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HEI KAIKKI 
LASTENKULTTUURIN YSTÄVÄT!

Hej alla vänner av barnkultur! 

Vantaan kulttuuritarjonnan kevät-
kausi on jälleen täynnä monipuolis-
ta ja lumoavaa ohjelmaa eri-ikäisil-
le lapsille ja nuorille sekä perheille. 
Kulttuurikaruselliin on koottu sekä 
kaupungin kulttuuripalveluiden et-
tä vantaalaisten kulttuurilaitosten 
ja -toimijoiden lapsille ja nuorille 
tarjoama ohjelma.

Myös muualla tapahtuu paljon, Bra-
vo!-teatterifestivaali saapuu Vantaal-
le maaliskuussa. Tanssin viikkojen run-
saasta tarjonnasta nautitaan huhti-
kuussa. Vantaa osallistuu keväällä 
Satakielikuukauteen, joka on maan-
laajuinen festivaali äidinkielen, moni-
kielisyyden ja kielellisen rikkauden 
puolesta.

Tapahtumien lisäksi esitteestä löydät 
mm. musiikkia, kursseja, näyttelyitä, 
elokuvia ja museoiden ohjelmaa.

Tervetuloa nauttimaan 
laadukkaasta lastenkulttuurista!

Vårsäsongens kulturutbud i Vanda 
bjuder på ett rikligt utbud av mång-
sidiga och fängslande program för 
såväl barn och unga i olika åldrar 
som för familjerna. Programmet i 
Kulturkarusellen för barn och ung-
domar är sammanställt av stadens 
kulturservice och andra kulturinsti-
tutioner och -aktörer.

Även på andra håll händer det myck-
et. Teaterfestivalen Bravo! kommer till 
Vanda i mars, i april får vi njuta av 
ett rikligt program som Dansens 
vecka erbjuder oss. Under våren del-
tar Vanda i Näktergalens månad, en 
landsomfattande festival som lyfter 
fram betydelsen av modersmålet, 
av språklig mångfald och rikedom.

I broschyren hittar du utöver våra 
evenemang bl.a. teater, musik, kurser, 
utställningar, filmer och program ord-
nade av museerna.

Välkommen med och njut av 
högklassig barnkultur!

Lennä, lennä leppäkerttu s. 28
Kuva: Nikke Puskala
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Alle on koottu esitteen kaikki esitykset ja tapahtumat suuralueiden mukaan ja 
aikajärjestyksessä. Listattuina eivät kuitenkaan ole oppilaitosten esitykset ja 
näyttelyt (s. 54), kirjastojen tapahtumat (s. 62) eivätkä kurssit ja taideopetus 
(s. 44). Näyttelyiden ja museoiden opastukset löydät sivulta 36 alkaen. 

Programverksamheten är indelad i stadens storområden i tidsordning. Läroanstal-
ternas och bibliotekens föreställningar, kurser och konstundervisning är inte listade. 

AVIAPOLIS
29.2. la  Satakielikuukausi: Unelma avaruudesta -aistitila. Pointin kirjasto, s. 9 
29.4. ke  Hyvää Tanssin päivää 2020! Jumbo, s. 25

HAKUNILA – HÅKANSBÖLE

7.2. pe  Lastenmusiikkiyhtye Orffit: Hymykuoppaisella tiellä. 
   Länsimäen koulu, s. 32
22.2. la  Satakielikuukausi: Unelma avaruudesta -aistitila. Hakunilan kirjasto, s. 9 
12.3. to  Erkki Karhu ja kaverit. Länsimäen avoin päiväkoti. s. 22 
17.3. ti  Bravo!: Ready Steady Lift Off! Länsimäen nuorisotila, s. 18 
22.4. ke  Kisu Pikkulainen vaarojen varjoissa. Länsimäen koulun auditorio, s. 26

KIVISTÖ 
16.3. ma Bravo!: Ready Steady Lift Off! Avoin päiväkoti Auringonkukka, s. 18 
16.5. la  KYTKE-festari 2020. Kenraalinpuisto, s. 11

KOIVUKYLÄ – BJÖRKBY
14.3. la  Satakielikuukausi: Unelma avaruudesta -aistitila. 
   Koivukylän kirjasto, s. 9 
25.2. ti  Tatu ja Patu, syömään! Havukosken koulun auditorio, s. 21 
23.4. to  Kisu Pikkulainen vaarojen varjoissa. Havukosken koulun auditorio, s. 26 

TAPAHTUMA-
KALENTERI 

EVENEMANGSKALENDERN

Lippuja voi ostaa ja varata (vain ryhmät) nettisivustolta 
kulttuuriliput.vantaa.fi. Sivusto toimii parhaiten mobiilisti.
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4.10. pe  Jytäjyrsijät - lasten rock-konsertti, Lumo, s. 35 KORSO
28.1. ti  Pöllö hukassa? Lumosali, s. 20 
29.1. ke  Pikkukinoelokuvat. Lumosali, s. 35 
7.2. pe  Lastenmusiikkiyhtye Orffit: Hymykuoppaisella tiellä. Lumo, s. 32 
22.2. la  Perhelauantai: FlouTila -musiikkisirkusesitys ja työpaja lapsille. 
   Lumosali, s. 13 
10.3. ti  Pikkukinoelokuvat. Lumosali, s. 35 
18.3. ke  Bravo! Gräs. Lumosali, s. 18  
21.3. la  Perhelauantai: Bravo!: Cerca. Lumosali, s. 19  
28.3. la  Perhelauantai: Teatteri Tuike: Kummallinen kahvila. Lumo, s. 13  
1.4. ke  MIAU! Pääsiäinen nukketeatterissa. Lumo, s. 28 
2.4. to  Kani Kuriton. Lumo, s. 27 
29.4. ke  NotaBene Art Group: Maija Lepakkonen -supersankarityttö. Lumo, s. 25 
12.5. ti  Ilvekset kuin veljekset. Lumo, s. 13 
20.5. ke  Viirun syntymäpäivät. Lumo, s. 27

