ko
kivih

Vink

1

20

02
2
/
0
2

Tuntuuko missään

– TUNNE TAIDE JA TAIDA TUNTEET ARJESSA

TUNTUUKO MISSÄÄN – TUNNE TAIDE JA TAIDA TUNTEET ARJESSA
vinkkivihko toimintavuodelle 2020–2021
Oulun varhaiskasvatuksen kulttuuriteema lukuvuosille
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Pohjois-Pohjanmaan museo										6

sesti tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä osallisuuden
vahvistamiseen. Tämä kehittämisen painopistealue
huomioitiin

Kulttuurikapsäkki-tiimin

Oulun taidemuseo											7

suunnitellessa

uutta kulttuuriteemaa.

Oulun teatteri											

10

On aika kahden vuoden mittaiselle seikkailulle taiteiden ja tunteiden toisiinsa kietoutuvassa

Valveen sanataidekoulu									

10

Lasten festivaaleja Oulussa									

12

maailmassa. Taiteella on tutkitusti suuri rooli hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisessä. Taiteen
lähtökohtana on herättää tunteita. Kulttuurikasvatuksen keinoin voimme varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten kanssa työskennellä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä osallisuutta vahvistaen. Taide ei anna suoria ja yksiselitteisiä vastauksia, mutta sen avulla voi ilmaista, käsitellä ja

Muiden kulttuuritoimijoiden tarjontaa Tuntuuko missään

kertoa kokemuksistaan ja tunteistaan. Kuten taide myös tunteet ovat moniulotteisia ja monimut-

– tunne taide ja taida tunteet arjessa - teemavuoteen					

kaisia.

Päiväkodeissa hyödynnetään kulttuurikasvatusopasta ja taideaineita arkipäiväntoiminnoissa teemaan liittyen. Lasten tulee päästä tasavertaisesti ja monipuolisesti nauttimaan omakohtaisista
kokemuksista taiteen, kulttuurin ja leikin parissa.
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KULTTUURITOIMINTAA OULUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA
Tietoa ja tukea kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa löydät Akkunasta
osiosta Kulttuurikasvatuksen ohjeistus. Sivustolta löytyy Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen
kulttuuriopas, joka on osa kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa, sisältäen muun muassa ikäkausikohtaiset vähimmäistavoitteet yksikkökohtaiseen kulttuurikasvatussuunnitelmaan. Kulttuuriopas löytyy myös osoitteesta www.ouka.fi/oulu/alakooki

Alakööki
Alakööki on Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen ja kulttuurikasvatuksen
kehittämisyksikkö, joka toimii päiväkotien oppimisympäristön laajentajana. Toiminta on alkanut jo
vuonna 2004. Alakööki suunnittelee ja toteuttaa kokemuksellista ja elämyksellistä toimintaa varhaiskasvatusyksiköille luonnossa, päiväkodeissa ja kulttuurilaitoksissa sekä kehittää ja tukee varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen kasvatusta ja kulttuurikasvatusta.

Alaköökin kivijalkana toimivat kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat, kaupungin
ympäristöohjelma ja oululaisuus. Alaköökin toimintaa järjestetään mm. Hupisaarten kaupunginpuistossa, Timosenkosken luontokoulun retkeilyalueella, Pohjois-Pohjanmaan museossa, Oulun
taidemuseossa, Oulun teatterissa, Oulun kaupunginkirjastossa, päiväkodeissa, päiväkotien lähimetsissä ja -puistoissa. Alakööki tiedottaa päiväkoteja tulevasta toiminnastaan sähköpostitse kulttuurivastaavien ja varajohtajien kautta sekä Sikun koulutuskalenterissa
www.kuntapalvelut.fi/sikunkoulutuskalenteri/

Kulttuurikummitoiminta
Syksyllä 2004 käynnistyi Alaköökin kehittämä ja ylläpitämä kulttuurikummitoiminta. Päiväkodit
voivat hakea kulttuurikummia vuodeksi kerrallaan Sikun koulutuskalenterissa syyskuussa. Haku
sisältää vapaamuotoisen hakemuksen, joiden perusteella Alakööki valitsee kummille päiväkodin.

