KÄSIOHJELMA

Kulttuuritalo Valve
Hallituskatu 7, Oulu
www.lumotutsanat.fi
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Lumotut sanat kertoo tarinoita jo
kymmenettä kertaa

SANATAIDEVIIKKOJEN
AVAJAISJUHLA 16.4.

Tarinamatkoja, kirjakuvituksia, sanataidepajoja, näyttelyelämyksiä, kirjoituskursseja, kirjailijavieraita, runoja, konsertteja ja pop up -kirjakauppa.
Kevään Lumotut sanat tuo kirjakuhinaa Valveelle jo kymmenennen kerran. Tämän
vuoden sanataideviikot on erityisesti kuvitustaiteen riemujuhlaa, kun Valveelle tuodaan värikäs kattaus suomalaisten huippukuvittajien teoksia. Valvegalleriaan saapuu Euroopassakin kiertänyt BY – Olipa kerran kylä -näyttely, jossa esille nousevat
suomenruotsalaisen kirjakuvituksen kärkinimet. BY levittäytyy myös Valveen kahvila
Konst o. Deliin, ja sen lisäksi kahvilassa nähdään yhden BY-taiteilijan ja tämän vuoden sanataideviikkojen kuvittajan Maija Hurmeen teoksia laajemmin.
Sanataiteen seitsemän juhlaviikkoa alkavat lauantaina 16.4., jolloin vietetään Lumottujen sanojen huikeaa avajaisjuhlaa. Avajaisista alkaen sanataideviikot kutsuu
kaikenikäiset kirjallisuuden ystävät mukaan monipuoliseen ohjelmaan, jota on tarjolla jopa kesään saakka.
Joka sunnuntai juhlitaan, kun BY – Olipa kerran kylä -näyttelyssä on ohjelmassa kaikille avoin tarinatuokio sekä näyttelyopastus. Uusiutunut pop up -kirjakauppa Kirjava
on avoinna sanataidesunnuntaisin.
Viikoilla 18–22 sanataideviikot tarjoaa ohjelmaa myös päiväkodeille, kouluille, iltapäiväkerhoille ja oppilaitoksille sekä kaikenlaisille muillekin ryhmille, kun BY – Olipa
kerran kylä -näyttelyssä järjestetään päivittäin maksuttomia tarinamatkoja, sanataidepajoja ja elämyksellisiä näyttelykierroksia.

Liput, varaukset ja ilmoittautumiset: Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja monet niistä maksuttomia. Maksullisten esitysten hinnat on merkitty ohjelmaan, ja niihin saa
lippuja Valveen lippumyymälästä. Ennakkoilmoittautumista vaativien tapahtumien
ilmoittautumisohjeet löytyvät tapahtumakuvauksen yhteydestä.

SANATAITEELLISIA TYÖPAJOJA KLO 10.30–13
Piipahda juhlahumun lomassa Valveen ala-aulaan ja kahvila Konst o. Deliin avautuviin sanataidepajoihin sekä Pohjois-Suomen SAFAn järjestämiin arkkitehtuurityöpajoihin. Luvassa supersankareita ja seikkailuratoja, eläinkuuluisuuksia ja äänekkäitä ötököitä, lumoavia linnoja sekä lystikkäitä luurankoja.

OTAVAISEN OLKAPÄILLÄ
PÅ RYMDFÄRD I KARLAVAGEN
RUNOLEIKKIHETKI
1–5-vuotiaiden lasten perheille
la 16.4. klo 11 ja 12
Kesto: noin 40 min
Valvenäyttämö, 2. krs.
Liput 7 €, Valveen lippumyymälästä

5-4-3-2-1
Matka
alkaa!
Tarinallinen
ja
esityksellinen
runoleikkihetki
pienille astronauteille. Avaruussukkulassa matkaa kanssasi tekee kaksikielinen miehistö: Harriet Abrahamsson (r), Janne Ali-Vehmas (r, s) ja Outi-Maria Takkinen (s).

Tervetuloa!

Tapahtumapaikka
Kulttuuritalo Valve
Hallituskatu 7, Oulu
www.kulttuurivalve.fi

Kello kymmenen sanataideviikot kutsuu avajaisiin jo kymmenennen kerran. Lumotut
sanat avaa ovensa kirjakuvitusten keskelle sekä Valvegalleriaan että kahvila Konst
o. Deliin. Valvegalleriaan rakentuva ja kahvilaan levittäytyvä BY – Olipa kerran kylä
-näyttely houkuttelee pieniin taloihin kuulemaan kiehtovia kertomuksia. Kahvilassa
tarinoiden äärelle kutsuvat myös tämän vuoden sanataideviikkojen kuvittajan Maija Hurmeen teokset. Sanataideviikkojen teemakirjoja on mahdollista ostaa pop up
-kirjakauppa Kirjavasta sekä lainata Oulun kaupunginkirjaston pop up -lainaamosta
kotiin saakka.

