TAPAHTUMAPAIKKA LIPUNMYYNTI
Kulttuuritalo Valve
Hallituskatu 7, Oulu
www.kulttuurivalve.fi

Valveen lippumyymälä
valve.lippumyymala@ouka.fi
p. 08 5584 7575
ja ticketmaster.fi (+ toimituskulut)

Esityksiin käy Kaikukortti. Paikkoja rajoitetusti.

LUMOTUT SANAT – LASTEN JA NUORTEN SANATAIDEVIIKKOJEN TUOTANTO
Taiteellinen johto

Anna Anttonen ja Kati Inkala

Vastaava tuottaja

Katri Tenetz

Tuotanto ja tiedotus

Tiina Paaso, Ainokaisa Veteläinen,
Anna-Leena Jurkkala, Pauliina Eronen,
Laura Kärki, Maaria Rousu, Eeva-Liisa Saarela ja Tommi Nevala

Tuotantosihteeri
Sanataideopettajat
Festivaalijulisteen ja -ohjelman kuvitus
Graafikot

Armi Jylhänniska
Anna Anttonen, Kati Inkala, Ainokaisa Veteläinen,
Anna-Leena Jurkkala, Timo Harju ja Niina Jääskeläinen
Sanna Pelliccioni
Ari Halonen ja Aaron Törmänen

Projektityöntekijät ja harjoittelijat

Mari Smolander, Elina Koivukangas ja
Linda Ahola

Yhteistyökumppanit

Kahvila H2O Konstila, Oulun Elokuvakeskus,
Valveen elokuvakoulu, Raksilan asukasyhdistys, Oulun yliopisto,
Valveen alueelliset kulttuuripalvelut, Oulun sarjakuvakeskus,
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Oulun kaupungin perusopetus, Karisto, Otava sekä
Oulun kaupungin varhaiskasvatus ja Alakööki
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www.lumotutsanat.fi
Facebook: lumotutsanat

LUE JA UNELMOI!
Unelmilla ja kirjoilla on paljon yhteistä. Molemmilla on kyky kuljettaa meitä
maailmoihin, joissa mikään ei ole mahdotonta. Unelmien tavoin kirjat
lohduttavat, pelastavat, viihdyttävät, tuuppivat ajatuksiamme uusiin
suuntiin, rakentavat aivojemme sopukoihin uusia yhteyksiä ja yhä laajempia
mahdollisuuksia ymmärtää ja vaikuttaa ympäröivään maailmaamme.
Keväällä 2022 Lumotut sanat ylistää kirjoja ja lukemista. Valvegalleriassa
koetaan elämyksellinen Lue minut -näyttely, joka on festivaalin vuoden
kuvittaja Sanna Pelliccionin käsialaa. Koko kuuden viikon ajan kulttuuritalo
Valve on tulvillaan sanataideiloa: tarinoita, työpajoja, taiteilijatapaamisia,
näyttelyelämyksiä, esityksiä, konsertteja – yhteistä juhlaa.

Sydämellisesti tervetuloa mukaan!
Anna Anttonen ja Kati Inkala
Lumotut sanat -sanataideviikkojen taiteelliset johtajat
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ART GOES AFTERWORK
SUOMEN SUPERNAISTEN SEURASSA
Kahvila H2O Konstila
pe 22.4.
klo 17–17.45
Vapaa pääsy

Kulttuuritalo Valveen ja Kahvila H2O Konstilan
Art goes afterwork -tapahtumasarjassa kuullaan
festivaaliaattona Suomen supernaisista
– tervetuloa mukaan!
Suomen supernaisia -kirjasarja on syntynyt kirjailija–toimittaja
Leena Virtasen ja kuvittaja Sanna Pelliccionin tiiviin yhteistyön
tuloksena. Oman kirjansa ovat jo saaneet kirjailija ja
vaikuttajanainen Minna Canth, taiteilija Ellen Thesleff sekä
kirjailijat Eeva Kilpi ja Fredrika Runeberg. Juuri nyt työn alla
on kirja runonlaulaja Larin Paraskesta.
Leena ja Sanna kertovat ja näyttävät kuvia työstään
supernaisten jalanjäljissä: kuulemme tiedonkeruusta,
matkoista, arkistoista... Erityisesti pääsemme sukeltamaan
Eeva!-kirjan tekoprosessiin.
Kahvila H2O Konstila tarjoaa Art goes afterworkin
yleisölle kuohuviiniä hintaan 3 €/lasi. Tarjolla on myös
monipuolinen kahvilatuotevalikoima.
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SANNA PELLICCIONI