Kulttuurikapsäkki
Kulttuurikapsäkki-työryhmä toimii kulttuurikasvatuksen tukijana, asiantuntijana, kehittäjänä ja

Kulttuurikummeina toimii henkilöitä eri kulttuurilaitoksista. Kulttuurilaitosten edustaja eli kulttuu-

keskustelun ylläpitäjänä. Työryhmään kuuluu varhaiskasvatuksen opettajia, yliopiston opettaja,

rikummi vierailee päiväkodissa ja kertoo kulttuurilaitoksensa toiminnasta ja tuo näin kulttuurisen

lastenkulttuuripäällikkö ja alaköökiläiset. Työryhmä muun muassa suunnittelee vuosittaisen kult-

tervehdyksen päiväkotiin. Kulttuurikummi kutsuu lapset vierailulle omaan toimipaikkaansa katso-

tuurikasvatuksen yhteisen teeman ja siihen liittyvät aloitustapahtumat sekä kulttuurin kevätjuhlat

maan ja kuuntelemaan harjoitusta, näyttelyä tai muuten vain kiertämään ja tutustumaan rakennuk-

ja suunnittelee koulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Kulttuuriaiheisia koulutuksia löydät

seen ja toimintaan. Lapset tuovat tullessaan kulttuuritervehdyksen esim. esityksen tai taideteoksen

Akkunasta Sikun koulutuskalenterista.

muodossa.
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KAUPUNGIN KULTTUURITOIMIJOIDEN TARJONTAA
TUNNE TAIDE – TAIDA TUNTEET ARJESSA TEEMAVUOTEEN

tavataan 11 eläintä, joista osa on saaliseläimiä ja osa hyöty- tai kotieläimiä. Kohdattavat eläimet ovat: hylje, hirvi, karhu, orava, kettu, lehmä, hevonen, kissa, koira, lohi ja pöllö. Pysähtymiskohdat on merkitty museon näyttelyyn.

Oulun kaupunginkirjasto
Pääkirjasto, alue- ja lähikirjastot, kirjastoauto Onneli

Eläinten jäljillä museossa -opintopolku on tarkoitettu päiväkoti-ikäisille sekä 1-4-luokkalaisille ala-

Kirjastoista voi pyytää taide- ja tunneaiheisia satuhetkiä. Voit tilata kirjapaketteja tietyistä teemois-

koululaisille lapsille, sekä leikkimielisille aikuisille. Kierroksen vetäjänä voivat toimia päiväkodin

ta, esimerkiksi taiteesta ja tunteista. Kirjastoissa voi pitää myös omia taidenäyttelyjä! Ota yhteyttä

henkilöstö tai lapsen vanhemmat. Kierros on siis omatoiminen ja museon asiakaspalvelu neuvoo

omaan kirjastoosi tai kirjastoauto Onneliin.

teidät alkuun.

Taiteesta ja tunteista löytyy paljon kivoja kirjoja! Tässä maistiaisia, lisää löydät Tuntuuko missään –

Ilmoitathan vierailustasi etukäteen: info.PPM@ouka.fi p. 044 703 7161

tunne taide ja taida tunteet arjessa -verkkovinkkilistaltamme. Samalla voit tehdä kirjoista varauksia.

Hinta: Pohjois-Pohjanmaan museoon on päiväkotiryhmille vapaa pääsy.

•

•

Ninni Oljemark: Museo kaikille. Villisika maalaa hienon taulun ja haluaa rakentaa oman muse-

Opastukset ja työpajat laskutetaan erillisen hinnaston mukaan.

on. Onko idea kuitenkaan hyvä? Mainio pienten kuvakirja korostaa yhteisöllisyyttä ja sisältää

Päiväkotien yhteyshenkilö: Museolehtori Arja Keskitalo arja.h.keskitalo@ouka.fi p. 044 703 7159

hauskoja askarteluohjeita.

Sijainti: Ainolanpolku 1

Marika Maijala: Suden hetki. Surullinen susi alkaa maalata puutarhurin muotokuvaa. Yksinäi-

Lisätiedot: www.ouka.fi/oulu/luuppi/pohjois-pohjanmaan-museo

syyden muuri murtuu, ja ystävyyden avulla taiteilija löytää uudelleen oman luovuutensa.
•

Lena Eriksson: Linnuntietä taiteeseen: Taidekirja lapsille ja tiedonhaluisille aikuisille: Ruotsin
kansallismuseon kokoelmista. Oletko utelias? Haluatko nähdä? Mietiskele! Käytä aistejasi ja

Oulun taidemuseo
NÄYTTELYT
•

koe erilaisia tunteita!

