
SANATAIDEOHJAAJAKOULUTUS 

LUMO 6 

 

AVAUSVIIKONLOPPU 5. – 6.5.2017 

 

PERJANTAI 5.5. 

 

1.) klo 16.45, Valveen 3. krs. tanssisali 1  

 

KOULUTUKSEN TERVETULIAISSANAT 

Anna Anttonen ja Kati Inkala 

Valveen sanataidekoulun vastuuopettajat ja  

Lumotut sanat -sanataideviikkojen taiteelliset johtajat 

 

 

2.) klo 17.00–18.00, Valveen 3. krs. tanssisali 1 

 

TIETO JA MIELIKUVITUS 

Tarina ilmiökeskeisen tietokirjan synnystä  

 

Tietokirjailija Laura Ertimo 

 

 

 

3.) klo 18.30 LUMOTTU ILTA, Valvesali 1 krs. 

 

KIRJALLINEN ILTA NUORILLE JA AIKUISILLE 

 

Lumotussa illassa haaveillaan ja unelmoidaan, nähdään ja kuullaan sanataidekoulun nuorten runoja 

ja tarinoita unien ja unelmien maista. Siellä pieni voi olla suurta ja suora mutkikasta, eläimet 

saattavat puhua ja kasveilla voi olla silmät. Unilla on unien lait, jotka eivät ole ehkä lakeja laisinkaan. 

Illan aikana tavataan kirjailijat Tuutikki Tolonen ja Laura Ertimo, jotka juttelevat kanssamme 

kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Iltaan tuovat meininkiä saamelaisräppärit Amoc ja Ailu Valle. 



 
 
 

ISO KILTTI JÄTTI 
Lumotun illan elokuva 
pe 5.5. klo 20.30 
Valveen elokuvateatteri Studio 
Vapaa pääsy (vapaaliput Valveen lippumyymälästä 22.4. alkaen) 
 
Ikäraja: 7 
Kesto: 118 min 
 
Roald Dahlin rakastettuun klassikkokirjaan perustuva seikkailuelokuva ISO KILTTI JÄTTI kertoo 
hauskan ja hurjan tarinan pienestä Sohvista ja Jätistä, jonka mukana Sohvi pääsee pyydystämään 
unia Jättiläismaasta ja puhaltamaan niitä ihmisparsojen makuuhuoneisiin. IKJ on tarina ystävyydestä 
ja yksinäisyydestä sekä kurkistus kummalliseen maailmaan. Naurussa on pidättelemistä erityisesti 
hassun jättiläiskielen vuoksi. 

 
-------------- 
 
VARJOJEN PIIRI 
Konsertti 
pe 5.5. klo 21 (kesto n. 75 min) 
Valvesali 
Liput: 10 €, liput Valveen lippumyymälästä 
Ikäsuositus: 12+ 

 



  

Varjojen piiri on maaliskuussa 2015 menehtyneen rap-artisti Edorfin kunniaksi esitettävä 
tribuuttikeikka, jossa soitetaan hänen postuumisti julkaistu albuminsa Varjojen piiri sekä hieman 
vanhaa tuotantoa. 

Progressiivista rockia ja akustista folkia räppiin yhdistelevän levyn maailma avataan yleisön silmien 
eteen tanssi-, valo- ja videotaiteen saattelemana. Videot ja valot herättävät tummanpuhuvat mutta 
toiveikkaat lyriikat henkiin – keikalla Edorfin luoma maailma soi kaikessa loistossaan. 

Muusikot ovat levyllä soittaneen yhtyeen jäseniä ja miehen uran varrelta tuttuja. Vierailevina 
solisteina mm. Hannibal, Ailu Valle ja Amoc. 

 

LAUANTAI 6.5.  

 

1. ) klo 9.30–11.30, Valveen 3. krs. tanssisali 1 

 

SANATAIDETEHTÄVIÄ KIRJAILIJAN TYÖPÖYDÄLTÄ  

kirjailija Tuutikki Tolonen 

 

Miten pysyä sanataiteellisesti vetreänä? Minkälaisia harjoituksia kirjailija tekee, kun ajatukset 

kaipaavat herättelyä, teksti ilmaa siipiensä alle ja kirjailija itse iloa, innostusta ja uskoa? Tuutikki 

Tolonen kertoo omista keinoistaan. Kirjoittamisen lomassa keskustellaan kirjoittamisesta ja sen 

mielekkyydestä. 

 

 

2.) klo 11.30 OMAKUSTANTEINEN LOUNAS 

 

 

3. ) klo 12.30–13.15, Valvegalleria 

 

OPASTUS UNIKUDELMIA-NÄYTTELYSSÄ       

näyttelyn käsikirjoittajat ja suunnittelijat, 

Anna Anttonen ja Kati Inkala 

 

Tervetuloa unien maailmaan! Opastettu kierros alkaa valvemaailmasta, jossa huijarisänkykauppiaan 

antiikkisänky on tyhjillään mutta Uppiksen talviunipesästä kuuluu tuhinaa. Jossain on unenraja, jonka 

kautta pääsee suloisten unien Haaverantaan sekä ihmeelliseen unien kirjastoon. Aaverannan 

painajaisista jokainen voi etsiä omasta mielestä kaikkein kauheimman. Onneksi painajaisen voi 

kesyttää, jos tietää oikean tuutulaulun. Lopuksi Tähtisumu kuljettaa näyttelyvieraat takaisin 

valvemaailmaan. Siellä Nukkumatin veli, Valve-Ville, on jo valmiina herättämään nukkujia uuteen 

päivään. Tutustu opastetulla kierroksella näyttelyn upeisiin tarinoihin ja nykytaideteoksiin 

sanataideoppaiden avulla!



 

4.) klo 13.30–15.00, tanssisali 1 

KIRJAVINKKAUKSEN SUPERPAKETTI 

kirjavinkkauksen uranuurtaja Marja-Leena Mäkelä 

 

Kirjavinkkari on kova lukija, ja hän haluaa jakaa suurnamoiskut ja riemupärskyt lukuelämyksensä 

kirjavinkkarina monille, erilaisille mahdollisille lukijoille. Kirjavinkkarin päävaatimukset ovat aito 

innostus lukemiseen ja halu houkuttaa muita kokemaan samaa lukemisen iloa. Jokainen kirjavinkkari 

toimii omalla tavallaan: hän on auttaa rehellisesti ja rakastavasti kirjaa ja mahdollista lukijaa 

kohtamaan. 

 

 

5. ) klo 15.30–17, Valvegalleria 

 

KOKEILE SANOJA, KIRJOITA UNIA 

Anna Anttonen ja Kati Inkala 

 

Miten voit kesyttää kaikkein pahimman painajaisen? Minkä unelman sujauttaisit toivomuskalossiin? 

Millaiseen maailman löydät ihmeellisen Tuulipuun alta? Kuka on Aaverannan outo kummitus? Tutki, 

etsi, löydä sekä jatka unien kiintoisaa kudelmaa kirjoittamalla itse. Sanataidepajassa näyttelyn 

elämyksellinen taidemaailma luo innostavan ympäristön omien tekstien kirjoittamiselle. Kokeilemme 

näyttelytilaan suunniteltuja sanataideharjoituksia ja tutustumme näyttelyn taustoihin sekä siihen 

liittyvään kirjallisuuteen ja sanataidemateriaaliin.  

 

 
 
 