Kuva: Alessandro Pelliccioni

Festivaalin vuoden kuvittaja 2022

Lumotut sanat -festivaalin vuoden 2022 kuvittaja
Sanna Pelliccioni on oululaislähtöinen, nykyään
Helsingissä asuva palkittu kuvittaja, lastenkirjailija ja
graafinen suunnittelija. Hän kuvittaa ja kirjoittaa
muun muassa omaa Onni-poika-kirjasarjaa sekä
tekee Suomen supernaisia -sarjaa kirjailija–toimittaja
Leena Virtasen kanssa.
Pelliccioni käyttää kuvituksissaan useita eri tyylejä ja
tekniikoita kollaasista akvarelliin ja musteista
pastelleihin. Hänen tuotantonsa käsittää 56 teosta,
joita on käännetty seitsemälle kielelle. Useat
Pelliccionin teokset käsittelevät tabuja, tasa-arvoa
tai luontosuhdetta. Hän uskoo kuvakirjan lempeään
mutta vahvaan voimaan
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Sanakarnevaali
La 23.4. klo 14–16
Valvegalleria ja kahvila H2O Konstila

Tervetuloa suurenmoiseen Sanakarnevaaliin!
Juhlahumussa kohdataan Lumottujen sanojen vuoden 2022 kuvittaja
Sanna Pelliccioni ja kirjailija Leena Virtanen. Kahvila H2O Konstilaa koristaa
Sannan kuvitusnäyttely Suomen supernaisia, ja Valvegalleriassa Lue minut
kutsuu kävijänsä uskomattomalle retkelle tarinoiden aalloille. Talo on
täynnä pistäytymispajoja, joissa jokainen saa tehdä taidetta ihan itse.
Avoinna on myös festivaalin oma kirjakauppa Kirjava!

Sitaatteja seinälle

Sanna Pelliccionin ja Leena Virtasen pajassa
kehystetään tärkeitä sanoja talteen.
Raameihin voi riipustaa itselle
merkityksellisen sitaatin, jostain kuulemansa
viisauden, supernaisten sanoja tai jotain juuri
sillä hetkellä sydämestä nousevaa.

Tuunaa kirjasta merkki

Leikkaa, liimaa, leimaa, solmi! Anna vanhoille
kirjansivuille uusi elämä täydellisenä
kirjanmerkkinä.
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Sanoista syntyy runo

On olemassa purkkikaupalla mahtavia sanoja.
Tutki purkkeja, ongi esiin suosikkisanasi ja
yhdistä niistä ikioma runo.

Onnin puutarhapuuhia

Sanna Pelliccionin kirjassa Onni-poika ja
parvekeviidakko istutetaan monenlaisia kasveja. Valitse
sinäkin kiinnostava siemen ja sujauta se multaan.
Millainen kasvi siemenestä voisi itää, ja mitäköhän
siemen miettii mullan alla?
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Festivaalin näyttelyt
LUE MINUT
Oodi kirjoille, tarinoille ja inspiroitumiselle
23.4.–5.6.
Valvegalleria
Vapaa pääsy
Avoinna ma–pe klo 15.30–20, la–su klo 10–20
Toukokuussa ryhmille myös ma–pe klo 9–15.30
Ryhmävaraukset 13.4. alkaen osoitteessa www.lumotutsanat.fi