MYYRMÄKI  – MYRBACKA
17.1. pe  Sammakkolammikko. Mamia Companyn studionäyttämö, s. 26   
18.1. la  Sammakkolammikko. Mamia Companyn studionäyttämö, s. 26   
22.1. ke  Pienten taideaamu: Sukelletaan lumen valtakuntaan! Toteemi, s. 15 
25.1. la  Perhelauantai: Hirveän Ihana Vantaa -näyttelyavajaiset. Toteemi s. 16 
28.1. ti  Kestikievarin perheaamut. Övre Nybacka, s. 16 
29.1. ke  Pienten taideaamu: Sukelletaan lumen valtakuntaan! Toteemi, s. 15 
30.1. to  Lurpukka ja sininen takki. Toteemi, s. 28 
1.2. la  Etsivätoimisto Nappi. Mamia Companyn studionäyttämö, s. 26 
5.2. ke  Pienten taideaamu: Sukelletaan lumen valtakuntaan! Toteemi, s. 15 
Пн 10.2   Мокрица едет в цирк. Toteemi, s 21
14.2. pe  Monikulttuurinen Ystävänpäiväjuhla. Toteemi, s. 9  
17.2. ti  Knattekino. Totem, sidan 35 
25.2. ti  Kestikievarin perheaamut. Övre Nybacka, s. 16 
26.2. ke  Pienten taideaamu: Musiikkia, laulua ja leikkiä. Toteemi, s.15 
27.2. to  Vau Vanne. Toteemi, s. 21 
2.3. ma  Pikkukinoelokuvat. Toteemi, s. 35 
3.3. ti  Viiru ja Pesonen. Toteemi s. 22 
3.3. ti  Kisu Pikkulainen vaarojen varjoissa. Mamia Companyn  
   studionäyttämö, s. 26 
4.3. ke  Pienten taideaamu: Musiikkia, laulua ja leikkiä. Toteemi, s.15 
4.3. ke  Don Quijote. Martinus, s. 22 
4.3. ke  Kisu Pikkulainen vaarojen varjoissa. Mamia Companyn 
   studionäyttämö, s. 26 
5.3. to  Knattekino. Totem, sidan 35 
6.3. pe  Kisu Pikkulainen vaarojen varjoissa. Mamia Companyn 
   studionäyttämö, s. 26 
10.3. ti  Kestikievarin perheaamut. Övre Nybacka, s. 16 
12.3. to  Kani Kuriton. Toteemi, s. 27 
13.3. pe  Kani Kuriton. Toteemi, s. 27 



6 7

MYYRMÄKI  – MYRBACKA
13.3. pe  Koko perheen Muumikonsertti Benny Törnroosin kanssa. Martinus, s. 32 
14.3. la  Perhelauantai: Nukketeatteri Ofelia: Mörön unisukat-esitys ja 
   työpaja. s. 16 
16.3. ma  Sammakkolammikko. Mamia Companyn studionäyttämö, s. 26   
17.3. ti  Sammakkolammikko. Mamia Companyn studionäyttämö, s. 26   
18.3. ke  Bravo!: Blisko. Kulttuuritalo Martinus, s. 19  
18.3. ke  Pienten taideaamu: Ötökkäjamit I ja II –runoleikkipajat. Toteemi, s. 15 
19.3. to  Bravo!: Cerca. Kultturitalo Martinus, s. 19  
20.3. pe  Bravo!: An nyong. Toteemi, s. 19  
24.3. ti  Tanssiteatteri Auraco: Missä olet, Köpelösti? Toteemi, s. 25  
25.3. ke  Pienten taideaamu: Ötökkäjamit I ja II –runoleikkipajat. Toteemi, s. 15 
30.3. ma Peukaloisen retket villihanhien seurassa. Toteemi. 
31.3. ti  Kestikievarin perheaamut. Övre Nybacka, s. 16 
1.4. ke  Pienten taideaamu: Tanssia ja sirkustanssia. Toteemi, s. 15 
2.4. to  Knattekino. Totem, sidan 35 
4.4. la  Hevisaurus. Martinus, s. 32 
4.4. la  Etsivätoimisto Nappi. Mamia Companyn studionäyttämö, s. 26 
6.4. ma  Pikkukinoelokuvat. Toteemi, s. 35 
8.4. ke  Pienten taideaamu: Tanssia ja sirkustanssia. Toteemi, s. 15 
15.4. ke  Pienten taideaamu: Tanssia ja sirkustanssia. Toteemi, s. 15 
16.4. to  Musiikkiteatteri Kapsäkki: Muumiperheen lauluretki, s. 33 
20.4. ma Katja Lundén Company: Universo. Martinus, s. 24 
22.4. ke  Pienten taideaamu: Tanssia ja sirkustanssia. Toteemi, s. 15 
23.4. to  Lohikäärmeitä ja ritareita -poikien päivä. Toteemi. Toteemi, s. 10 
24.4. pe  Lennä lennä leppäkerttu. Toteemi, s. 28  
28.4. ti  Kestikievarin perheaamut. Övre Nybacka, s. 16 
29.4. ke  Moonika Mekaniks – tanssityöpaja. Toteemi, s. 29 
4.5. ma  Robin Hund & Hans glada orkester. Toteemi s. 33 
6.5. ke  Vresiga Valter får en vän. Toteemi, s. 23 
8.5. pe  "Äideistä parhain" – Äitienpäiväjuhla. Toteemi, s. 10 
14.5. to  Keijusirkus. Toteemi, s. 23  
26.5. ti  Kestikievarin perheaamut. Övre Nybacka, s. 16 

5.10. la  Perhepäivä: Mennään jo naapuriin -näyttely, Pessi, s. 40TIKKURILA – DICKURSBY
10.1.–8.2. Tikkurilan teatteri: Niskavuoren naiset. Vernissa, s. 30 
28.1. ti  Lurpukka ja sininen takki. Pessi, s. 28 
29.1. ke  Lurpukka ja sininen takki. Vernissa, s. 28 
3.2.–29.5. Pim ja Pom. Tanssiteatteri Raatikko, s. 29 
6.2. to  Nigan 8 vuodenaikaa. Vernissa, s. 20 
7.2. pe  Grisen som glömde att hon var en gris. Vernissa, s. 20 
7.2. pe  Mörön Unisukat –nukketeatteriesitys. Pessi, s. 38 
10.2. ma MOI. Vernissa s. 20 
13.2. to  Pienten taideaamu: Runopolku. Pessi, s. 14 
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5.10. la  Perhepäivä: Mennään jo naapuriin -näyttely, Pessi, s. 40TIKKURILA – DICKURSBY
20.2. to  Pienten taideaamu: Talvimaalaus. Pessi, s. 14 
25.2. ti  Pikkukino. Vernissa, s. 35 
26.2.–9.4. Tarinoita Muumilaaksosta. Tanssiteatteri Raatikko, s. 29 
27.2. to  Pienten taideaamu: Runopolku. Pessi, s. 14 
3.3. ti  Loiskis Trio, Soili Perkiö ja Hannele Huovi Kaikki laulaa tavallaan! 
   Vernissa, s. 33 
3.3. ti  Kani Kuriton. Silkkisali, s. 27 
4.3. ke  Kani Kuriton. Silkkisali, s. 27 
5.3. to  Pienten taideaamu: Runopolku. Pessi, s. 14 
7.3. la  Perhelauantai: Miksi Mörkö Hymyilee, Pessi, s. 13 
11.3. ke  Kani Kuriton. Silkkisali, s. 27 
12.3. to  Pienten taideaamu: Vauvatanssityöpaja. Pessi, s. 14 
13.3. pe  Erkki Karhu ja kaverit. Pessi, s. 22 
17.3. ti  Bravo! Gräs. Kulttuuritehdas Vernissa, s. 18  
19.3. to  Pienten taideaamu: Vauvatanssityöpaja. Pessi. s. 14 
19.3. to  Unikuskit. Pessi, s. 19 
20.3. pe  Unikuskit. Pessi, s. 19 
21.3. la  Perhelauantai: Bravo!: An nyong. Pessi, s. 19   
24.3. ti  Knattekino. Pessi, sidan 35 
25.3. ke  MIAU! Pääsiäinen nukketeatterissa. Vernissa, s. 28 
26.3. to  Pienten taideaamu: Vauvatanssityöpaja. Pessi. s. 14 
27.3. pe  Maailman teatteripäivän ilta Tikkurilan teatterissa. Vernissa s. 30 
27.3.–25.4. Tikkurilan teatteri: Rikospaikkana Vantaa, s. 30 
31.3. ti  Pikkukino. Vernissa, s. 35 
2.4. to  Pienten taideaamu: Pupuja ja munia. Pessi. s. 14 
4.4. la  Perhelauantai: Leikkimään pahvi! -työpaja. Pessi, s. 13 
9.4. to  Pienten taideaamu: Kukkatikkuja ja ruohokortteja. Pessi. s. 14 
16.4. to  Pienten taideaamu: Kevätlauluja. Pessi. s. 14 
21.4. ti  Tanssiteatteri Auraco: Missä olet, Köpelösti? Pessi, s. 25 
23.4. to  Pienten taideaamu: Rakennellaan ikioma unisieppari kevään 
   väreissä. Pessi. s. 14 
25.4. la  Perhelauantai: Klovneriaa ja sirkustyöpaja vauvaperheille. 
   Pessi, s. 46 
26.4. su  Tanssikatselmus Stoori. Tikkurilan lukio, s. 24 
28.4. ti  Knattekino. Pessi, sidan 35 
30.4. to  Pienten taideaamu: Vappuisaa tekemistä. Pessi. s. 14 
22.5.–27.5. Viirun syntymäpäivät. Silkkisali, s. 27 
30.5. la  Suvivirsi-tapahtuma. Kaupungintalon edusta, s. 11   
26.7.–23.8. Tikkurilan teatteri: Risto Räppääjä ja nukkavieru Nelli. 
   Kotiseututalo Påkas, s. 30 
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Ekologinen / Ekologisk / Ecological