19.9.2020 – 7.3.2021 Rento meininki – Naivismia Oulun taidemuseon kokoelmista
Rento

meininki

Tuntuuko missään – tunne taide ja taida tunteet arjessa -verkkovinkkilista

täyttää taidemuse-

https://outi.finna.fi/List/849971

on toisen kerrok-

Lisätiedot ja kirjastojen yhteystiedot: www.ouka.fi/oulu/kirjasto/kirjastot

sen värikkäillä ja
veikeillä maalauksilla ja veistoksil-

Pohjois-Pohjanmaan museo
Pohjois-Pohjanmaan museon nettisivuilta löytyy materiaalia rikastuttamaan ryhmän omatoimista

la. Naivismin tapaan tyylit ovat omintakeisia ja materiaalit monenlaisia. Tarinalliset teokset

museovierailua. https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/tehtavia-koululaisille-ppm

kuvaavat humoristisesti, joskus myös haikeaan sävyyn, maailmanmenoa ja ihmiseloa. Esillä

Esimerkiksi Eläinten jäljillä museossa - tietoa ja tehtäviä

on Heinäsen taidesäätiön lahjoitusteoksia ja taidemuseon omia hankintoja, jotkut nyt ensi-

Opi tunnistamaan eläimiä ja niiden jälkiä. Opi suomalaisia sananlaskuja. Montako tikkuria on

esittelyssä Oulussa. Näyttelyssä on myös omatoimipajatila, jossa kaikki pääsevät tekemään

kiihtelys? Onko sinulla oma lehmä ojassa? Nämä ja monet muut eläimiin liittyvät kysymykset

ja tutustumaan naivismiin eri toimintojen kautta. Lisäksi teosten rinnalle on toteutettu virtu-

ratkeavat matkan varrella. Museon perusnäyttelyyn suunnitellun oppimispolun varrella

aalinäyttely, joka juhlistaa Oulun taidekoulun 40-vuotisjuhlavuotta.
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•

8.10.2020 – 14.2.2021 Inka Nieminen – Sea-changes

päiväkodille ja takaisin. Päiväkodin henkilökunta huolehtii taidekaapin esillepanosta, säilyttämi-

Kuvanveistäjä Inka Niemisen (s. 1971) uusimmat teokset ovat syntyneet osittain korona-ajan

sestä ja turvallisuudesta laina-aikansa ajan. Katso lisätietoa taidekaapeista ja niiden sisällöstä:

keskellä, jolloin on ollut luontevaa pysyä perusasioiden äärellä ja pitää tekemisen tekniikat

https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/taidekaapit.

selkeinä. Helsingissä ja Hailuodossa työskentelevä, vuonna 1999 Kuvataideakatemiasta

Näyttelyvarauspyynnöt lokakuun alusta alkaen osoitteessa https://urly.fi/1I9y. Syksyn osalta tai-

valmistunut Nieminen tunnetaan luontoa ja ympäristöä eläytyvästi tulkitsevana, kekseliää-

dekaapit on jo varattu, mutta vapaita aikoja on saatavana jälleen vuoden 2021 alusta.

nä puunkäsittelijänä, jolle materiaalien alkuperä, ominaisuudet ja merkityssisällöt ovat tärkeä osa työskentelyä. Veistosinstallaatioissa yhdistyvät käsin tekemisen ikiaikainen vietti ja

TAIDEPAJAT JA OPASTUKSET

lumous, maanläheiset, ekologiset materiaalit, kuten lampaanvilla, puunjuuret ja polttamaton

Oulun taidemuseo järjestää sopimuksen mukaan taidepajoja ja toiminnallisia opastuksia. Muistat-

savi, sekä innovatiivinen, tutkiva lähestymista-

han aina ottaa yhteyttä taidemuseon asiakaspalveluun ja sopia ryhmänne vierailusta etukäteen,

pa materiaaleihin. Näyttelyssä on mukana myös

jotta mahdollistamme miellyttävän vierailukokemuksen kaikille ryhmille. Samalla voitte myös sopia

Hailuodon rantamaisemissa kuvattu videopro-

mahdollisista lainamateriaaleista, kuten istuin- ja piirtoalustoista, vierailunne ajaksi.

jisointi ja LED-valoa hyödyntävä teos.
MUKSUBOXIT OMATOIMIKIERROKSELLE
•

17.4.2021 – 5.9.2021 Supernatural

Tällä hetkellä muksuboxit eivät koronasta johtuen ole käytössä, mutta palautamme ne tilanteen

Miltä meidän kehomme tulevat näyttämään?

salliessa jälleen saleihin. Muksuboxit on tarkoitettu museovieraiden, niin päiväkotien kuin perhei-

Ketä tai mitä meistä tulee? Minkälaisessa ympäristössä elämme?