Kuva: Otavaisen olkapäillä

Valveen sanataidekoulu on koonnut tuttuun tapaan Lumotun kirjallisuuspaketin, johon kuuluu parisenkymmentä tämän vuoden sanataideviikkojen teemoihin liittyvää
teosta. Paketista löytyy kuvakirjoja, runoja, tarinoita, satuja ja romaaneja aivan kaikenikäisille. Jokaiseen kirjaan suunniteltu sanataideharjoitusmateriaali on verkossa
vapaasti kaikkien käytettävissä.

la 16.4. klo 10–13
Valvegalleria ja Konst o. Deli
Vapaa pääsy

Lipunmyynti
Valveen lippumyymälä
Avoinna ke–su klo 12–19
p. 08 5584 7575

Festivaalin ohjelmisto sekä
sanataideharjoitukset
www.lumotutsanat.fi

Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

Ohjaus: Harriet Abrahamsson
Valosuunnittelu: Ina Niemelä

KONST O. DELIN KEITTOLOUNAS
klo 11–13
7,5 / 5 €
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BY
–

ELÄMYKSELLINEN KUVITUSNÄYTTELY
la 16.4. – to 2.6.2016
Valvegalleria ja Konst o. Deli
Vapaa pääsy
ryhmävaraukset p. 050 4118193 / valveen.taikalamppu@ouka.fi
Avoinna kaikille ma–pe klo 12–20, la–su klo 10–20
Ryhmille myös ma–pe klo 8–12

BY – Olipa kerran kylä valloittaa väreillä, fantasialla ja tunteiden palolla – niin kuin näyttelyn kirjatkin! Moniaistisessa kuvitusnäyttelyssä vierailija
tutustuu
suomenruotsalaisen
kirjakuvituksen
parhaimmistoon.
Tässä
kylässä kuvittelemalla pääsee seikkailemaan metsiin ja meren rannoille, löytötavaratoimistoihin, mökkeihin, kerrostalojen pihamaille ja linnoihin sekä kohtaamaan tarinoiden kiinnostavia henkilöitä pikkuruisissa taloissaan. Taitelijoiden animaatiot, alkuperäispiirustukset sekä mielenkiintoiset tehtävät kutsuvat viihtymään retkellä pitkäänkin.

BY – Olipa kerran kylä on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lastenkirjoista.
Näyttelyssä tutuksi tulee yhdeksän taiteilijaa teoksineen: Malin Ahlsved, Linda Bondestam, Lena Frölander-Ulf, Maija Hurme, Anna Härmälä, Veronica Lassenius, Åsa
Lucander, Christel Rönns ja Kasper Strömman. Näyttelyn on kuratoinut ja lavastanut kuvataiteilija Bo Haglund. BY aloitti kansainvälisen kiertueensa Frankfurtin kirjamessuilta vuonna 2014, ja sen jälkeen se on kiertänyt ympäri Eurooppaa ja Suomea.
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BY-NÄYTTELYN TAITEILIJAT
Malin Ahlsved
Ahlsvedin suggestiivinen kuvamaailma muistuttaa hyvin paljon
lastenkirjakuvituksia. Ahlsvedin maalaustaiteelle on luonteenomaista tarkkanäköinen rehellisyys ihmisen sisäisen voiman ja
haurauden kuvauksessa.

Anna Härmälä
Härmälän hieman absurdi kuvamaailma on samanaikaisesti nenäkkään häikäilemätön ja graafisesti tarkoin sommiteltu. Kuvat
ovat voimakkaita kontrastiväreineen ja lukemattomine jännittävine
yksityiskohtineen. Suomen- ja ruotsinkieliset tekstit on ripoteltu
kuvien lomaan, ja nokkelia, kaikenikäisille avautuvia sanaleikkejä
suolletaan tiheään tahtiin.

Veronica Lassenius
Kolmeminuuttiset Saari-animaatiot ovat silmien ja korvien juhlaa.
Elokuvat ovat kielirajoista riippumattomia, koska dialogia ei ole,
mutta niissä on musiikkisäestys. Fungi-animaatioille on tunnusomaista sama positiivinen ja värikäs lähestymistapa.
Lena Frölander-Ulf
Frölander-Ulf käyttää kiinnostavasti hyväkseen tuttua satuaineistoa ja leikittelee kapinallisesti sadun konventioilla. Frölander-Ulfin kuvakirjat näyttävät, että lastenkirjan ei tarvitse aina olla värikäs. Hän raivaa päinvastoin tilaa kontrastiltaan voimakkaille
mustavalkoisille kuville sekä murretuille ja hillityille värisävyille.