Sanaton / sopii kaikenkielisille 
Ordlös / passar för alla språkgrupper
Nonverbal / suitable for all languages
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TAPAHTUMAT
EVENEMANG
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Monikulttuurinen 
Ystävänpäiväjuhla 
(n. 2 t ) 
pe 14.2. klo 16.30–18.30 
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6 
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksu-
ton. Ystävänpäivän piristykseksi järjes-
tetään viihdyttävä juhla, jossa lapset 
ja aikuiset pääsevät nauttimaan esi-
tyksestä ja osallistumaan monipuoli-
seen toimintaan. Ohjelmassa esitys, 
musiikkia, useita tanssiesityksiä, työ-
pajoja ja pientä purtavaa. Lämpimästi 
tervetuloa! 

Multicultural St. Valentine’s Day
Welcome to celebrate the Multicultur-
al St. Valentine’s Day for children and 
families! The program is filled with 
music, theater, dance, workshops and 
some small snacks. The event is free 
and open for everyone. Warmly wel-
come!  

Satakielikuukausi 
- Multilingual Month  
21.2.–21.3.2020  

Perhetapahtumat 
(kaikenikäisille ja -kielisille lapsille 
yhdessä aikuisen kanssa) 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumis-
ta. Tuokioihin mahtuu rajallinen mää-
rä osallistujia. Ohjelmassa Unelma 
avaruudesta -aistitila, ohjatut taide-
tuokiot ja muuta ohjelmaa eri kielillä. 
Tarkka ohjelma, aikataulut ja kielet 
löytyvät kunkin kirjaston sivuilta osoit-
teesta helmet.fi.  
Hakunilan kirjasto la 22.2. klo 12–14   
Ohjelmaa kolmella kielellä: 
arabia, venäjä ja suomi
Pointin kirjasto la 29.2. klo 10–12 
Ohjelmaa kahdella kielellä: 
englanti ja suomi
Koivukylän kirjasto la 14.3. klo 13–15 
Ohjelmaa kolmella kielellä: 
somali, arabia ja suomi

Hupsansaa ry 
Unelma avaruudesta -aistitila 
Aistitila on lavastettu tila, joka ruokkii 
mielikuvitusta ja antaa elämyksiä eri 
aisteille. Tuokiossa liikutaan yhdessä 
musiikin pyörteissä, kuunnellaan ava-
ruuden rytmejä ja loikoillaan pehmoi-
sella pilvenhattaralla. Tuokioissa on 
eri kielten tulkkeja.   

Kuva: Hupsansaa ry Kuva: Kenneth Kimuli
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Lohikäärmeitä ja 
ritareita -poikien päivä 
(5–10-v. pojat | n. 2 t) 
to 23.4. klo 14.30 Lastenkulttuuri-
keskus Toteemi, Myyrmäentie 6 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Astu lohikäärmeiden ja ritarien fan-
tasiamaailmaan! Tehdään lohikäärme-
ratsu, maalataan ja koristellaan ritarin 
miekka ja valmistetaan taikavoimainen 
kilpi. Kilpi suojelee ja antaa voimaa. Lo-
puksi kokeillaan itse kilven voimaa ulko-
na. Lisäksi musiikkia, lautapelejä ja kas-
vomaalausta.  

Drakar och riddare – pojkarnas dag 
Fritt inträde. Kom med i drakarnas och 
riddarnas fantasivärld! Vi lagar själva 
en drakhäst, vi målar ett riddarsvärd 
och åstadkommer en sköld med magis-
ka krafter. Skölden skyddar och ger 
kraft och vi testar sköldens krafter ute. 
Vi har också musik, brädspel och an-
siktsmålning. 
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"Äideistä parhain" 
- Äitienpäiväjuhla 
(n. 1 t 30 min) 
pe 8.5. klo 17 
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6 
Maksuton. Pakolliset ilmoittautumiset: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Juhlitaan yhdessä äitejä ja isoäitejä. 
Ohjelmassa "Äideistä parhain" laulu- ja 
tanssiesitys, jossa esiintyvät Laulusu-
zuki-oppilaat ja solistit säestäjänään 
diplomipianisti Marjaana Merikanto. 
Lapset saavat osallistua hauskaan 
muskarileikkiin. Juhlan kruunaa kakku-
kahvit. 

”Den bästa av mödrar”
- Morsdagsfest 
Festen är gratis. Obligatorisk anmälning 
till: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi 
Vi firar mor, mormor och farmor. 
I programmet ingår bl.a. sång- och 
dansuppvisningen ”Äideista parhain”, 
där Sångsuzuki-elever och solister 
uppträder till ackompanjemang av 
diplompianisten Marjaana Merikanto. 
Barnen får delta i en rolig musiklek. 
Festen avslutas med kaffe och kaka. 

Äideistä parhain.
Kuva: Keijo Mäyry 

mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
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KYTKE-festari 2020 
(kaikenikäisille | n. 3 t) 
la 16.5. klo 14 Kenraalinpuisto, 
Huovintie 21 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista 
Koko perheen rennon letkeän puistokon-
serttitapahtuman KYTKE-festarin pää-
esiintyjiä ovat erityisesti lähialueen lap-
set ja nuoret. Ravintolapäivänä järjes-
tettävällä festarilla on myös yhdistys-
ten ja urheiluseurojen hauskoja maksut-
tomia toimintapisteitä. Tapahtumaan 
on vapaa pääsy. KYTKEydy sinäkin 
mukaan hauskanpitoon! 

