porilaisten lasten Läiskis & Loiskis – valokuvakooste, jossa kameran
kanssa on liikuttu veden
pinnalla, sen yllä ja alla.
Toinen Porista Ouluun saapuva kokonaisuus Eerika
Lehtisen Sydämen osat, joka pyrkii koskettamaan ja
liikuttamaan tunteita.
Ohjaajat:
Pöllönkankaan koulu,
Janne Körkkö, Taiteilija koulussa – hanke, Oulun Lyseon lukio, Markku Siekkinen,
Myllytullin yläkoulu,Seija

Hepomäki ja Marjut Kaltila.
Porilaisten lasten Loiskis
& Läiskis – kokonaisuuden
ohjaaja kuvataiteilija Anne Salmela ja Eerika Lehtisen, Sydämen osat, ohjaajana Janne Kaakinen ja Jari B.
Miettinen.
Liikettä Oulussa – lasten
ja nuorten valokuvanäyttely on samanaikainen Oulun
lasten- ja nuorten elokuvafestivaalien kanssa ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun elokuvakeskuksen, Oulun lastenkulttuurikeskuksen ja Kulttuuritalo Valveen
kanssa.

Vaihtuvat näyttelyt:
Pala taivasta - Juha Laakso
TILA - AIKA Anu Määttä-Talala

19.11.2011 saakka
23.11.-17.12.2011

Vitriininäyttelyt:
Kuvataiteilija Leena Kangas:
Installaatio Haalistuvia värejä
19.11. saakka.
Tekstiilitaiteilija Ulpu Korpua:
Teoksia
23.11.2011-30.1.2012
Vastaranta, hiekka, liima ja akryyli

NELIÖ-GALLERIA
GALLERIA 5
Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki
Puh. 044 031 3631

http://arthouse.oulu.net

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

9.11. – 29.11. Huumorinkukkia
	naivistisia maalauksia ja veistoksia
Mia Bergqvist, Annukka Grönlund,
Annika Hiltunen, Raimo Jaatinen,
Matti Laine, Seija Levanto,
Raija Männistö-Koski, Kikka Nyrén,
Lea Pihkala

NÄYTTELYT
02.11. - 20.11.

Sampsa Sarparanta: ”Suru tahtoo sua” -maalauksia

23.11. - 11.12.

Hannu Leimu: ”Made in Hong Kong”
-maalauksia ja veistoksia

1.12. – 21.12.	grafiikkaa

Riitta Moilanen

Aukioloajat: ke–pe 12.00–18.00, la–su 12.00–16.00

Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuma
Oulun taiteilijaseura -63 ry:n
järjestämä ARToulu – Pohjoisen taiteen
teosvälitystapahtuma toteutetaan
jälleen Kulttuuritalo Valveella
3. - 4.12.2011.
ARToulu on perinteisestä näyttelystä
poikkeava tapahtuma, joka on
suunnattu sekä taiteen ostajille että
kaikille kulttuurista kiinnostuneille.
Esillä on yli 40 taiteilijaseuran
jäsenen uusimpia töitä maalauksista
graﬁikkaan ja veistoksista valokuvaan.
Näyttelyn ohella ARToulu on
monipuolinen kulttuuritapahtuma.
Viikonlopun aikana ohjelmassa mm.
Taideraati ja taiteilijatapaamisia
Taidepolku - opastettuja esittelykierroksia
Performanssitaiteilijat Sanna Huhtela ja Mika Kiviniemi
Musiikkivieraina Lotta ja August Storm
Tapahtumassa myös Lasaretinväylän taidehalli- ja residenssiohjelman
kehittämishankkeen tiedotus- ja keskustelutilaisuus lauantaina 3.12. klo 15.30.
Kulttuuritalo Valve
Hallituskatu 7, Oulu
La 3.12. klo 10-20
Su 4.12. klo 10-18
Tapahtumaan on vapaa pääsy
Ohjelman aikatauluineen löydät osoitteesta www.artoulu.ﬁ

kulttuurioulu
						

ELOKUVATEAT TERI

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!

THE TREE OF LIFE

OLE LUONANI AINA
PE 11.11. 18.00 Lars von Trier: MELANCHOLIA
			
Tanska/Ruotsi/Ranska/Saksa 2011 137 min.
Liput 6 €.
LA 12.11. 14.30 ELOKUVAKERHO ELINA
			
Kevin Lima: LUMOTTU (Enchanted)
			Yhdysvallat 2007 107 min. Jäsenkortti 20 €.
		