Lue minut on oodi tarinoille, kirjoittamiselle ja kirjoille,
jotka pelastavat, lohduttavat, pelottavat ja vievät meidät
menneisyyteen, avaruuteen, meren pohjaan – minne vaan.
Näyttelymaailma inspiroi lukemaan, kirjoittamaan ja
leikkimään sanoilla. Se on itse kirjan vastaus meneillään
olevaan vähenevän lukemisen ongelmaan.
Lue minut -näyttelyn ihmeellinen käsikirjasto, kirjakello ja tarinalaatikot
kutsuvat keksimään ja kuuntelemaan kirjojen ja tarinoiden äärellä.
Näyttelyssä pääsee myös lepäämään kirjapatjalla, avaamaan salaisuuksien
kaapin sekä inspiroitumaan minimaailmoista.
Elämyksellinen näyttelymaailma perustuu kuvittaja Sanna Pelliccionin
ideoimaan samannimiseen kirjaan, jonka kuvituksiin Siri Kolu on
tehnyt tekstit ja inspiraatiotehtävät sanataideharjoituksineen.
Pelliccionin rinnalla näyttelyä on ollut tuottamassa
Lastenkulttuurikeskus Pessi sekä useat muut
yhteistyökumppanit.
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SUOMEN SUPERNAISIA
Sanna Pelliccionin kuvitusnäyttely
23.4.–5.6.
Kahvila H2O Konstila
Avoinna kulttuuritalo Valveen aukioloaikojen mukaisesti
Vapaa pääsy
Suomen supernaisia kohdistaa valokeilan mahtaviin suomalaisiin
uranuurtajanaisiin kirjailija Minna Canthista runonlaulaja Larin Paraskeen.
Näyttely perustuu Leena Virtasen ja Sanna Pelliccionin viisiosaiseen
kirjasarjaan, ja siellä voi törmätä Minnan ja Parasken lisäksi runoilija
Eeva Kilpeen, taiteilija Ellen Thesleffiin ja kirjailija Fredrika Runebergiin.
Tervetuloa kahville ja juttelemaan, kutsuvat Suomen supernaiset!
Näyttelyssä voit jättää myös oman ehdotuksesi suomalaisesta
supernaisesta. Onko se mummosi, opettajasi tai ystäväsi, vai kuka?
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ENNI JA NANNA: TÄNÄÄN MINULLA ON…
Sarjakuvanäyttely
23.4.-2.6.
Sarjakuvagalleria!
Avoinna kulttuuritalo Valveen aukioloaikojen mukaisesti
Vapaa pääsy

Heips!
Täällä Enni ja Nanna, kaksi 17-vuotiasta sarjakuvien piirtäjää Oulun
taidekoulusta. Pidämme näyttelyn Sarjakuvagalleria!ssa. Olemme kumpikin
tykänneet piirtelemisestä ja sarjakuvien tekemisestä jo aivan pienestä
pitäen, minkä vuoksi olemmekin erittäin innoissamme tästä meidän ihka
omasta Tänään minulla on… -näyttelystämme!
Tänään minulla on… on täynnä teoksia, jotka poikkeavat jokainen hieman
toisistaan tunnelmiltaan, hahmoiltaan ja teemoiltaan. Niiden tekemiseen
tarvittava energia on saatu meitä ympäröivistä hauskoista ja
mielenkiintoisista ihmisistä – sekä käden ulottuvilla olevista herkullisista
kekseistä.

Kuva: Enni

Kuva: Nanna

Nauttikaa! (Sarjiksista,
ja no miksei kekseistäkin.)
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Sanataidesunnuntait
Sanataideviikoilla sunnuntait ovat juhlapäiviä. Tarjolla on
elämyksellistä ohjelmaa Lue minut -näyttelyssä ja paljon
muuta. Poimi suosikkisi ja tule mukaan!
Sunnuntaisin on avoinna myös pop up -kirjakauppa Kirjava,
josta voi hankkia festivaalin teemakirjoja ikiomaksi.
ONNI-POIKA JA PARVEKEVIIDAKKO
Tarinatuokio Lue minut -näyttelyssä
su 15.5. ja 22.5.
klo 15 (kesto n. 15 min)
Vapaa pääsy
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Kuva: Sanna Pelliccioni & Etana Editions, 2022

Helmikuu on harmaa ja Onnin äitiä väsyttää. Tarvitaan vihersmoothie ja
selkään piirretty jättiläiskukka! Pian koko perhe on puutarhainnostuksen
vallassa: ämpäreihin, purkkeihin ja laatikoihin istutetaan niin perunoita,
basilikaa kuin voikukkiakin. Kesän kuluessa kodin parvekkeelle kasvaa
kokonainen viidakko. Tarinatuokio perustuu Sanna Pelliccionin
värikkääseen kuvakirjaan.