Lisätietoa: 
marjaverkko.fi/kytke-festari 
www.facebook.com/MarjaVerkko

Vantaan ja 
Tikkurilan seurakunnan 
Suvivirsi-tapahtuma 
(kaikenikäisille | n. 30 min) 
la 30.5. klo 14 
Kaupungintalon edusta, Asematie 7 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Iki-ihana Suvivirsi kutsuu kaikki yhtei-
seen lauluhetkeen ja kesän aloitukseen. 
Kaupungin ja seurakunnan tervehdyk-
sien jälkeen laulamme yhdessä Suvivir-
ren kokonaan suomeksi ja pari säkeis-
töä ruotsiksi.  

Esilaulu: Korson Mieslaulajat, säestys:
VMO:n puhallinyhtye Vamos johta-
janaan Teemu Salmi. 

KYTKE.
Kuva: Emma Tuomi 

MIHIN MENNÄ?
MITÄ TEHDÄ?
Tämä kaupunki on
täynnä tapahtumia.

Tutustu Vantaan
tapahtumakalenteriin
tapahtumat.vantaa.fi

http://www.facebook.com/MarjaVerkko
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AVOIN TOIMINTA 
PERHEILLE
ÖPPEN VERKSAMHET 
FÖR FAMILJER

Leikkimään pahvi s. 13.
Kuva: Suvi-Tuuli Junttila
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Lumon Perhelauantait
Lumosali, Urpiaisentie 14, Korso

la 22.2. klo 12 FlouTila -musiikki-
sirkusesitys ja työpaja lapsille 
(yli 5-v. | 30 min esitys + 30 min työpaja) 
Maksuton. Ennakkoilmoittautuminen 
työpajaan kulttuuriliput.vantaa.fi 
FlouTila on ammattiesiintyjistä koostu-
va duo, joka yhdistelee esityksessään 
looppimusiikkia ja sirkusta. Esityksen 
lisäksi taiteilijat ohjaavat puolen tunnin 
mittaisen jongleeraustyöpajan (max. 
25 lasta). Esiintyjät/työpajan vetäjät: 
Alisa Salonen ja Pekka Laamanen 

la 21.3. klo 13 Bravo! Cerca
Lue lisää s. 19.

la 28.3. klo 13 Teatteri Tuike: 
Kummallinen kahvila 
(koko perheelle |  20 min esitys +  
40 min työpaja) 
Maksuton. Ennakkoilmoittautuminen 
työpajaan kulttuuriliput.vantaa.fi 
Sirkusta, taikuutta, tiedetemppuja ja 
teatteria yhdistävä sanaton esitys 
koko perheelle. Uusi kahvilanpitäjä 
joutuu ongelmiin mystisten ja oudosti 
käyttäytyvien juomien kanssa. Miten 
käy asiakkaana olevan mummon, kun 
taikajuomat saavat vallan? Esityksen 
jälkeen työpaja, max 20 osallistujaa. 

Pessin Perhelauantait
Lastenkulttuurikeskus Pessi, 
Kielotie 14, Tikkurila

la 7.3. klo 11 Miksi Mörkö Hymyilee 
(2–6-v. aikuisen kanssa | 3 t) 
Maksuton. Pakollinen ennakko-
ilmoittautuminen osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Minkälainen on sinun lemmikkisi? Tule 
suunnittelemaan ja valmistamaan oma 
eläinmarionettisi. Perhepäivässä on 
mahdollisuus tutustua myös Miksi Mör-
kö Hymyilee -nukketeatterinäyttelyyn.  

la 21.3. klo 11 Bravo! An Nyon
Lue lisää s. 19.
  
la 4.4. klo 10 ja klo 10.45 
Leikkimään, pahvi! -työpaja 
(2–6-v. aikuisen kanssa | 30 min) 
Maksuton. Pakollinen ennakko-
ilmoittautuminen osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi.
Pikkukirja, jonka kuvitukset kutsuvat lu-
kijaa leikkiin ja käsillä tekemiseen. Tule 
kuuntelemaan satua ja askartelemaan 
oma rullaolio lastenkirjailija Vuokko 
Hurmeen ja kuvittaja Suvi-Tuuli Juntti-
lan opastuksella. 

la 25.4. klo 11 Klovneriaa ja sirkus-
työpaja vauvaperheille
Lue lisää s. 46.

Kummallinen kahvila.
Kuva: Sanna Warsell 

Miksi Mörkö hymyilee.
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Pienten taideaamut Pessissä
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14, Tikkurila
Torstaisin klo 9.30 ja 10.30. Huom! Kaksi eri ryhmää, valitse vapaasti.  
Perhepäivähoitajat lapsineen ovat myös tervetulleita (ei päiväkotiryhmille).  

13.2. / 27.2. / 5.3. Runopolku
Sanataideohjaaja Kati Oinonen johdat-
taa runoleikki-hetkissä runoihin ja tari-
noihin rytmisesti leikkien. Niihin tutustu-
taan yhdessä oman aikuisen kanssa 
hyppien, hiipien, piiloutuen, kävellen, 
tanssien ja taputtaen. Runoleikit saa 
mukaan kotiin.  
 
20.2. Talvimaalaus
Ohjaajana Heli Arvilommi. Lumen valkois-
ta ja varjoja – maalataan elintarvike- sekä 
sormiväreillä. Pienimmät maalarit yli 6 kk. 
Varaudu maalausvaattein sekä pienellä 
pyyhkeellä.  
 
12.3. / 19.3. / 26.3. Vauvatanssityöpajat 
Ohjaajana tanssitaiteilija Satu Tuomisto. 
Vauvatanssi on vanhemman ja vauvan yh-
teinen tanssihetki, jossa nautitaan lähek-
käin liikkumisesta, rytmistä ja kauniista 
musiikista. Työpajat on suunnattu 3–18 kk 
ikäisille yhdessä vanhemman kanssa, 
mutta myös isommat sisarukset ovat ter-
vetulleita mukaan tanssimaan. Ota työpa-
jaan mukaan kantoliina tai kantoreppu.

Kuvin ja käsin 
Kädentaitojen ohjaajana Heli Arvilommi 
  
2.4. Pupuja ja munia
Väritellään ja rakennellaan pikku pu-
pujen soma korvapäähine. Maalataan 
paperimassamunia. 2–6-vuotiaille, 
pienempi sisarus voi olla mukana ja 
osallistua soveltuvin osin. 
  
9.4. Kukkatikkuja ja ruohokortteja 
Liimailua ja maalailua, joissa käyte-
tään höyheniä, koristekuvioita ja silkki-
paperia. Voit tuoda halutessasi oman 
pajun oksan koristeltavaksi. 2–6-vuoti-
aille, pienempi sisarus voi olla mukana. 
  
16.4. Kevätlauluja
Musiikkikasvattaja Katja Sirkiä. 
Pienten muskarituokiot. 
  
23.4. Rakennellaan ikioma 
unisieppari kevään väreissä
Voit tuoda oman pikku lelun tai koris-
teen mukaan liitettäväksi. 2–6-vuotiail-
le, pienempi sisarus voi olla mukana.  
 
