TIEDOTE 27.4.2018
Julkaisuvapaa

Lumottu viikonloppu tuo toukokuun alussa festivaaliohjelmaa nuorille ja aikuisille
Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikot on käynnissä! Avajaisia juhlittiin
lauantaina 21.4. kulttuuritalo Valveella noin 200 kävijän voimin.

Sanataideviikot tarjoaa sisältöjä monenikäisille. Tänä
keväänä toukokuun ensimmäinen viikonloppu on
omistettu
erityisesti
nuorille
ja
aikuisille
kirjallisuuden ja sanataiteen ystäville – vieraana
kirjailija Siri Kolu!
Perjantaina 4.5. klo 18.30 vietetään festivaalin perinteikästä
Lumottua iltaa. Silloin Valvesalin estradilla kuullaan mm.
sanataidekoulun nuorten ryhmien vaikuttavia esityksiä. Illan
kuluessa sukelletaan myös keskusteluun kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta yhdessä vieraaksi saapuvan,
suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden superstaran Siri Kolun kanssa. Lauantaina 5.5. 13–18-vuotiailla
kirjoittamisen ystävillä on myös mahdollisuus osallistua Kolun ohjaamaan sanataidepajaan.
Perjantain Lumotun illan ohjelmaa jatkaa Teatteri Akseli Klonkin yli 12-vuotiaille nuorille ja aikuisille
suunnattu musiikkinäytelmä Valvenäyttämöllä. Kuoleman nimi on Saab 96 -näytelmä perustuu Jukka
Takalon tänä keväänä ilmestyvään esikoisromaaniin. Uunituore näytelmä saa ensiesityksensä
Valvenäyttämöllä aiemmin samana perjantaina (esitykset 4.5. myös klo 10 sekä klo 13) ja se on Akseli
Klonkin ohjelmistossa myös la 5.5. klo 20.30.
Lauantaina 5.5. klo 15.30 Valvegalleriassa on vielä mahdollisuus tavata taiteilijat teoksen takana. Kirjailija
Jukka Takalo on taiteilijatapaamisessa kertomassa kirjansa synnystä sekä kirjoitusprosessista, ja
keskustelussa on mukana myös Saab 96:n teatterisovituksen dramatisoinut Teatteri Akseli Klonkin johtaja
Janne Kuustie.
Tietoa Lumotut sanat -festivaalista ja koko ohjelmistosta löytyy osoitteesta www.lumotutsanat.fi. Lumotun
viikonlopun ohjelma sekä muu festivaaliohjelma vieraineen löytyy kootusti myös tiedotteen toiselta sivulta.

Tiedustelut (ja mm. haastattelupyynnöt sekä mediakuvat):
Kati Inkala ja Anna Anttonen, sanataideviikkojen taiteelliset johtajat, p. 044 703 7543 tai 044 703 7541
Maaria Rousu, sanataideviikkojen tiedottaja, p. 044 703 7546
etunimi.sukunimi@ouka.fi