denkin käyttöön. Ne sisältävät erilaisia tehtäviä alustuksineen, jotka on värikoodattu karttaan teos-

Laaja kansainvälinen nykytaidenäyttely pureutuu keinoälyn ja biogenetiikan kehitykseen, joi-

ten äärelle. Tehtäviä voi suorittaa pienryhmissä yhdessä ohjaajan kanssa. Muksuboxeja on kolme

den myötä ihmiskunta tulee enenevässä määrin kykeneväksi muuntamaan kaikkea elollista

ja ne voi varata etukäteen asiakaspalvelustamme. Muksuboxien sisällöt päivittyvät näyttelyvaihdon

– luontoa, eläimiä ja kasveja, kuten myös ihmiskehoa – kauaskantoisin seurauksin. Teknolo-

myötä.

giset innovaatiot ovat myös muuttaneet veistostaiteen ilmettä ja tulevaisuutta. Kiehtovien,
esteettisten ja osin huolestuttavienkin teosten avulla taiteilijat saavat meidät tietoisiksi digi-

Hinnasto:

taalisen ja biologisen vallankumouksen vaikutuksista, ja kysyvät mitä seurauksia teknologi-

Vierailu taidemuseossa on päiväkotiryhmille ohjaajineen ilmainen.

sella kehityksellä on meidän tunne-elämäämme ja hyvinvointiimme.

Toiminnallinen opastus 50 euroa.
Työpajojen hinnat vaihtelevat, alkaen 50 euroa.

LELU-ILO sekä Luonnollisesti -TAIDEKAAPIT

Lisätietoa nettisivuilta https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/oulun-taidemuseo sekä tarkemmat

Oulun kaupungin päiväkoteihin on lainattavissa maksutta taidekaappeja Oulun taidemuseolta.

Hintatiedustelut: peda.taidemuseo@ouka.fi / laura.lampinen@ouka.fi

Taidekaapit sisältävät pienen taidenäyttelyn sekä oheismateriaalin, jossa on ohjeet kaapin esille-

Taidepajakokonaisuudet lisätietoineen: https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/taidepajat

panosta, tietoa sisällöstä sekä ideoita ja materiaaleja taidekaappiin tutustumiseen. Tällä hetkellä

Ryhmäkäynnin ilmoittaminen sekä muksuboxin ja lisämateriaalin varaaminen asiakaspalvelusta:

lainattavissa olevat täysin uudet taidekaapit pohjautuvat Heidi Kestin ja Anni Rapinojan taiteeseen.

info.taidemuseo(at)ouka.fi tai puhelimitse 044 703 7471

Taidekaapin laina-aika on noin 3 viikkoa. Taidemuseo huolehtii taidekaapin kuljetuksesta

Käyntiosoite: Kasarmintie 9

8

Aukioloajat vuoden 2020 loppuun ke–su 10–17

9

Oulun teatteri
Marraskuussa 21.11. saa ensi-iltansa koko perheen näytelmä Kaboom ja kuvittelun voima. Esitys ker-

Koulutusiltapäivän aikana tutustaan Minä tykkään nyt -kirjan runoihin, kuviin ja sanataidehar-

too lapsesta itsenäiseksi kasvamisen kynnyksellä ja siitä, miten tärkeää on jaksaa kuvitella itseään ja

joituksiin itse kokeillen. Tarkoitus on, että koulutuksen materiaaleja voi käyttää omassa opetus-

maailmaa toisenlaiseksi, vaikka se vaatisikin vähän tylsyyden sietämistä. Kaboom ja kuvittelun voi-

ryhmässä vaikka heti seuraavana päivänä.

ma on Oulun teatterin taiteellisen johtajan Alma Lehmuskallion ohjausdebyytti suurella näyttämöllä,

Ilmoittautuminen Oulun Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenterissa

jossa nähdään koko teatterin näyttelijäensemble vahvistuksenaan kolme vierailevaa sirkustaiteilijaa.

https://www.kuntapalvelut.fi/sikunkoulutuskalenteri/course.php?l=fi&t=2223

Arkipäiväesitykset suurella näyttämöllä
•

pe 27.11. klo 12

LUKULUMOA JA KIRJAVIMMAA -hanke tuo sanataideiloa päiväkotiin

pe 4.12. klo 12

Oulussa käynnistyy syksyllä 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Lukulumoa ja kir-

pe 11.12. klo 12

javimmaa -hanke, joka innostaa sanataiteen ja lukemisen pariin päiväkodeissa ja kouluissa.