30.4. Vappuisaa tekemistä
Vappuhatut ja kivat koristeet kevään 
juhlaan! 2–6-vuotiaille, pienempi 
sisarus voi olla mukana.  

Taidetta ja toimintaa 
0–6-vuotiaille oman 
aikuisen seurassa. 

Ei ennakkoilmoittautumista. 
Maksuton. 

Pienten taideaamut.
Kuva: Susanna Ahola
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Pienten taideaamut Toteemissa
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6, Myyrmäki
Keskiviikkoisin klo 9.30 ja 10.30, kesto 45 minuuttia. HUOM! Ei joka keskiviikko. 
Perhepäivähoitajat lapsineen ovat myös tervetulleita (ei päiväkotiryhmille).  
  

Ohjattua toimintaa ja 
hauskaa yhdessäoloa alle 
kouluikäisille lapsille oman 
vanhemman kanssa. 
Ei ennakkoilmoittautumista. 
Maksuton. 

Sukelletaan lumen 
valtakuntaan!  
Kuvataideohjaaja Heli Arvilommi 
Varaudu maalausvaattein. 
22.1. Lumen valkoista ja varjoja
Maalataan elintarvike- sekä sormi-
väreillä. Pienimmät maalarit yli 6 kk. 
Varaudu pienellä pyyhkeellä.          
29.1. Lumiukot marssivat
Muovaillaan ja rakennellaan taika-
taikinasta. 2–6-vuotiaille. 
5.2. Unta ja lunta 
Rakennellaan ikioma unisieppari val-
koisista materiaaleista. Voit tuoda 
oman pikku lelun tai koristeen mukaan 
liitettäväksi. 2–6-vuotiaille. 

Musiikkia, laulua ja leikkiä  
Ohjaaja Vilma Räikkönen                                                                 
26.2. 'Kvik, kvik, kvik'
Lauletaan pingviinien kanssa! 
4.3. Karhu nukkuu, karhu nukkuu 
talvipesässään
Nallemaista menoa muskarissa. 

Ötökkäjamit I ja II 
–runoleikkipajat 
Sanataideohjaaja Kati Oinonen 
Runot kirjoista; Papupiilokas, Eppu 
Nuotio; Yökyöpelit, Laura Ruohonen                                       
18.3. Tutustumme laadukkaisiin lasten 
runoihin rytmisesti leikkien, hyppimäl-
lä, piiloutumalla, tanssimalla ja taput-
tamalla. Lopuksi askarrellaan ötökkä-
lorukortti.       
25.3. Jatketaan uusien ötökkärunojen 
parissa ja lisäksi askarrellaan uudet 
lorukortit kotiin. 

Tanssia ja sirkustanssia  
Ohjaaja, sirkustaiteilija 
Amandine Doat             
1.4. / 8.4. / 15.4. / 22.4. 
Sirkustanssi on lapsen ja aikuisen yh-
teinen tuokio. Kehokontaktin ja koske-
tuksen sekä erilaisten temppujen ja lii-
keharjoitusten kautta syvennetään 
lapsen ja vanhemman vuorovaikutus-
suhdetta.  

Ötökkäjamit.
Kuva: Anna Rautiainen
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Toteemin 
Perhelauantait
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6, Myyrmäki

la 25.1. klo 11–13 Hirveän Ihana 
Vantaa -näyttelyavajaiset
Oletko huomannut, että Vantaan kart-
ta näyttää hirven päältä? Lähdetään 
saturetkelle tutkimaan, mitä Vantaalta 
löytyy! Lue lisää s. 37.

la 14.3. klo 11–13 Nukketeatteri 
Ofelia: Mörön unisukat-esitys ja 
työpaja 
Illalla Jussi-jäniksen oma sänky on 
lämmin ja turvallinen, mutta peiton 
alla mieleen hiipii kaikenlaisia ajatuk-
sia pimeästä. Lue lisää s. 38.

Vantaa-Seura 
Kestikievarin 
perheaamut 
(0–5-v. | 1 t 30 min) 
Kestikievari Övre Nybacka, 
Nybackankuja 2 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Ohjattua toimintaa vauvoille ja taape-
roille yhdessä vanhemman tai isovan-
hemman kanssa. Toimintatuokion jäl-
keen vapaata seurustelua ja kahvittelua 
200-vuotiaassa kestikievarissa. 

Kevään ohjelma (tiistaisin) 
28.1. klo 10 Lorutyöpaja lorutellaan ja 
askarrellaan lorukortteja 
25.2. klo 10 ja 10.45 Kestikievarin 
muskarissa lumilauluja.  
10.3. 10 ja 10.45 Talviteema jatkuu 
kestikievarin muskarissa. 
31.3. klo 10 Kierrätystä ja kirppis - 
tavarat kiertoon! 
28.4. klo 10 Tarinatyöpaja 
26.5. klo 10 Vaunulenkki historiaan. 
Kävellään oppaan kanssa Vantaankos-
ken historiallisiin maisemiin. 

  

 
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14 (Tikkurila)

Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6 (Myyrmäki)

Mörön unisukat. Kestikievarin perheaamut.
Kuva: Riina Koivisto
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TEATTERI, TANSSI 
JA SIRKUS
TEATER, DANS OCH CIRKUS

Red Nose Company ja 
teatteri Quo Vadis 
Don Quijote s. 22.
Kuva: Tero Ahonen
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Festivaali valloittaa pääkaupunkiseudun kulttuuritalot 14.–22.3.2020 
korkealaatuisilla, kansainvälisillä esityksillään lapsille, nuorille ja 
perheille. Festivaalin ohjelmisto julkaistaan kokonaisuudessaan 

tammikuun 2020 alussa www.bravofestivaali.fi. 

Den internationella teaterfestivalen Bravo! för barn och unga erövrar i år 
kulturhusen i huvudstadsregionen 14.–22.3 med högklassiga och internationella 

föreställningar såväl för barn, unga som familjer. Festivalprogrammet utges i 
sin helhet i början av januari. Läs mera: www.bravofestivaali.fi

BRAVO! - ESITTÄVÄN TAITEEN FESTIVAALI 

A Line Art (Iso-Britannia) 
Ready Steady Lift Off! 
(vain yli 3-vuotiaille | 50 min) 
ma 16.3. klo 10 (ei ryhmille)
Avoin päiväkoti, Auringonkukka, 
Aurinkokivenkuja 1
ti 17.3. klo 10, 12 ja 14 Länsimäen 
nuorisotila, Suunnistajankuja 2 
Harjoittele astronautin taitoja, tee 
oma rakettisi, väritä ja lennä Brittiläi-
sen A Line Art -teatteriryhmän interak-
tiivisessa teatteriesityksessä, joka 
yhdistelee live-esitystä, musiikkia, 
tarinankerrontaa ja maalausta. 

BRAVO! Esitykset ovat maksuttomia. 
Pakolliset ennakkoilmoittautumiset osoitteessa 

kulttuuriliput.vantaa.fi. 