www.lumotutsanat.fi / www.facebook.com/lumotutsanat / www.sanataidesanoja.fi
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LUMOTTU VIIKONLOPPU PE 4.5. – LA 5.5.
Pe 4.5. klo 18.30 Lumottu ilta – kirjallinen ilta nuorille ja aikuisille
Kesto n. 90 min, Valvesali, liput 4 €
Lumotussa illassa Valvesalin estradilla nuorten sanataiteilijoiden esityksiä sekä rokkimenoa Akseli Klonkin
näytelmän hengessä. Keskusteluissa sukelletaan myös kiehtoviin ajatuksiin kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta:
kunniavieraana suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden superstara Siri Kolu.
Pe 4.5. klo 20.30 Teatteri Akseli Klonkin musiikkinäytelmä Kuoleman nimi on Saab 96
12–112-vuotiaille, Valvenäyttämö, liput 10 €
“Elämä on kärsimystä. Silti ei ahista yhtään. Kärsimys johtuu elämänjanosta.” Jukka Takalon keväällä 2018
ilmestyvään kirjaan perustuva musiikkinäytelmä. Näytelmän päähenkilö ja hänen ystävänsä Kölni kärvistelevät
lukion 3. vuosikurssin tunnilla odotellen joululomaa. Vuorokauden edetessä sankarimme huojuvat järkkäreinä
nuorisodiscossa, toimittavat Lipsu Teutori -nimistä pienlehteä ja matkustavat Saab 96:lla kaupunkiin.
La 5.5. klo 13–16 Pelosta rohkeuteen -sanataidepaja 13–18-vuotiaille (Siri Kolu)
Valveen Sanataidevintti, hinta 20 €, linkki ilmoittautumiseen: www.lumotutsanat.fi/sanataidekurssit
Kirjailija Siri Kolun ohjaamassa sanataidepajassa pohditaan sitä, miten pelko vaikuttaa kirjoittamiseen,
kirjailijantyöhön – ja aivan tavalliseen elämään. Iltapäivän aikana tunnistetaan pelkoja, ylitetään niitä ja
muutetaan niitä voimaksi!
La 5.5. klo 15.30 Jukka Takalon kirjailijatapaaminen, mukana myös Janne Kuustie
Kesto n. 45 min, Valvegalleria, vapaa pääsy
Jukka Takalon toukokuussa 2018 ilmestyvän Kuoleman nimi on Saab 96 -romaanin tapahtumat sijoittuvat
vuoden pisimpään yöhön joskus viime vuosituhannen puolella, kaupunkiin jäätikön reunalla.
Taiteilijatapaamisessa Takalo kertoo kirjan synnystä ja kirjoitusprosessista. Keskustelussa on mukana myös Saab
96:n teatterisovituksen dramatisoinut Teatteri Akseli Klonkin johtaja Janne Kuustie.

SANATAIDEVIIKKOJEN NÄYTTELYT
Kuvitustaiteen klassikot, Valvegallerian elämyksellinen näyttelytila, 21.4.–10.6.
Tarinoiden puisto – 18 nykykuvittajaa, Valvegallerian elämyksellinen näyttelytila, 21.4.–10.6.
Karhu & Leijona, Anne Vaskon kirjakuvituksia, kahvila Konst o. Deli, 21.4.–10.6.
Vastarannan siili matkailee, Harri Filpan sarjakuvia, Sarjakuvagalleria!, 21.4.–7.6.

SANATAIDEVIIKKOJEN MUUT ESITYKSET, TAPAHTUMIA JA VIERAITA
Sanataidesunnuntait kuvitusnäyttelyissä 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 3.6. ja 10.6.
- Tarinatuokio klo 15
- Opastettu näyttelykierros klo 15.20
Su 29.4. klo 13 Elokuvaesitys: Onnelin ja Annelin talvi
Ke 2.5. klo 18 KAUK! Naamiaisjuhla, vieraana mm. kirjailija ja kuvittaja Katri Kirkkopelto
pe 4.5. – la 5.5. Lumottu viikonloppu (ohjelma ja vieraat esitelty yllä)
Su 6.5. klo 13 Elokuvaesitys: Onneli ja Anneli ja salaperäinen muukalainen
Su 13.5. klo 14–17 Lumottu äitienpäivä Valveella & kirjailija Marjatta Kurenniemen syntymän 100-vuotisjuhla.
Vapaapääsyisen ohjelman lisäksi kantaesitykset Valvesalissa:
klo 14 Toivoisin että asuisin kuussa -runoesitys
klo 16 Tuulihattuja ja tuhatjalkaisia -konsertti
Su 27.5.–ma 28.5. Siiri Loiske ja Olli Simpukka – esitykset ja työpajat 3–7-vuotiaille (Valvegalleria sekä
Haukiputaan ja Maikkulan kirjastot)
Su 27.5. klo 14.30 Maami Snellmanin kirjailijatapaaminen
To 7.6. klo 13–15 Onnelin kesäinen lukuseikkailu -kirjapiknik Ainolan puistossa

