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Lumottu virtuaaliviikko tuo sanataidetta joka niemeen ja notkelmaan
Oululainen lasten ja nuorten sanataidefestivaali Lumotut sanat käynnistyy tänä vuonna 3.–9.5.
vietettävällä Virtuaaliviikolla, joka lennättää lumoavaa sanataideohjelmaa niin koteihin, kouluihin,
oppilaitoksiin, kirjastoihin, asiantuntijoille – ja aivan kaikille kirjallisuuden ja sanataiteen ystäville!
Uutta ohjelmaa julkaistaan viikon jokaisena päivänä, ja virtuaaliviikon huikea kokonaisuus on
yleisölle täysin maksuton. Kunkin päivän ohjelma on katsottavissa ValveLiven Youtube-kanavan
kautta ja säilyy nähtävissä seitsemän päivän ajan.
Virtuaaliviikon käsiohjelma (pdf) löytyy linkin takaa.
Koko festivaaliin voit tutustua osoitteessa www.lumotutsanat.fi.

Taiteilijavieraita, kirjallisuusseminaari sekä lastennäytelmän kantaesitys
Virtuaaliviikon avaa Lumottujen sanojen vuoden kuvittaja Jenny Lucanderin ja kirjailija Sanna Tahvanaisen
yhteinen taiteilijavierailu maanantaina 3.5 klo 18. Viikon muita kirjailijavieraita ovat Mörkövahti-kirjoistaan
tuttu Tuutikki Tolonen (ke 5.5. klo 18), niin lapsille kuin aikuisillekin kirjoittava Leena Parkkinen (to 6.5. klo
18) sekä suomalaisen YA-kirjallisuuden huippunimi Elina Rouhiainen (pe 7.5. klo 18).
Tiistaina 4.5. klo 13 ohjelmassa on KIEKU innostaa lukemaan -seminaari kaikille kirjoista, kirjailijantyöstä
sekä sanataide- ja kirjallisuuskasvatuksesta kiinnostuneille. Seminaarissa puhuvat lukuvuoden 2020–2021
KIEKU-kirjailijat Tiina Konttila, Heidi Silvan, Mikko Koiranen ja Lauri Ahtinen, sanataidekasvattaja Teija
Mursula, Anna Anttonen ja Kati Inkala sekä Oulun lastenkulttuuripäällikkö Katri Tenetz ja
kulttuuriyhdysopettaja Satu Jehkonen.
Torstaina 6.5. Virtuaaliviikolla nähdään Leena Parkkisen Pikkuveli ja mainio harharetki -lastenromaaniin
perustuva kantaesitys. Musiikkiteatteri Sansulan Pikkuveli ja mainio harharetki on näytelmä määräilevästä
isosiskosta ja kekseliäästä pikkuveljestä. Sisarukset joutuvat tutkimusretkelle mielikuvituksen viidakkoon,
joka on täynnä yllätyksiä, ja jossa vaanii maailman suurin käärme!

Vuokko Hovatta Kolmisin- ja Muumiperheen lauluretki -konsertit huipentavat virtuaaliviikon
Virtuaaliviikon ohjelma huipentuu viikonlopun kahteen konserttiin: Vuokko Hovatta kolmisin soi
ValveLivessä lauantaina 8.5. klo 18, ja Muumiperheen lauluretki sunnuntaina 9.5. klo 12.
Sielukas ja virtuoottisen taitava Vuokko Hovatta kolmisin on vuonna 2017 perustettu yhtye joka julkaisi
kiitellyn debyyttialbuminsa Pysykää sängyssä sunnuntaisin syksyllä 2018. Albumin ohjelmisto koostuu
kirjailija Riina Katajavuoren runoista, joita ovat säveltäneet trion muusikot Panu Savolainen ja Atte
Kilpeläinen. Akustisen ja omaleimaisen soundin omaava Vuokko Hovatta Kolmisin yhdistää
mielenkiintoisella tavalla kolme erilaisista taustoista tulevaa muusikkoa sekä Katajavuoren värikkäät,
vivahteikkaat ja paikoin humoristisetkin tekstit.

Äitienpäivän juhlistamiseen festivaali tarjoaa tänä vuonna hurmaavan Muumien lauluretki -konsertin, jossa
seikkaillaan Muumipeikon, Mamman, Papan, Nuuskamuikkusen, Pikku-Myyn sekä muiden Muumilaakson
huipputyyppien kanssa. Konsertti on suomalaisen lastenmusiikin huippunimien käsialaa: laulutekstit ovat
Hannele Huovin ja sävellykset Soili Perkiön. Esiintyjinä ihastuttavat Soili Perkiön rinnalla Eija Ahvo ja
Markus Bäckman. Muumiperheen lauluretki -levy ilmestyi vuonna 2014 ja siitä tuli nopeasti
myyntimenestys. Levy valittiin Vuoden lastenlevyksi, ja vuonna 2015 se sai EMMA-palkinnon lasten levy kategoriassa.

Lisätiedot sekä haastattelu- ja kuvapyynnöt:
Taiteellinen johto: Anna Anttonen ja Kati Inkala (p. 044 703 7541 ja 044 703 7543)
Tiedotus: Maaria Rousu (p. 044 703 7546)
Vastaava tuottaja: Katri Tenetz (p. 044 703 7544)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi

Tietoa taiteilijoista:
Useat festivaalin taiteilijoista asuvat Oulussa tai sen lähistöllä ja ovat siis paikallisen median tavattavissa
varsin joustavasti. Muualla asuvista taiteilijoista seuraavat käyvät festivaalitöissä Oulussa seuraavasti:
Jenny Lucander ti 20.4.
Sanna Tahvanainen ti 20.4.
Elina Rouhiainen pe 23.4.
Tuutikki Tolonen to 29.4.
Tiina Konttila 3.–4.5.
Leena Parkkinen 5.–6.5.