Claire Parsons Co. (Ruotsi) 
Gräs 
(yli 4-v. ja perheille | kesto 40 min) 
ti 17.3. klo 9.30 ja 10.45 Kulttuuri-
tehdas Vernissa, Tikkurilantie 36 
ke 18.3. klo 10 Lumosali, 
Urpiaisentie 14  
Näyttämö on peitetty ruoholla ja puo-
likas auto on ajamassa sisään. Kaksi 
punatukkaista hahmoa ja kahvisiep-
po-naapuri ilmestyvät näyttämölle. 
Jokin liikkuu ja musiikki sekoittuu lin-
nunlauluun ja ruohonleikkurin ääniin. 
GRÄS tuo tanssin ja nukketeatterin 
taikaa lapsille ja lapsenmielisille! 

Gräs.
Kuva: Petra Hellberg 

http://www.bravofestivaali.fi
http://www.bravofestivaali.fi
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Kalle Lehto & Yun Pubit, 
(Suomi-Korea) 
An nyong 
(Koko perheelle alk. 4-v. | n. 35 min) 
pe 20.3. klo 9 ja 10.15 
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 36 
la 21.3. klo 11 Lastenkulttuurikeskus 
Pessi, Kielotie 14 
An Nyong on korealainen tervehdys, 
kuten Suomessa moi. Tässä esityksessä 
kaksi hyvin erilaista henkilöä pyrkivät 
esiintymään yhdessä erilaisuuksistaan 
välittämättä. Kommelluksilta ei vältytä, 
mutta yhteistyöllä kaksikko selviää esi-
tyksestä kunnialla. Lavalla nähdään 
jongleerausta, mimiikkaa ja akrobatiaa 
huumorilla kyllästettynä. 

Vuoden 2019 ITU-palkinnon voittaja! 
Unikuskit 
(4–9-v. ja aikuisille | 1 t) 
to 19.3. klo 18 / pe 20.3. klo 10 Lasten-
kulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14 
Railakas ja anarkistinen lastenteatteri-
esitys. Esitys perustuu lasten näkemiin 
uniin, joita on kerättyhaastatteluilla 
päiväkodeissa ja alakouluissa. Näyttä-
möllä Elisa Salo ja Eero Ojala. 

  

Children’s Art Centre 
in Poznań (Puola) 
Blisko  
(0,5–3-v. | 45 min) 
ke 18.3. klo 9.30 ja 11.30 Kulttuuritalo 
Martinus, Martinlaaksontie 36  
Tule lähemmäksi – kosketa, tunne, katso 
sisälle. Kaksi tanssijaa etsivät toinen 
toisensa sisään kätkeytyviä tarinoita 
yhdessä yleisön kanssa. Perheen 
pienimmille suunnattu taianomainen 
tanssiteos tutkii siteitä ihmisten välillä. 
Tarinat, piiloutuneena toistensa sisään, 
odottavat tulevansa löydetyiksi. Pala 
palalta opimme ymmärtämään maail-
maa. 

Teatro Al Vacio (Meksiko) 
Cerca  
(3–6-v. | 45 min) 
to 19.3. klo 10 Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36 
la 21.3. klo 13 Lumosali, Urpiaisentie 14 
Cerca on lämminhenkinen sanaton ta-
rina elämästä ja ystävyydestä. Kaksi 
toisilleen tuntematonta kohtaavat sat-
tumalta. He ovat toinen toisistaan eri-
laisia, jakaen kuitenkin jotain yhteistä. 
Toinen on aina mahdollisuus. Ystävä.  

Blisko.
Kuva: M. Zakrzewski

An nyong.
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 Teatteri Mukamas 
Pöllö hukassa? 
(koko perheelle | 35 min) 
ti 28.1. klo 10 Lumosali, 
Urpiaisentie 14 
Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) sekä ennakkomyynti osoitteessa
kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Musiikillinen metsäretki koko perheelle. 
Pieni pöllönpoika eksyy pesästään sy-
välle metsään, mutta onneksi vastaan 
tulee metsän kannot ja kolot tarkkaan 
tunteva myyrä. Minkälaiseen seikkai-
luun uudet ystävykset joutuvatkaan et-
siessään reittiä takaisin kotiin? 

 
Nukketeatteri PikkuKulkuri 
Nigan 8 vuodenaikaa 
(2–9-v. | 30 min) 
to 6.2. klo 10 Kulttuuritehdas 
Vernissa, Tikkurilantie 36 
Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) sekä ennakkomyynti osoitteessa
kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Niga-poika seikkailee eläinystäviensä 
kanssa kalastellen ja tuntureissa vaellel-
len. Pohjoisen kaikki kahdeksan vuoden-
aikaa, erämaan luonto ja eläinmaailma 
tulevat tutuiksi. Saamelaisten kansallis-
päivän esitys kunnioittaa saamelais-
kulttuuria ja tutustuttaa siihen. 

  
  

Unga Teatern
Grisen som glömde att 
hon var en gris 
(för barn 3–6 år | ca. 40 min) 
Fre. 7.2 kl. 9.30, Kulturfabriken 
Fernissan, Dickursbyvägen 36  
Biljetter 6 €. Biljettreservationer (endast 
för grupper) och förhandsförsäljning: 
kulttuuriliput.vantaa.fi  
En tokrolig, varm berättelse om en liten 
gris, som temporärt tappar minnet. 
Plötsligt kommer hon inte ihåg hur hen-
nes mamma ser ut. Hon letar efter sin 
mamma och träffar då på allehanda 
djur som hon misstar för sin mor…På 
scen: Stella Laine och Harriet Abra-
hamsson. 

Kiertueteatteri FLAX   
MOI 
ma 10.2. klo 9.30 (3–5 v.) 
ja klo 10.30 (1–2 v.)  
Kulttuuritehdas Vernissa, 
Tikkurilantie 36 
Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) sekä ennakkomyynti osoitteessa
kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Esityksessä moikataan Rabalderia, jo-
ka yrittää keksiä teatteriesitystä. Vai 
keksiikö esitys hänet? Esityskokonai-
suudessa kohtaavat värit, muodot, mie-
likuvitus ja leikki. 

Kuva: Patrick 

Grisen som glömde att 
hon var en gris.

Kuva: Jan Hägglund 

Nigan 8 vuodenaikaa.
Kuva: Satu Muurinen 

Kuva: Patrick
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TEHDASTeatteri 
Мокрица едет в цирк 
(yli 3-v. | 35 min) 
Пн 10.2 в 9.30 Lastenkultturi-
keskus Toteemi, ул. Myyrmäentie 6 
Билеты 6 €. Бронирование билетов 
(только для групп) и предварительная 
продажа на сайте kulttuuriliput.vantaa.fi 
Мокрица едет в цирк: – это кукольный 
спектакль о робкой и нерешительной 
Мокрице, которая осмеливается вый-
ти на свет, услышав что в Букашкин лес 
приезжает самый настоящий цирк. 
Дорога в цирк превращается в весе-
лую и трогательную историю о Мокри-
це и её путешествии сквось. визуально 
богатый, загадочный маленький мир, 
полный жужжания и музыки. На сцене 
актеры кукольного театра Анна Некра-
сова и Лаура Халлантие. 