Maija Hurme
Hurmeen kuvakirjadebyytti Peiton alla (yhdessä Anssi Hurmeen
kanssa) häivyttää klassiseen fantasiatyyliin unen, mielikuvituksen
ja todellisuuden rajoja. Hurmeen menetelmät ja materiaalit ovat
perinteisiä, mikä antaa hänen kuvakirjalleen tarkoituksellisen käsintehdyn vaikutelman.

Linda Bondestam
Tyylin, värityksen sekä aihe- ja genrevalintojen suhteen Bondestamin kuvakirjoissa kulkee iloinen, leikkisä ja anarkistinen juonne.
Bondestamin elämänmyönteiset kuvakirjat sisältävät myös rohkeita yhteiskunnallisia kannanottoja.

Åsa Lucander
Lucanderin animaatiot on suunnattu ikäjakaumaltaan laajalle
yleisölle. Ne ovat eloisia ja leikkisiä. Animaatioiden huumori on
toisinaan tummasävyistä, mutta vapauttavan vinksahtanutta. Musiikkia, aitoa dialogia, elokuvaa, piirroshahmoja ja nukkeja yhdistellään nokkelasti ja ennakkoluulottomasti.

Christel Rönns
Rönns on kuvittanut n. 60 kirjaa, joista kolme on kokonaan hänen
omaansa. Hän sai vuonna 2012 Finlandia Junior -palkinnon kirjastaan Perin erikoinen muna. Tunnusomaista Rönnsin tuotannolle
ovat kekseliäät perspektiivinvaihdokset, joiden avulla arkipäiväisiä
ja tunnesisällöltään raskaita aiheita käsitellään leikkimielisesti ja
vivahteikkaasti.

Kasper Strömman
Strömman on tehnyt yhdessä Nora Strömmanin kanssa hilpeänhassuja kuvakirjoja, jotka häivyttävät ihmisen ja eläimen välistä rajaa näyttääkseen yhteiskunnassa vallitsevia stereotypioita. Strömmanin häpeilemätön tyyli ja värivalinnat todistavat, ettei lapsille
tarkoitettujen kuvien ja kirjojen tarvitse olla vaisun varovaisia tai
makean söpöileviä.

Valokuvat: Jonas Udd
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Kuva: Laura Mendelin

Maija Hurme

SUPERVOIMIA JA ONNEN KUPLIA -NÄYTTELY
MAIJA HURMEEN KUVITUKSIA
la 16.4. – to 2.6.2016
Kulttuuritalo Valve, Konst o. Deli
Avoinna kulttuuritalo Valveen aukioloaikojen mukaisesti
ma–pe 8–22 ja la–su klo 10–22
Vapaa pääsy
Maija Hurmeen (s. 1976) runsaat ja yksityiskohtaiset kuvitukset kertovat tarinoita ja
välittävät voimakkaita tunnetiloja sekä lapsille että aikuisille. Hurme piirtää ja maalaa käsin vesi- ja peiteväreillä sekä puukynillä. Hän tykkää näpertää, leikkiä ja tutkia
maailmaa kuvia tekemällä. Maija Hurmeen kuvittama Lepakkopoika oli vuonna 2014
ja Rassel prassel Puss vuonna 2015 Arvid Lydecken -palkinnon ehdokkaana. Maija
Hurmeen, Tuula Korolaisen ja Riitta Tuloston yhteinen Lasten oma vuosikirja palkittiin Valtion tiedonjulkistamispalkinnolla vuonna 2015. Maija Hurme on vuoden 2016
Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikkojen kuvittaja.

SANATAIDESUNNUNTAIT
BY – OLIPA KERRAN KYLÄ
-NÄYTTELYSSÄ
17.4., 24.4., 8.5., 15.5., 22.5. ja 29.5.
klo 15
Kesto: tarinatuokio n. 20 min,
opastettu kierros n. 25 min
Valvegalleria
Vapaa pääsy, sopii kaikenikäisille

Teos: Christel Rönns

Sanataideviikkojen jokainen sunnuntai on juhlapäivä, jolloin BY – Olipa kerran kylä
-näyttelyssä on tarjolla tarinatuokio, joka perustuu kirjailija-kuvittaja Christel Rönnsin palkittuun Perin erikoinen muna -kirjaan. Tarinatuokion jälkeen pääsee opastetulle näyttelykierrokselle. Sanataidesunnuntaisin on avoinna myös pop up -kirjakauppa
Kirjava, josta on mahdollista hankkia sanataideviikkojen teemoihin liittyvää kirjallisuutta myös kotiin. Kymmenvuotissynttäreiden kunniaksi pop up -kirjakauppa on
runsaampi kuin koskaan!