SANASALAISUUKSIA TARINOIDEN
AALLOILLA
Opastettu kierros Lue minut -näyttelyssä
su 24.4., 8.5., 29.5. ja 5.6.
klo 15 (kesto n. 45 min)
Vapaa pääsy
Lepää kirjapatjalla, kellu kirjamerellä, kurkkaa jättikirjan sisään, seilaa ja
haaksirikkoudu tarinoiden aalloilla, avaa salaisuuksien kaappi ja tulkitse
alati muuntuvaa kirjakelloa.
Lue minut on kuin jättimäinen kirja itse! Toiminnallisella
näyttelykierroksella sukelletaan värikkääseen ja salaperäiseen
kirjamaailmaan, joka viihdyttää, ihmetyttää ja innostaa.
Tervetuloa tutkimusretkelle Lue minut -näyttelyn maailmaan!

OPASTETUT KIERROKSET
JA SANATAIDEPAJAT
RYHMILLE
Viikoilla 19–22 Lue minut -näyttelyssä
työpajaillaan ja kierretään aamusta iltaan!
Sanataideviikkojen maksuttomat opastetut
kierrokset ja työpajat ovat avoimia päiväkodeille,
kouluille, oppilaitoksille, erityisryhmille, ikäihmisille
ja kaikenlaisille muillekin porukoille.
Ilmoittautuminen 20.4. alkaen osoitteessa
www.lumotutsanat.fi
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Kohtaa kirjailija, tapaa taiteilija
POP UP -KIRJAKAUPPA KIRJAVA
23.4.–5.6.
Kahvila H2O Konstila
Aukioloajat osoitteessa www.lumotutsanat.fi

Tee hurmaavia kirjalöytöjä festivaalin omasta
kirjakaupasta!
Kirjavassa on tarjolla kuvakirjoja, lastenromaaneja, satuja, runoja, nuorten
ja aikuisten proosaa, tietokirjoja – kaikkea! Kirjakattauksessa painottuvat
sanataideviikkojen tämän kevään teemat ja taiteilijat, mutta joukosta
löytyy myös kirjahelmiä menneiltä vuosilta.

Kuva: Ari Halonen

Kirjakauppa on avoinna sanataideviikkojen tapahtumien aikana kahvila
H2O Konstilassa. Kaupan tuotteet ovat myynnissä myös Valveen
lippumyymälässä koko festivaalin ajan.
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Vuoden kuvittaja
Sanna Pelliccioni
Kirjailija
Leena Virtanen

Kirjailija
Johanna Hulkko
Ke 4.5. klo 19.15
to 5.5. klo 18.30–20
(Raksilassa kirjallisella
kävelyretkellä)

Laura Vesa

Laura Vesa

Pe 22.4. klo 17–18
La 23.4. klo 14–16

Liisa Takala

Alessandro Pelliccioni

Tule tapaamaan sanataideviikkojen taitelijoita
Pop up -kirjakauppa Kirjavaan!

Kirjailija
J. S. Meresmaa

Su 22.5. klo 14.45
ja 16.45

Kirjailija
Reetta Niemelä

Sampo Korhonen

Kirjailija
Sanna Tuovinen

Mikko Törmänen

Pe 6.5. klo 20.30

Su 29.5. klo 14 ja 16
(Kirjakuljeskelulla Hupisaarilla)
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Lumottu viikonloppu
LUMOTTU ILTA
Kirjallinen ilta nuorille ja aikuisille
pe 6.5. klo 18.30 (kesto n. 2 tuntia, sis. väliajan)
Valvesali
Liput 7 €
Perjantaina 6. toukokuuta ilta on lumottu! Illan avaa taidokas Peltokurki,
joka on kahden lauluntekijän, Anna Peltomaan ja Emma Kurkisen,
muodostama symbioottinen duo. Peltokurjen musiikin keskiössä ovat
tekstit ja tarinat. Laulujen koskettavat, elämältä maistuvat sanoitukset
saavat näkemään vaikeissakin asioissa toivoa.