Siira.
Kuva: Jussi Virkkumaa

 

Kuva: Joonas Martikainen 

Piste Kollektiivi 
Vau Vanne 
- sirkusesitys vauvaperheille! 
(0–1-v. aikuisen kanssa | 60 min, 
30 min esitys + 30 min työpaja) 
to 27.2. klo 10.30 
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6 
Liput 6 € (lapsi+aikuinen). 
Ennakkomyynti osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Vau Vanne tuo pienelle estradilleen sir-
kuksen hahmoja ja akrobaattisia has-
sutuksia. Esiintyjä tutustuu jokaiseen 
vauvaan heidän saapuessaan paikalle. 
Lopussa kaikki saavat tulla lavalle ja 
tutkia sirkusvälineistöä. Esiintyjä: sir-
kusohjaaja Mette Ylikorva. 

Linnateatteri 
Tatu ja Patu, syömään! 
(yli 2-v. | 40 min) 
ti 25.2. klo 10 Havukosken koulun auditorio, Tarhakuja 2  
Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmille) sekä ennakkomyynti osoitteessa
kulttuuriliput.vantaa.fi (mobiilisivusto). 
Outolan ruoka- ja juomatieteellinen tutkimuskeskus on liikkeellä ympäri Suomea. 
Tatu ja Patu paljastavat kaiken olennaisen kaikille olennaisesta toiminnasta - syö-
misestä. Näytelmä tarjoilee hauskaa, hyvän makuista ja helposti nieltävää asiaa 
ravinnosta. 
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Teatteri Hevosenkenkä 
Viiru ja Pesonen 
- Sven Nordqvistin kirjaan perustuen 
(+3-v. | n. 45 min) 
ti 3.3. klo 10 Lastenkulttuurikeskus 
Toteemi, Myyrmäentie 6 
Liput 10 €. Ryhmänohjaajat maksutta. 
Tiedustelut ja lippuvaraukset arkisin 
klo 8–16, p. 09 4391 220, 
hevosenkenka@hevosenkenka.fi. 
Ukko Pesonen asustelee yksinäisenä ja 
vailla puhekaveria mökissään, kunnes 
naapuri lahjoittaa hänelle pienen kis-
sanpennun. Höperö Ukko juttelee kissal-
leen päivät pitkät - ja kas eräänä päivä-
nä kissa puhkeaa puhumaan. Esitys 
käsittelee ystävyyttä ja yksinäisyyttä. 

Red Nose Company ja 
teatteri Quo Vadis 
Don Quijote 
(yli 13-v. | 2 t 15 min, väliaika) 
pe 4.3. klo 19 Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36 
Liput: Lippu.fi. Don Quijote hyökkää 
sankarillisesti kaikkia maailman vää-
ryyksiä vastaan, seuranaan uskollinen 
aseenkantaja Sancho Panza. Maise-
massa siintävät tuulimyllyt, ja matkan-
tekoa säestää svengaava livemusiikki. 
Tarjolla aimo annos historiatietoa ja 
      sivistystä – ja monet hyvät naurut. 
  

Anneli Petris-Forsell ja Sauli Malinen 
Erkki Karhu ja kaverit 
(1–6-v. | n. 30 min) 
to 12.3. klo 9.30 / 10.30 Länsimäen 
avoin päiväkoti, Suunnistajankuja 2 
pe 13.3. klo 9.30 / 10.30 Lasten-
kulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14 
Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) sekä ennakkomyynti osoitteessa
kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Vallattomat pikku hiiret yllättävät Erkki 
Karhun nukkumasta oudossa paikassa ja 
Harakalta saadaan oppia puuron keitos-
sa. Leikitään hauskoja ja mukaansatem-
paavia perinteisiä leikkejä ja tutustutaan 
viittomamerkkeihin. 
  

Nukketeatteri Sytkyt 
Peukaloisen retket 
villihanhien seurassa 
(2–7-v. | n. 25 min) 
ma 30.3. klo 9.30 Lastenkulttuuri-
keskus Toteemi, Myyrmäentie 6 
Liput: 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmille) 
sekä ennakkomyynti osoitteessa
kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Satuklassikko kertoo Nils Holgerssonin 
retkistä. Nils haluaa vain kiusata eläimiä, 
kunnes haltija muuttaa hänet peukaloi-
seksi, joka osaa puhua eläinten kanssa. 
Villihanhien matkassa hänen asenteensa 
muuttuu. Lavalla Juha Laukkanen. 

Viiru ja Pesonen.

mailto:hevosenkenka@hevosenkenka.fi
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Nukketeatteri PikkuKulkuri 
Ilvekset kuin veljekset 
(3–8-v. | 30 min) 
ti 12.5. klo 10 Lumosali, 
Urpiaisentie 14 
Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) sekä ennakkomyynti osoitteessa
kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Kertomus pienestä Otto–nimisestä il-
veksestä, jonka G. Bardi ja Leo Bardi 
ovat adoptoineet pohjoisesta kuumaan 
eteläiseen maahan. Miten Otto selviää 
paahtavan etelän auringon alla? Laval-
la Ilpo Mikkonen. 

 

Nurinpäin kollektiivi 
Keijusirkus 
–esitys koko perheelle 
(3–8-v. aikuisen kanssa | 40 min) 
to 14.5. klo  17 Lastenkulttuurikeskus 
Toteemi, Myyrmäentie 6 
Maksuton. Pakollinen ennakkoilmoit-
tautuminen osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi.
Oletko nähnyt keijuja, onko niillä siivet? 
Esitys yhdistää varjoteatteria ja elek-
tronista musiikkia. Esityksen jälkeen on 
mahdollisuus tutustua siinä käytettyi-
hin valo- ja äänilaitteisiin. Lavalla: Sä-
veltäjä Antti Tolvi ja nukketeatteritaitei-
lija Pauliina Vesslin. 
  

Ilvekset kuin veljekset.
Kuva: Caius Andreas Bruun 

Keijusirkus.
Kuva: Andrea Vannucchi

Teater Fabel 
Vresiga Valter får en vän 
(för 3 år fyllda | 35 min) 
ons. 6.5 kl. 10 Barnens kulturcentrum Totem, Myrbackavägen 6 
Biljetter 6 €. Biljettreservationer (endast för grupper) och förhandsförsäljning:
kulttuuriliput.vantaa.fi 
Valter var en björn. En stor björn. En stor, avig, tjurig, vresig björn. Han bodde all-
deles ensam i en unken, dammig gammal grotta. Det var aldrig någon som kom 
och hälsade på honom. En pjäs för de allra minsta om vänskap, tillit och ensamhet. 
På scen: Mika Fagerudd.
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TANSSIN VIIKKO 20.4.–29.4.2020 

Tanssikatselmus Stoori 
(kaikenikäisille | katselmus 6 t ja 
yleisönäytös 1 t) 
su 26.4. katselmus klo 11–17 ja 
yleisöesitys klo 18 Tikkurilan lukio, 
Valkoisenlähteentie 53 
Liput 10/5 €. Samalla lipulla pääsee 
katselmukseen ja illan yleisöesitykseen. 
Liput ovelta tai varaukset tanssikatsel-
musstoori@gmail.com. 
Kaikille avoin tanssitapahtuma tarjoaa 
jo 9. kerran tanssivia tarinoita ikään, ko-
koon tai tanssilajiin katsomatta. Ilmoit-
taudu mukaan! Raati valitsee katsel-
muksesta tanssivat tarinat yleisönäy-
tökseen klo 18, jossa eri lajit ovat edus-
tettuina sooloista ryhmäesityksiin.  