PERIN ERIKOINEN MUNA
TARINATUOKIO BY – OLIPA
KERRAN KYLÄ -NÄYTTELYSSÄ
klo 15
Kesto: n. 20 min
RÄKS! sanoo rannalta löytynyt muna.
Sohvan alta kuuluu piipitystä, munassa oli sittenkin ollut asukas. Omituinen
olento saa nimekseen Koi-Koi. Mutta
mikä se oikeastaan on? Ja miten sen
kanssa opitaan elämään? Christel
Rönnsin Perin erikoinen muna -kirjaan pohjautuva tarinankerrontaesitys vie kuulijansa keskelle hurmaavia juonenkäänteitä ja ihastuttavaa
kieltä!

OPASTETTU KIERROS
BY ELI OLIPA KERRAN KYLÄ
-NÄYTTELYSSÄ
klo 15.20
Kesto: n. 25 min
Tervetuloa KYLÄän sunnuntaiselle näyttelykierrokselle. BY – Olipa kerran kylä -näyttely pyrkii leikkisään dialogiin vierailijan
kanssa ja nostaa esiin yhdeksän suomenruotsalaista huippu kuvittajaa. Kierroksella tutustutaan teoksiin, joiden kiehtovat,
hauskat ja jännittävät hahmot asuvat jokainen omassa pienessä talossaan. Tule
avaamaan ovia ihmeelliseen unimaailmaan, astumaan sisään hämärään kartanoon ja tiikerien konttoriin sekä tutkimaan
löytötavaratoimiston arvoituksia!

Maija Hurmeen kuvittamat teokset:
Peiton alla/Under täcket (Schildts & Söderströms 2012), teksti: Anssi Hurme
Lepakkopoika/Fladdermuspojken (Schildts & Söderströms 2014), teksti: Anssi Hurme
Lasten oma vuosikirja (Lasten keskus 2014), teksti: Tuula Korolainen ja Riitta Tulusto
Lasten oma lauluvuosi (Lasten keskus 2016), teksti: Hannele Soljander-Halme
Rassel prassel puss/Onnen kuplia (Schildts & Söderstöms 2015),
runot: Hanna Lundström

RÄKS! Huomaa myös nämä sanataidesunnuntaiden erikoistyöpajat:
su 24.4. n. klo 15.30

POHJOIS-SUOMEN SAFAN
ARKKITEHTITYÖPAJOJA

su 8.5 n. klo 15.30

ÄITIENPÄIVÄN LAHJAIDEAT
SANATAIDETYÖPAJASTA
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Kuva: Ann L Andersson

TARINAKAUPUNGIN
NAAMIAISJUHLAT
to 21.4. klo 18
Valvesali
Liput: 4 € , Valveen lippumyymälästä

HETKUN KETKUN
FREIJAN LASTENKONSERTTI
la 23.4. klo 16
Valvesali
Liput: 9 €, Valveen lippumyymälästä
Hetkun ketkun -konsertti on palkitun Freija-yhtyeen uusin kooste vanhoista ja uusista
kansanomaisista lastenlauluista. Sukupolvia yhdistänyt kirja ja cd-levy Kiekkumaralla – Kansanlauluja lapsille on saavuttanut suuren suosion lapsiperheissä. Tuttuun tapaan yleisö otetaan mukaan lauluun ja leikkiin, ja menoa vauhditetaan svengaavalla
ja mukaansatempaavalla soitolla. Yhtye esittelee monipuolista soitinvalikoimaansa
laulujen lomassa. Meno sopii kaikenikäisille vauvasta vaariin.

Marjukka & Silja

Haluaisitko olla tarinakaupungin poliisi, palomies, noita, konna, kaukaisen (hämäräperäisen) linnan prinsessa tai ritari? Vai lähimetsän karhu, pupu, susi tai leppäkerttu?
Pukeudu lempiasuusi ja hyppää mukaan naamiaismeininkiin! Aivan aluksi estradille
päästetään Valveen sanataidekoulun 4–10-vuotiaat harrastajat omine esityksineen.
Mukana menossa myös pelleilyn ammattilainen sirkustirehtööri Silja. Ilta jatkuu touhuten, keksien, kertoen ja viihtyen, kun juhlasali muuntuu hyväntuuliseksi elämystilaksi. Naamiaisjuhlien kunniavieraaksi saapuu By - Olipa kerran kylä -näyttelystäkin
tutuksi tullut kirjailija-kuvittaja Lena Frölander-Ulf.