pe 15.1. klo 12

Hankkeen kirjakummit tuovat sanataidekasvatuksen sisällöt osaksi lasten arkea päiväkotipäi-

Alennusliput 20 €

vän aikana. Kirjakummeina työskentelee kaksi Oulun lastenkulttuurikeskuksen sanataideopet-

Yhteyshenkilö Anna Maria Luonuansuu, p. 044 703 7112

tajaa, Anna-Leena Jurkkala ja Ainokaisa Veteläinen.

anna.luonuansuu@oulunteatteri.fi
Teatterin nettiosoite https://teatteri.ouka.fi/ohjelmisto/

Päiväkodeissa kirjakummitoiminta suunnataan 3–5-vuotiaiden ryhmiin, erityisesti viskarivuoteen. Kirjakummi vierailee päiväkotiryhmässä kolmen viikon aikana yhteensä yhdeksän kertaa.
Joka viikko ryhmä saa myös oman elämyksellisen lukutehtävän, jonka tarkoituksena on kan-

Valveen sanataidekoulu
•

nustaa kummiryhmää pitämään lukulumoa yllä myös itsenäisesti.

ILO ON ILMAPALLO -koulutus
Sanataidekoulu esi- ja alkuopetuksen henkilökunnalle

Kirjakummit tiedottavat hankkeesta päivähoidon kulttuurivastaavien kautta. Lisätietoa hank-

Ti 13.10.2020 klo 13–15.30

keesta Oulun lastenkulttuurikeskuksen verkkosivuilla

Paikka: kulttuuritalo Valve

www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/

Kouluttajat: Anna Anttonen ja Kati Inkala, Oulun lastenkulttuurikeskuksen sanataiteen vastuuopettajat

Olen minä pussaillut ja voin pussata uudestaan; Jos kaksi tykkää samasta, niin voi tulla riitaa;
Tytöt tykkää nopeammin; Minä tykkään minusta!
Minä tykkään nyt (WSOY 2019) on tunteiden työkirja lapsille, aikuisille ja ammattikasvattajille.
Kirjassa lapset kertovat ajatuksiaan eri tunteista, joihin syvennytään Eppu Nuotion sykähdyttävien runojen ja Liisa Kallion hehkuvien kuvitusten kautta. Mukana on lisäksi Oulun lastenkulttuurikeskuksen sanataideopettajien Anna Anttosen ja Kati Inkalan laatimia tehtäviä, joiden

•

SANATAIDETTA PÄIVÄKOTIIN – valmiita tehtäviä verkossa
Unelmien saari, hiippailevia unia ja ahmattitoukan sanaherkkuja…
Lumotut sanat -festivaali on laatinut päiväkoteja varten omat sanataidepaketit aina taaperoista
esiopetukseen saakka. Kustakin kokonaisuudesta löytyy neljä tehtävää, joista voi valita mieluisimmat – tai tehdä lasten kanssa vaikka kaikki.
Sanataidepaketit löytyvät osoitteesta www.lumotutsanat.fi

kautta tunteita on hauska ja turvallinen lähestyä.
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MUIDEN KULTTUURITOIMIJOIDEN TARJONTAA TUNNE TAIDE
– TAIDA TUNTEET ARJESSA -TEEMAVUOTEEN

LASTEN FESTIVAALEJA OULUSSA
Lasten ja nuorten teatterifestivaali 6.–10.4.2021
Lasten ja nuorten teatterifestivaalit viettävät ensi keväänä 40-vuotisjuhlavuottaan! Festivaalien
teemana on vallankumous ja kärkiajatuksena se, mitä kaikkea teatterilla voisi tapahtua, jos lapset
ja nuoret saisivat itse päättää. Onko meillä kenties aulassa hattarakone? Tai rappusissa liukumäki
ja näyttämöllä lasten vaatettamat näyttelijät, se nähdään keväällä 2021!