Kuva: Mikko-Pekka Karlin

Estradille nousevat myös Valveen sanataidekoulun omat nuoret, joiden
tekstejä löytyy Lumotussa illassa julkaistavasta yhteistekstikokoelmasta
Saippuakuplia Saturnuksessa. Illan huipentaa fantasia- ja
säeromaaneistaan tunnetun kirjailija J. S. Meresmaan hurmaava
haastattelu.
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6.-7.5.
”Kirjoittaminen on matka. Ihana, joskus vaikea,
elämänmittainen. Kirjoittajan mielikuvitus on kulkuväline, joka ajatusten voimalla vie tutkimusmatkoille
mihin tahansa. Se on arvokas aarre, johon oman lisänsä
tuo mahdollisuus kertoa matkoista toisille. Lukemalla ja
kuuntelemalla muutkin pääsevät osalliseksi ajatuksista,
tunteista ja maisemista, joita kirjoittaja on sanoilla
piirtänyt.”
J. S. Meresmaa

SUUNNITTELIJA VAI SEIKKAILIJA?
Kuva: Laura Vesa

Sanataidepaja 13–19-vuotiaille
la 7.5. klo 13–16
Kulttuuritalo Valve
Hinta 20 €
Suunnittelija vai seikkailija? Olitpa
kirjoittajana kumpi tahansa, paja antaa
sinulle työkaluja menestyksekkääseen
tarinankerrontaan bullet journal -metodeja
hyödyntäen. Lisäksi teemme virkistäviä
kirjoitusharjoituksia. Jos tahdot, ota mukaan
käsinkirjoitusvälineet ja vihko tai muistikirja.
Pajan teemana on steampunk.
Sanataidepajaa ohjaa kirjailija
J. S. Meresmaa.
Ilmoittautuminen 13.4. alkaen osoitteessa
www.lumotutsanat.fi
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Tähtihetkiä ja juhlaretkiä
VÄRIKKÄÄT NAAMIAISET
ke 4.5. klo 18 (kesto n. 75 min)
Valvesali
Liput 7 €
Välähtääkö viitassasi vihreä vai säteilevätkö siipesi sateenkaaren väreissä?
Saavutko päästä varpaisiin punaisissa, hatusta hännänhuippuun harmaissa,
sukista silinteriin sinisissä vai kiireestä kantapäähän keltaisissa?
Pukeudu lempiväriisi tai mahdollisimman värikkäästi ja hyppää mukaan
naamiaistunnelmaan!

Kuva: Ari Halonen

Naamiaisjuhlissa iltaa värittävät Valveen sanataidekoulun 5–12-vuotiaat
harrastajat omilla esityksillään, kunniavieraaksi saapuu kirjailija
Johanna Hulkko ja musiikista vastaa lastenmusiikkiyhtye Pentti Punkin
Syntymäpäivät. Esitysten jälkeen värit sekoittuvat, kun Valvesali muuttuu
elämystilaksi, jossa voi pohtia, puuhailla, pulista ja pitää hauskaa!
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RAKSILAN KATOILTA KIRJAILIJAKSI
Kuva: Laura Vesa

Kävelyretki kirjailija Johanna Hulkon seurassa
to 5.5. klo 18.30 (kesto n. 60 min)
Ulkotapahtuma Raksilassa
Vapaa pääsy
Kirjailija Johanna Hulkko on syntyisin Oulun
Raksilasta, minne sijoittuu myös hänen ja
Sanna Pelliccionin hurmaava saturomaani
Seikkailijat Ruusu ja Säde. Kävelyretken
aikana Johanna kuljettaa kuulijansa juuri
hänelle tärkeisiin Raksilan paikkoihin sekä
pohtii kirjoittamista ja kirjailijan työtä.
Kirjalliselle kävelyretkelle lähdetään Impolan
kaupalta Puistikkokadun ja
Puutarhakadun kulmasta.
Kierroksen jälkeen palataan
lähtöpaikkaan, missä voi
vielä kahvitella, keskustella
ja halutessaan hankkia
Ruusu ja Säde -kirjan
kirjailijan omistuskirjoituksen
kera.
Otathan mukaan säähän
sopivat varusteet! Supersurkean kelin sattuessa
kirjailijavierailu toteutetaan
kokonaisuudessaan
Impolan sisätiloissa.
Lumotut sanat järjestää
tapahtuman yhteistyössä
Raksilan asukasyhdistyksen
kanssa.
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JA AURINKO TAAS PAISTAA
Äitienpäiväkonsertti
su 8.5. klo 16 (kesto noin 45 min)
Valvesali
Liput 9 €
Liikkuvan Laulurepun iloisessa äitienpäiväkonsertissa
kuulostellaan kevättä ja haaveillaan kesästä, ihmetellään
talviuniltaan heräileviä otuksia ja vilistäviä ötököitä.
Äitienpäivän kunniaksi kuullaan kantaesitys
suosikkilaulusta Äidin huolet.
Liikkuva Laulureppu:
Mari Rautio (laulu)
Timo Rautio (laulu, kitara)
Eeli Rautio (basso, laulu)
Aapo Rautio (rummut, ukulele, laulu)
Vierailevat muusikot:
Valle Forsman (kitara, ukulele)
Emilia Holm (haitari)
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Äitienpäivän
kakkukahvit
H2O Konstilassa
5 €/hlö