Freijan muusikot ovat tuttuja Pikku Kakkosesta, Nukketeatteri Samposta ja Tuttiorkesterista.
Maija Karhinen-Ilo, laulu, haitari, kantele, huilut
Arto Anttila, basso, sopraanosaksofoni, laulu
Matti Laitinen, kitarat, mandoliinit, laulu
Lassi Logrén, viulu, avainviulu, jouhikko, laulu
Lisätietoa: www.freija.fi

16.4. – 29.5.2016
Kirjakauppa on avoinna sanataideviikkojen
tapahtumien aikana. Tarkemmat aukioloajat
verkkosivuilta www.lumotutsanat.fi
Tule tekemään kaupungin parhaat lastenkirjalöydöt sanataideviikkojen omasta pop
up -kirjakauppa Kirjavasta! Kirjavan teosvalikoimasta löytyy jokaiselle jotain: on kuvakirjoja, lastenromaaneja, satuja, lasten ja aikuisten runoja, nuorten ja aikuisten
proosaa – kaikkea! Kirjavalikoima painottuu tämän vuoden sanataideviikkojen teemakirjallisuuteen, mutta joukosta löytyy teoksia myös menneiltä vuosilta. Juhlavuoden kunniaksi Kirjavasta löytyy kirjojen lisäksi runsaasti myös muuta sanataiteeseen
liittyvää, kuten kuvittajien upeita kortteja, julisteita ja muuta mukavaa.

Kuva: Juuso Haarala

POP UP -KIRJAKAUPPA KIRJAVA
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FREIJA: FOLKKIA
& BALLADEJA

LUMOTTU ILTA 22.4.
KIRJALLINEN ILTA
NUORILLE JA
AIKUISILLE

Liput: 5 €, Valveen lippumyymälästä.
Lippu sisältää sekä kirjallisen illan klo
18.30 että Freijan konsertin klo 20.30.

KONSERTTI
pe 22.4. klo 20.30
Valvesali

pe 22.4. klo 18.30
Valvesali
Liput: 5 € Valveen lippumyymälästä
Lippu sisältää sekä kirjallisen illan
klo 18.30 että Freijan konsertin klo 20.30

Myry Voipio

Henriikka Tavi

Lumottu ilta kutsuu kaikki kirjallisuuden ystävät nauttimaan nuorten
sanataiteilijoiden unohtumattomista
esityksistä, kekseliäistä runoperformansseista sekä sirkusryhmä
Sirkus Magentan mukaansatempaavasta ohjelmasta! Illan aikana kuullaan myös kirjailija ja tutkija Myry
Voipion ja runoilija ja kääntäjä Henriikka Tavin kiehtovia ajatuksia kirjoittamisesta ja runoudesta. Juhlan
huipentaa sanataidekoululaisten tämän vuoden tekstiantologian julkistaminen ja Freija-yhtyeen konsertti.
Folkin voimaa ja vahvoja tarinoita! Aikuisille ja nuorille suunnatussa konsertissaan
Freija esittää ohjelmistoa sekä viimeisimmältä Liki-albumilta että tulevalta balladiäänitteeltään. Traagisten balladitarinoiden vastapainoksi yhtye irrottelee kepeiden
ja tanssillisten laulujen parissa hyvällä svengillä ja soundilla.

KOHTAA KIRJAILIJA
Valveen Konst o. Delissä Pop up -kirjakauppa Kirjavan kupeessa on mahdollisuus kirjallisiin kohtaamisiin sanataideviikkojen kirjailijavieraiden kanssa.
Lumottujen sanojen signeerauspisteessä
kirjailijat juovat kahvikupposensa seuravaavasti:

Freija on saanut 10-vuotisella urallaan arvostusta suomalaisen musiikkiperinteen
persoonallisena tulkitsijana. Yhtye tekee kansanlaulupohjaista musiikkia sekä aikuis- että lapsiyleisölle. Freijan toinen albumi SydänJuurilla voitti vuoden 2011 EtnoEmma-palkinnon ja valittiin vuoden kansanmusiikkilevyksi. Myös 2015 julkaistu Liki
äänestettiin vuoden parhaaksi.