Liikkuvan laulurepun päiväkotikonsertit
Innosta hihkuen liikkuvat lauluheput pakkaavat pitkästä aikaa kimpsunsa ja kampsunsa ja suuntaavat päiväkoteihin leikkimään ja laulamaan yhdessä lasten kanssa. Osallistavassa konsertissa nähdään ja kuullaan koko tunteiden kirjo; yhdessä nauretaan, itketään, tykätään ja vähän pelätäänkin.
Liikkuva Laulureppu on tehnyt omaa lastenmusiikkiaan jo kymmenen vuoden ajan ja julkaissut viisi

Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikot 24.4.–6.6.2021
Lumotut sanat tarjoaa joka kevät elämyksellistä sanataide- ja kirjallisuusohjelmaa paitsi lapsille,
nuorille ja perheille myös ammattikasvattajille sekä osaksi päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten
taidekasvatussisältöjä.

levyä. Viimeisin Haaveiden maa -levy ilmestyi viime vuoden lopulla. Päiväkotikonsertissa kuullaan
tuotantoa koko Laulurepun taipaleelta. Konsertin kesto n. puoli tuntia, konsertti soveltuu kaikenikäisille. Konsertin hinta 200 € (akustinen konsertti) ja 250 € (konsertti äänentoistolla). Keikkailemme päiväkodeissa pääsääntöisesti ke ja to -aamuisin, myös iltapäivä/ilta-ajat sopimuksen mukaan.
Varaukset ja tiedustelut: Mari Rautio 050 4401437

Toukokuussa 2021 Lumotut sanat järjestää päivähoitoikäisille ja ihan kaikille maksuttomia tarina-

tai liikkuvalaulureppu@hotmail.fi

tuokioita, sanataideseikkailuita ja opastettuja kierroksia Unikudelmia-näyttelyssä. Unikudelmia on

www.laulureppu.fi

näyttely yöllä ja päivällä kiinni saaduista unista ja unelmista. Se on moniaistinen taideseikkailu, joka
rakentuu kotimaisen kirjallisuuden klassikoiden ja upeiden uutuuskirjojen ympärille. Lumottujen
sanojen vuoden 2017 suurtuotanto piipahtaa
kiertueeltaan Valvegalleriaan, ja kotiinpaluun
kunniaksi Unikudelmia uudistuu: näyttelyyn
rantautuu uusia kirjoja ja taideteoksia. Unikudelmia kertoo 36 kirjan tarinoita ja mukana

Prinsessa Pikkiriikki – Hulvaton monitaiteinen koko perheen näyttämöteos

on teoksia ihan jokaiselle: kuvakirjoja, sarja-

Joko sinä tunnet prinsessa Pikkiriikin?

kuvaa, satuja, kuvakertomuksia, novelleja,

Hän on yhtä aikaa maailman ihanin, kiltein ja tuhmin tyttö, ja se jos mikä, on ihan mahdollista.

romaaneja ja tietoa.
Hän on niin ihana, että hänen varpaanvälinsäkin tuoksuvat ruusulle. Pinaattikeitto mekon rinnukIlmoittautuminen
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silla ei hidasta hänen seikkailujaan, saati tuhmurointejaan. Välillä Pikkiriikki päätyy pinteeseen,

tarinamatkoille alkaa huhtikuussa. Tarkem-

yleensä aikuisten tyhmien sääntöjen vuoksi. Siksipä Pikkiriikki lähettääkin aikuiset välillä himskat-

mat tiedot sisällöistä päivittyy festivaalin

tiin määräilemästä tai muuttaa parhaan ystävänsä Pöjöläisen ja taikakoiransa Makkaran kanssa

verkkosivuille www.lumotutsanat.fi

omaan kotiin asumaan.
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Teos on lastenteatteria tanssin, sirkuksen ja musiikin siivittämänä. Tarina lumoaa lempeällä anarkismillaan pienet ja isot prinsessat, batmanit, delfiinit ja kaikki, jotka uskaltavat antautua mielikuvituksen varaan. Prinsessa Pikkiriikin maailma murheineen ja iloineen hurmaa ja liikuttaa.

Esitys pohjautuu Hannele Lampelan kirjaan Prinsessa Pikkiriikki (2016). Teoksen näyttämötoteutuksesta vastaa joukko oululaisia taiteilijoita ja lastenkulttuurin vaikuttajia. Lähtökohtana teokselle
on mahdollisuus osallistua (aina kuitenkin haluamallaan tavalla). Haluavatko kaikki istua hiljaa katsomossa? Ei ainakaan prinsessa Pikkiriikki itse!

Esitys on tilattavissa päiväkotiin. Tarvitsemme 6x6 m tilaa, mikäli tämä tuottaa haasteita esitys on
mahdollista järjestää myös Nuottasaaritalossa, osoitteessa Isokatu 94.
Kysy rohkeasti tarjous.
Tiedustelut ja yhteydenotot myllyla.anna@gmail.com tai 0405734723
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044 703 5391
alakooki.vaka@ouka.fi
ouka.fi/oulu/alakooki

Kuvitus Auli Sukuvaara
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