FANTASIAMETSÄ
Vauva- ja taaperoteatteriesitys
su 15.5. klo 10, klo 12 ja klo 14.30 (kesto n. 45 min)
Valvesali
Liput 7 €
Fantasiametsä on Vaara-kollektiivin sammaleen pehmeä vauva- ja
taaperoteatteriesitys. Perheen pienimmille suunnattu taidetuokio kutsuu
sukeltamaan metsän siimekseen. Fantametsässä tutut luonnon elementit
yhdistyvät taianomaisiin hetkiin ja pieniin ihmeisiin. Esiintyjien liike ja sanojen
rytmi, lempeä äänimaailma ja sopivan jännittävät yllätykset johdattelevat
vauvan ja aikuisen läpi ihmeellisen metsän ja lopulta yhteiselle eväsretkelle.
Fantasiametsä kommunikoi vauvan ehdoilla, aisteja ja uteliaisuutta
herätellen. Tervetuloa ihmettelemään!

Kuva: Minna Hyvönen

Lavalla: Karoliina Kuvaja ja Anna Riski
Ohjaus: Heidi Syrjäkari
Musiikki: Juho Hannikainen
Visuaalinen suunnittelu: Karoliina Kuvaja ja Anna Riski
Tuotanto: Vaara-kollektiivi
Kuvat: Minna Hyvönen
Ikäsuositus: 2–36 kk
Kieli: Esitys ei perustu kieleen
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SATUHIERONTATUOKIO
4–10-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen
Su 22.5. klo 14 ja klo 16 (kesto 30–40 min)
Valvesali
Liput 7 euroa
Satuhierontatuokiossa™ vanhempi ja lapsi saavat kokea elämyksellisen
satuhierontahetken, jossa vuorovaikutus, luovuus ja leikki kulkevat mukana
kosketuksen ja satujen kanssa. Tuokion aikana tehdään ohjatusti
satuhierontoja, jotka rakentavat lapsen ja aikuisen välille yhteyttä,
levollisuutta ja lämpöä. Ohjaajana menetelmän kehittäjä Sanna Tuovinen.
Yhteen tuokioon mahtuu mukaan 12 lasta vanhempineen.
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SATUHIERONNAN KOKEMUSPAJA
Aikuisille
Su 22.5. klo 10–12
Kulttuuritalo Valve
Satuhieronnan kokemuspajassa™
vanhemmat sekä lasten kanssa
työskentelevät aikuiset voivat kokea
satuhieronnan taian omakohtaisesti,
saada vinkkejä menetelmän
soveltamisesta käytäntöön sekä sen
mahdollisuuksista tukea niin yksittäisen
lapsen kuin myös lapsiryhmän
hyvinvointia.
Kokemuspaja sisältää lyhyesti perusteet
satuhieronnasta, tietoa myönteisen
kosketuksen ja voimaannuttavien
satujen vaikutuksista, käytännön
harjoituksia, keskusteluja ja ryhmätöitä.
Kouluttajana satuhieronnan kehittäjä
Sanna Tuovinen.
Kokemuspajan hinta on 25 €. Mukaan
mahtuu kaksikymmentä osallistujaa.
Ilmoittautuminen 13.4. alkaen osoitteessa
www.lumotutsanat.fi.
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Festivaalin elokuvat
Lumotut sanat tarjoaa sympaattisen kattauksen
kirjallisuuslähtöisiä elokuvia yhdessä Valveen elokuvakoulun
ja Oulun Elokuvakeskuksen kanssa. Elokuvat ovat
maksuttomia ja niihin voi hakea vapaalipun Valveen
lippumyymälästä 13.4. alkaen. Tervetuloa viihtymään
Elokuvateatteri Studioon!
PIKKU NAISIA
24.4. klo 12.30
Kesto 135 min (suom. tekstitys)