la 16.4. klo 12.30 Lauri Hirvonen
to 21.4. klo 19 Lena Frölander-Ulf
pe 22.4. klo 18 Myry Voipio
pe 22.4. klo 20 Henriikka Tavi

Maija Karhinen-Ilo, laulu, haitari, huilut
Arto Anttila, basso, sopraanosaksofoni, laulu
Matti Laitinen, kitarat, mandoliinit, laulu
Lassi Logrén, viulu, avainviulu, jouhikko, laulu
Lena Frölander-Ulf
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VAPUN
KIRJAKEKKERIT

Äitienpäivänä sanataideviikoilla voi rauhoittua herttaisen elokuvan ääreen tai herkutella
brunssilla – sanataidesunnuntain ohjelmaa unohtamatta!

la 30.4. klo 12–15
Kulttuuritalo Valve
Vapaa pääsy

PERIN ERIKOINEN MUNATARINATUOKIO
Valvegalleria, klo 13
Kesto: 20 min

KONST O. DELIN SATUMAINEN
VAPPUBRUNSSI
klo 12–15
20 / 10 €
www.konstodeli.fi

Koko perheen kirjalliset vappukekkerit Valveen Konst o. Delissä! Karnevaalitunnelmaan virittää hyvänmielen DJ Pef Leppard
omalla lapsia (ja aikuisia) tanssittavalla
hittikimarallaan. Letkeän musiikin ja herkuttelun lomassa kannattaa piipahtaa myös
juhlaan virittävissä non stop -sanataidepajoissa, joissa valmistuvat ainakin hauskat
kunniamerkit ja leikkisät kevätlemmikit.
Tarjolla tietysti myös ilmapalloja ja popparikone. Pop up -kirjakauppa Kirjavan sekä
Oulun kaupunginkirjaston pop up -lainaamon runsaasta kirjakattauksesta tarttuu
varmasti luettavaa myös kotiin vietäväksi.

GOOGLAA TARINA TAI
RUNO

NALLE PUHIN ELOKUVA
UUDET SEIKKAILUT PUOLEN HEHTAARIN
METSÄSSÄ
su 8.5. klo 13
Elokuvateatteri Studio
Kesto: 69 min
Ikäraja: S
Vapaa pääsy (nouda lippusi Valveen lippumyymälästä)
Nalle Puhin elokuvan (2011, USA) ovat ohjanneet
Stephen J. Anderson & Don Hall

A. A. Milnen kirjojen pohjalta tehty Nalle Puhin elokuva on Disneyn ensimmäinen
Puh-animaatioelokuva yli 35 vuoteen – ja yhtä hurmaava, nokkela ja hassu kuin alkuperäiset! Nalle Puhin elokuvassa katsojat tapaavat filosofisen mutta hiukan höpsön
karhun sekä tämän ystävät Tiikerin, Kanin, Nasun, Kengun, Ruun – ja viimeisenä vaan
ei vähäisimpänä Ihaan, joka on hukannut häntänsä. Kun Pöllö vielä lähettää koko porukan pelastamaan Risto Reipasta kuvitteelliselta kiusaajalta, päivästä Puolen hehtaarin metsässä tulee vallan vilkas.

SANATAIDESUNNUNTAI BY – OLIPA KERRAN
KYLÄ -NÄYTTELYSSÄ

RUNOILIJA HENRIIKKA TAVIN
SANATAIDEPAJA 12–18-VUOTIAILLE
la 23.4.2016 klo 13–16
Kulttuuritalo Valve, 3. krs, tanssisali 1
Hinta: 20 €
Henriikka Tavi

Tuntuuko että kirjoittaessa joskus loppuu sanat? Netti on valtava kieli- ja puhevarasto, josta voi olla kirjoittajalle paljon hyötyä. Työpajassa kokeillaan oman kaunokirjallisen ilmaisun laajentamista ja muuntamista nettipuheen avulla. Teemme kirjoitusharjoituksia, joissa oma luonnollinen kirjoittaminen ja googlekirjoittaminen
täydentävät toisiaan.
Ilmoittautuminen 4.4. alkaen
www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu

ÄITIENPÄIVÄ 8.5.

su 8.5 klo 15
Valvegalleria
Vapaa pääsy
Sunnuntai on sanataideviikkojen ajan
juhlapäivä, jolloin By-näyttelyssä on tarjolla kaikille avoin tarinatuokio ja näyttelyopastus. Äitienpäivän kunniaksi myös
sanataiteellinen
kunniamerkkityöpaja
Gekon ja Puupposen tapaan.