17.00 Mikkel Nörgaard: KLOVNI – KYLLÄ NOLOTTAA
(Klovn: the Movie)
			
Tanska 2010 95 min. Liput 6 €.
		
19.00 MELANCHOLIA
13.11.
17.00 KLOVNI – KYLLÄ NOLOTTAA
		
19.00 MELANCHOLIA
MA 14.11. 18.00 KANSALLINEN AV-ARKISTO
			
Rauni Mollberg: MILKA – ELOKUVA TABUISTA
			
Suomi 1980 110 min. Liput 5 €.
TI 15.11. 19.00 MELANCHOLIA
KE 16.11. 19.00 MELANCHOLIA
17.-20.11.		

STUDIO SULJETTU

21.-27.11.		
			

OULUN 30. KANSAINVÄLINEN LASTEN- JA
NUORTENELOKUVIEN FESTIVAALI

LA 26.11. 14.30 ELOKUVAKERHO ELINA
			
Kerholaiset katsovat elokuvan 30. kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin
ohjelmistosta.
MA 28.11.		
STUDIO SULJETTU
TI 29.11. 19.00 KANSALLINEN AV-ARKISTO
			
Norman Z. McLeod: NELJÄ NOLATTUA NEROA
(Monkey Business)
			Yhdysvallat 1931 77 min. Liput 5 €.
KE 30.11. 19.00 Anne Sewitsky: SAIRAAN ONNELLINEN (Sykt
lykkelig) Norja 2010 89 min. Liput 6 €.
TO 1.12. 19.00 SAIRAAN ONNELLINEN
PE 2.12. 18.00 Anh Hung Tran: NORWEGIAN WOOD (Noruwei no
mori) Japani 2010 136 min. Liput 6 €.
LA 3.12. 14.30 ELOKUVAKERHO ELINA
			
Kari Häkkinen: EETU JA KONNA
			
Suomi 2011 86 min. Jäsenkortti 20 €.
		
16.15 Terrence Malick: THE TREE OF LIFE
			Yhdysvallat 2011 138 min. Liput 6 €.
		
18.45 NORWEGIAN WOOD
SU 4.12. 16.15 THE TREE OF LIFE
		
18.45 NORWEGIAN WOOD

SAIRAAN ONNELLINEN

MA 5.12. 18.00 KANSALLINEN AV-ARKISTO
			
Bruno Barreto: DONA FLOR JA HÄNEN KAKSI
AVIOMIESTÄÄN (Dona Flor e seus dois maridos)
			
Brasilia 1976 110 min. Liput 5 €.
TI 6.12.		
STUDIO SULJETTU
KE 7.12. 19.00 NORWEGIAN WOOD
TO 8.12. 19.00 NORWEGIAN WOOD
PE 9.12. 18.00 Mark Romanek: OLE LUONANI AINA (Never Let
Me Go) Yhdysvallat/Iso-Britannia 2010 106 min.
Liput 6 €.
LA 10.12. 16.30 THE TREE OF LIFE
		
19.00 OLE LUONANI AINA
SU 11.12. 16.30 THE TREE OF LIFE
		
19.00 OLE LUONANI AINA
MA 12.12. 18.00 KANSALLINEN AV-ARKISTO
			
Eric Rohmer: TÄYSIKUU PARIISISSA (Les nuits de
la pleine lune) Ranska 1984 100 min. Liput 5 €.
TI 13.12.		
STUDIO SULJETTU
KE 14.12. 19.00 OLE LUONANI AINA
TO 15.12. 19.00 OLE LUONANI AINA

MELANCHOLIA

MERELLE
LE HAVRE

NORWEGIAN WOOD

PE 16.12. 18.00
			
LA 17.12. 17.00
			
		
18.30
SU 18.12. 17.00
		
18.30
MA 19.12. 19.00
TI 20.12. 19.00
KE 21.12. 19.00
TO 22.12. 19.00

Aki Kaurismäki: LE HAVRE
Suomi/Ranska/Saksa 2011 95 min. Liput 6 €.
Pedro Gonzalez-Rubio: MERELLE (Alamar)
Meksiko 2009 75 min. Liput 6 €.
LE HAVRE
MERELLE
LE HAVRE
LE HAVRE
LE HAVRE
LE HAVRE
LE HAVRE

23.12.2011 – 1.1.2012 STUDIO SULJETTU