Kuva: Wilson Webb

Ohjaaja-käsikirjoittaja Gerta Gerwigin elokuva Pikku naisia (2019)
pohjautuu samannimisen kirjan ohella myös kirjailija Louisa May Alcottin
muihin teoksiin. Marchin sisarusten rakastettu tarina, jossa neljä nuorta
naista ovat päättäneet elää elämäänsä omilla ehdoillaan, on aina vain sekä
ajaton että ajankohtainen.

Wilson Webb
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RISTO REIPAS JA NALLE PUH

Kuva: Laurie Sparham

29.5. klo 13
Kesto 104 min (suomeksi
puhuttu)
Lämminhenkisessä Risto Reipas
ja Nalle Puh -elokuvassa (2018)
nähdään sekä oikeita näyttelijöitä
että veikeää animaatiota. Elokuva
kertoo aikuiseksi varttuneesta
pojasta, joka rakasti seikkailuja
Puolen hehtaarin metsässä
eläväisten pehmoeläinystäviensä
kanssa. Nyt lapsuuden ystävät
haluavat matkustaa meidän
maailmaamme ja auttaa aikuista
Risto Reipasta palauttamaan
takaisin se lempeä ja leikkisä
pikku poika, joka hänen sisällään
yhä asuu.

JALI JA SUKLAATEHDAS

Tim Burtonin ohjaama Jali ja
suklaatehdas (2005) perustuu
Roald Dahlin samannimiseen
rakastettuun klassikkokirjaan.
Tarina kertoo erikoisesta
suklaatehtailijasta nimeltä Villi
Vonkka sekä hyväsydämisestä
pojasta nimeltä Jali, joka voittaa
viiden muun onnekkaan lapsen
kanssa arpajaisissa vierailun
legendaariseen, outoon ja
ihmeelliseen Vonkan suklaatehtaaseen. Mitä kaikkea
suklaatehtailijan erikoisesta maailmasta löytyykään?

Kuva: Peter Mountain

5.6. klo 13
Kesto 116 min (suomeksi
puhuttu)
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KIRJAKULJESKELULLA HUPISAARILLA
Su 29.5. klo 14 ja klo 16
Alaköökin Piparkakkutalo, Ainolan puisto
Vapaa pääsy
Kirjakuljeskelulla tutkitaan omia ainutlaatuisia luontohavaintoja ja suhdetta
muihin eliöihin, kuten puihin ja hyönteisiin. Noin 40 minuutin hiljaisella
kävelyllä etsitään joenhaltian jälkiä ja tehdään yhdessä ja yksin pieniä
hauskoja harjoituksia Reetta Niemelän ja Emmi Jormalaisen
Pienestä kuljeskelukirjasta:

Bongaa varjoja.
Etsi hyviä piilopaikkoja.
Tervehdi pilviä.
Kirjakuljeskelu sopii kaikenikäisille. Puethan säänmukaiset varusteet!