KONST O. DELIN ÄITIENPÄIVÄBRUNSSI
klo 11–15
aikuiset 25 €
lapset 1 € / ikävuosi
www.konstodeli.fi
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MALTTI JA VALTTI

LUMOTUT SANAT KIRJASTOSSA

TARINOITA JA MUSIIKKIA
su 15.5. klo 14 ja 16
Valvesali
Kesto: n. 30 min
Liput: 9 €, Valveen lippumyymälästä

Sanataide saapuu Oulun kaupunginkirjastolle – tule mukaan kertomaan ja kuulemaan
tarinoita Satusoppeen sekä viihtymään kirjavilla kujilla lasten sanataiteellisessa näyttelyssä!

Maltti ja Valtti ovat hurjassa vauhdissa! Lupsakat lasten liikennepuistokonstaapelit ratkovat innolla elämisen pikku koukeroita ja musisoivat.
Teeveestä tuttu kaksikko on todellinen ilopilleriduo ja heidän tarinansa
ovat hykerryttävän hassuja. Maltin
ja Valtin iloisuus tarttuu. Tärkeät
liikenneasiat tulevat tutuiksi ihan
vaivihkaa. Terveelliset elämäntavatkaan eivät jää vieraiksi. Kiperät tilanteet selvitetään, vaikka toisinaan
eteenpäin mennään melkein rimaa
hipoen. Lasten neuvot ovat veijareille apu vailla vertaa! Näiden virkaintoisten toverusten edesottamuksista
ei vauhtia ja vaarattomia tilanteita
puutu.

TARINAILOA
LASTEN SANATAITEELLINEN NÄYTTELY
16.4.– 29.5.
Pääkirjasto, 2. krs
Kaarlenväylä 3
Tarinailoa-näyttely kutsuu kertomusretkelle pääkirjaston lastenosastolle. Avoimen
varhaiskasvatuksen sanataidepainotteisen Tarinavintti-kerhon näyttely on kasvanut
pulputtavista puhelähteistä. Näyttelyssä satu saa siivet ja kertomukset kiertyvät kerälle. Tule kylään lasten omaan mielikuvitusmaailmaan tarinoiden vintille, kurkista
kirjavista ikkunoista ja lähde lentoon satusiipien matkassa!

SANATAIDETTA SATUSOPESSA
SANATAIDETUOKIO
ke 27.4. klo 9.30–10.30
Pääkirjaston Satusoppi, 2. krs
Kaarlenväylä 3

LAURI HIRVOSEN KIRJAKUVITUKSIA
NÄYTTELY
16.4. – 2.6.2016 klo 10–20
Kulttuuritalo Valve, Sarjakuvagalleria!
Avajaiset la 16.4. klo 13

Miltä tarina tuoksuu? Mikä piilottelee sohvan alla?
Aloita päivä sanataiteella! Tule mukaan sanataidetuokioon kuuntelemaan, katselemaan ja kertomaan aivan itse. Tuokio alkaa kutkuttavan hersyvällä tarinankerrontaesityksellä Perin erikoinen muna, joka pohjautuu Christel Rönssin
samannimiseen kirjaan. Tarinankerrontaesityksen päätteeksi avautuvassa sanataidepajassa keksitään ja kerrotaan omia kummallisia olentoja.
Sanataidetuokiossa tutustutaan myös Tarinailoa-näyttelyyn, jossa kulkija pääsee kurkistamaan Tarinavintti-kerhon kirjavaan ja kertomuksien täyteiseen
vuoteen. Näyttelyssä kuljetaan kirjojen kujilla ja kurkistetaan sisään kertomusten ikkunoista. Tule, lue, koe ja hurmaannu!

Sukella öiseen metsään, loikkaa kissankellon katveeseen tai kierrä koko maapallon
ympäri! Näyttely vie retkelle oululaisen lastenkirjailijan Lauri Hirvosen teosten äärelle.
Kuvitus Lauri Hirvosen teoksesta
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LUMOTTU KESÄOHJELMA