Kuva: Emmi Jormalainen

Kirjakuljeskelun oppaina toimivat kirjailija Reetta Niemelä sekä
nukketeatteritaiteilijat Elina Lajunen ja Laura Hallantie.
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SANATAIDEOHJAAJAKOULUTUS LUMO

Sykähtääkö sydämesi sanataiteelle? Kiinnostaako sinua
sanataiteen ohjaaminen? Haluaisitko kuulla sanataidekasvatuksen uusista menetelmistä ja mahdollisuuksista ja
kokeilla niitä itse? Haaveiletko, että voisit puhua
sanataideunelmista ja kokemuksista toisten kanssa?
Lumo on kahden vuoden mittainen koulutus, joka kokoontuu 1–2
koulutusviikonloppuna lukukaudessa. Väljärytmisen koulutuksen
tarkoituksena on tuoda lasten, nuorten ja sanataiteen parissa
työskenteleville tietoa, ideoita, elämyksiä sekä mahdollisuuden
verkostoitua muiden saman alan tekijöiden kanssa. Lumossa tutustutaan
sanataidekasvatuksen tuoreisiin innovaatioihin, kohdataan kirjailija- ja
kouluttajavieraita, tehdään ja kokeillaan itse.
Huippusuosittua Lumo-koulutusta järjestetään vuosina
2022–2024 jo seitsemättä kertaa ja se toteutetaan pääosin
uusin sisällöin.
Avausviikonloppuna 6.–7.5. koulutuksessa
sukelletaan Lumotut sanat – lasten ja
nuorten sanataideviikkojen tunnelmiin ja
kouluttajina toimivat Lumon pääkouluttajat Anna Anttonen ja
Kati Inkala sekä nuortenkirjailija J. S. Meresmaa.

Kaksivuotisen Lumo-koulutuksen kokonaishinta on 100 euroa
ja mukaan mahtuu 25 osallistujaa.
Ilmoittautuminen 5.4. alkaen osoitteessa
www.lumotutsanat.fi
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HYLÄTTYJEN LELUJEN UUSI ELÄMÄ
Kierrätyskorupaja 8–10-vuotiaille
su 5.6. klo 10–12 ja klo 12.30–14.30
Kulttuuritalo Valve
Hinta 15 €
Kierrätyskorupajassa hylätyt muovilelut saavat uuden elämän, kun niistä
rakennetaan uusi, ikioma kaulakoru värejä ja muotoja sommittelemalla ja
rytmittelemällä. Korut valmistetaan kuumaliimaamalla, joten osallistujan on
hyvä osata käyttää kuumaliimapyssyä. Ohjaajat toimivat toki kuumaliima- ja
porausassistentteina.
Korun materiaalit saa kokonaisuudessaan työpajasta, mutta halutessaan
mukaan voi ottaa myös omia vanhoja muovileluja ja helmiä korun
rakennustarpeiksi!
Työpajaa ohjaavat kuvataiteilija Heidi Kesti ja valokuvaaja, kuvataiteilija
Tiina Wallin. Molempiin pajoihin mahtuu mukaan 8 osallistujaa.
Ilmoittautuminen 13.4. alkaen osoitteessa www.lumotutsanat.fi

28

29

Kesäkurssi
SALAISUUKSIA JA PIILOPAIKKOJA

Sanataiteellinen kesäkurssi 9–12-vuotiaille
6.–9.6. klo 9–14
Kaijonharjun yhteisötalo
Hinta 40 €
Sanataiteellisella kesäkurssilla opettelemme erilaisia salakirjoitustekniikoita,
piirrämme karttoja ja tietenkin kirjoitamme monenlaisia salaviestejä ja
tarinoita. Pidämme hauskaa sisällä ja ulkona.
Ota mukaan kynä, kirjoitusvihko ja hyvät eväät!
Kesäkurssia ohjaa kirjailija, sanataideohjaaja Timo Harju.

Kuva: Sanna Pelliccioni

Ilmoittautuminen
13.4. alkaen osoitteessa www.lumotutsanat.fi
Lisätietoja: Timo Harju, p. 040 860 1657
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LIITY
SANATAIDEOPETUKSEN
SEURAAN!
Suomen
sanataideopetuksen
seura
on
kaikkien
sanataideihmisten oma yhdistys, joka edistää sanataiteen
tuntemusta ja asemaa. Seura kehittää valtakunnallisesti
sanataiteen perusopetusta ja muuta harrastustoimintaa.
Lisäksi se järjestää koulutuksia ja tiedottaa alan
ajankohtaisista asioista.
Tervetuloa seuran jäseneksi vaikka heti – se kannattaa, jos
sanataide innostaa sinua ja haluat olla osa valtakunnallista
sanataiteen tekijöiden yhteisöä.

Lisätietoa: www.sanataide.fi
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