HERKULLISIA KIRJARETKIÄ
KIRJALLINEN PIKNIKKI
pe 10.6. klo 12–15,
Ainolan puisto

KESÄRETKI TARINAPUISTOON
SANATAITEELLINEN KESÄLEIRI
9–12-VUOTIAILLE
8.–10.6. klo 9–15
Alakööki eli Piparkakkutalo, Ainolan puisto
Hinta: 35 €
Kasvihuoneen ovi narahtaa, jotain livahtaa sisään. Puisto tuntee kulkijan: puut kuiskivat
tarinaa, purolla on kuljetettavanaan kertomus, kaislikossa kahisee runo. Joku on hiipinyt
lammenrannassa aamuyöstä. Sillankaiteen takaa kurkistaa salainen viesti. Pilkottaako
tuolla pulloposti?
Sanataideleirillä kuunnellaan ja keksitään, kirjoitetaan ja pidetään hauskaa. Leirin
kotimajana toimii Hupisaarten keskellä sijaitseva Alakööki eli Piparkakkutalo, mutta
tarinoita etsitään ja keksitään pitkin Ainolan puiston kirjavia käytäviä. Sanataideleiri
on tarkoitettu kaikille, jotka pitävät kirjoista ja kirjoittamisesta!
Lisätietoja: Valveen sanataidekoulun opettaja Elina Mäkinen,
elina.makinen@ouka.fi, p. 044 793 7541
Ilmoittautuminen: 13.4. alkaen www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu

Sanataidekoulu kutsuu kaikki kirjojen ystävät mukaan kirjalliselle piknikille kesäkuun
aurinkoon Hupisaarille. Pakkaa eväskoriisi mukaan myös kirjastokortti, sillä piknikkiä
ilostuttaa kaupungin päiväkodeissa, palvelutaloissa ja kouluissa hyvinkin tuttu Oulun
kaupunginkirjaston iki-ihana kirjastoauto Onneli. Onnelissa voi hypistellä kirjoja ja lainata kesälukemista kotiin saakka. Kirjapiknikin aluksi nähdään ja kuullaan Christel
Rönssin Perin erikoinen muna -kirjaan pohjautuva tarinankerrontaesitys. Luvassa on
myös sanataidepaja, jossa tarinan siemenet kylvetään aluilleen. Sadesään sattuessa
seikkailemme Hupisaarten sisätiloissa sekä kirjastoauton lämmössä.
Mukaan piknikille löydät, kun suuntaat taidemuseon viereltä valkoista siltaa pitkin hupisaaren huvimajalle.

LUMOTUT SANAT – LASTEN JA NUORTEN
SANATAIDEVIIKKOJEN TUOTANTO
Taiteellinen johto
Kati Inkala
Tuottajat
Katri Tenetz, Pauliina Eronen
Tiedotus
Maaria Rousu

KERRO SE KIRJAIMIN

Näyttelysihteeri
Jaani Föhr

SANATAITEELLINEN KESÄLEIRI
9–12-VUOTIAILLE
14.–16.6.2016 klo 9–15
Oulunsalon kirjasto
Hinta 35 €

Tuotantosihteeri
Armi Jylhänniska

Kesäleiripäivinä sekoitamme sanasoppaa, heitämme nopalla runon ja taiomme
hatusta tarinaa. Tule mukaan seikkailulle sanojen maailmaan! Kerro se kirjaimin
-kesäleirillä keksitään, kerrotaan ja kokeillaan monenmoisia tapoja kirjoittaa. Leiri
on tarkoitettu kaikille tarinoista ja kirjoittamisesta kiinnostuneille 9–12-vuotiaille.
Sanataideleiri kokoontuu kirjameren äärellä Oulunsalon kirjastossa, ja leirillä tarinoidaan ja nautitaan kesästä myös ulkosalla lähiympäristössä. Tervetuloa tutkimaan, mitä kaikkea sanataide sisälleen kätkee!
Lisätietoja: Valveen sanataidekoulun opettaja Hanna Tuomala, hanna.tuomala@
ouka.fi, p. 040 7304 532.
Ilmoittautuminen: 13.4. alkaen www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu
Kesäleiri toteutetaan mikäli osallistujia ilmoittautuu vähintään kahdeksan. Osallistujille lähetetään kirje ennen leirin alkua.

Sanataideopettajat
Minna Mikkonen, Elina Mäkinen ja Hanna Tuomala
Projektityöntekijät ja harjoittelijat
Anniina Hautala, Inka Kuivamäki, Heta Moilanen, Essi
Pöyhtäri, Elina Ranta-Nilkku, Liisa Ryhänen, Noora Välikoski
Käsiohjelman kuvitus
Maija Hurme
Graafinen suunnittelu
Hanna Hyvönen
Yhteistyökumppanit
Teos, Schidts & Söderströms, Oulun sarjakuvakeskus, Tarinavintti,
Konst o. Deli, Oulun kaupungin maakuntakirjasto, Pohjois-Suomen Safa,
Oulun elokuvakeskus, Oulun yliopisto, Oulun yliopiston Tarina tekstiilissä
-kurssi, Kustannus-Mäkelä, WSOY, Lasten Keskus, Otava

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

www.lumotutsanat.fi