Katja Lundén Company: 
Universo  
(yli 4-v. | 75 min, ei väliaikaa) 
ma 20.4. klo 19 Kulttuuritalo 
Martinus, Martinlaaksontie 36 
Liput: 17/15 €, lippu.fi. 
Universo on Anna-Mari Kähärän sävel-
tämä huikea laulu- ja tanssimatka unen 
ja valveen rajamaille. Teos on vahvasti 
flamencon juurilla, versoillen nykytans-
sin kautta uudenlaiseen musiikkiteatte-
riin. Katja Lundénin ja Janne Marja-
ahon koreografiat yhdistyvät kokonais-
valtaiseksi teokseksi jossa ääni ja liike 
ovat yhtä. Tanssiryhmän kanssa mu-
sisoivat loistavat Anna-Mari Kähärä ja 
Sara Puljula.  

Universo.
Kuva: Saara Autero

Tanssikatselmus Stoori.
Kuva: Matti Sten

Maija Lepakkonen-supersankarityttö.
Kuva: NotaBene Art Group

mailto:tanssikatselmusstoori@gmail.com
mailto:tanssikatselmusstoori@gmail.com
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TANSSIN VIIKKO 20.4.–29.4.2020 

Tanssiteatteri Auraco 
Missä olet, Köpelösti? 
(4-6 v. | esitys 20 min + 
keskustelu 15 min) 
ti 24.3. klo 9.30 Lastenkulttuurikes-
kus Toteemi, Myyrmäentie 6  
ti 21.4. klo 9.30 ja 10.15 Lastenkulttu-
rikeskus Pessi, Kielotie 14  
Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) sekä ennakkomyynti osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Mestarisalapoliisietsivä Köpelöstin 
käsissä yksinkertainenkin tehtävä voi 
muuttua mitä omituisemmaksi seikkai-
luksi. Kömmähdykset voivat viedä mie-
likuvituksellisiin maailmoihin. Interak-
tiivisessa esitysessä on klovneriaa, 
miimiä ja tanssia. 

  

NotaBene Art Group 
Maija Lepakkonen 
-supersankarityttö 
(yli 4-v. | 35 min) 
ke 29.4. klo 10 Lumosali, 
Urpiaisentie 14 
Liput: 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) sekä ennakkomyynti osoitteessa
kulttuuriliput.vantaa.fi 
Tanssiteatteriesityksen tarina kertoo 
Maijasta, joka on rohkea ja utelias su-
pertyttö. Hän esiintyy katsojille lukuisi-
na hahmoina, kuten avaruuslentäjänä, 
räppärinä ja urheilijana.  

  

Hyvää Tanssin päivää 2020! 
(kaikenikäisille | n. 1 t) 
ke 29.4. klo 16.30 Kauppakeskus Jumbo, keskusaukio, Vantaanportinkatu 3 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Helppoa tanssinopetusta. Eri tanssilajeja iloisessa tapahtumassa edustavat mm. 
Tanssiteatteri Raatikko, Vantaan Tanssiopisto, Helsingin tanssiopisto, Vantaan kil-
patanssijat, StepUp School, Zaray Dance Bellydance School, Naprakat, Bolly Beat 
Kids,Vantaan katutanssijat ja Bollywood Kamlees. 

  

Maija Lepakkonen-supersankarityttö.
Kuva: NotaBene Art Group
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Etsivätoimisto Nappi 
(yli 4-v. | 40 min.) 
la 1.2. klo 15 / pe 3.4. klo 9.30 / 
la 4.4. klo 15  Mamia Companyn 
studionäyttämö, Kilterinkuja 2
Liput: 5 €. Lippuvaraukset: 
mamiacompany@gmail.com. 
Etsivätoimisto Napin etsivät Kisu Pikku-
lainen ja Rotta ovat saaneet ratkaista-
vakseen kiperän arvoituksen, johon tar-
vitaan vähän apua ja katsojien aivo-
papua. Tanssisatu opettaa, että se 
kuka muita haukkuu, niin saattaa olla, 
että sen oma napa paukkuu. 

Sammakkolammikko 
(yli 4-v. | 35 min) 
pe 17.1. klo 9.30 / la 18.1. klo 15 / 
ma 16.3. klo 9.30 / ti 17.3. klo 9.30  
Mamia Companyn studionäyttämö, 
Kilterinkuja 2 
Liput: 5 €. Lippuvaraukset: 
mamiacompany@gmail.com. 
Viivi Viitasammakko palaa kotilammel-
leen ja huomaa, että lammikon henki, 
Mikko Lammikko on sairastunut kaikes-
ta siihen heitetystä roskasta. Pystyykö 
Viivi pelastamaan ystävänsä vai tarvi-
taanko siihen vähän apua? 

 

Kisu Pikkulainen 
vaarojen varjoissa 
(yli 4-v. | 35 min) 
ti 3.3. klo 9.30 / ke 4.3. klo 9.30 / 
pe 6.3. klo 9.30 Mamia Companyn 
studionäyttämö, Kilterinkuja 2 
Liput: 5 €. Lippuvaraukset: 
mamiacompany@gmail.com. 
ke 22.4. klo 10 Länsimäen koulun 
auditorio, Pallastunturintie 27 
Liput: 6 €.  Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) sekä ennakkomyynti osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi 
to 23.4. klo 10 Havukosken koulun 
auditorio, Tarhakuja 2 
Liput: 6 €.  Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) sekä ennakkomyynti osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi  
Lämminhenkinen seikkailutarina Kisu 
Pikkulaisesta, joka huomaa, että yh-
dessä on kivempaa ja yksin ei pärjää 
kukaan. Perhe Pikkulainen on pakannut 
tavaransa ja on aika palata kesän jäl-
keen mökiltä kaupunkiin.Kisu Pikkulai-
nen jää kaikessa tohinassa huomaa-
matta mökille. Tästä alkaa Kisun seik-
kailu lankakerien ja lakanoiden maa-
ilmassa. Jääkö Kisu mökille vai pääsee-
kö kotiin perheen luo kaupunkiin? 

MAMIA COMPANY TEATTERI VANTAA 

Kisu Pikkulainen vaarojen varjoissa.
Kuva: Kasperi Nordman

mailto:mamiacompany@gmail.com
mailto:mamiacompany@gmail.com
mailto:mamiacompany@gmail.com
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TEATTERI VANTAA 

Kani Kuriton 
(2–8-v | 25 min) 
ti 3.3./ ke 4.3. / ke 11.3. klo 10  
Teatteri Vantaa, Silkkisali, 
Urpiaisentie 14  
to 12.3./ pe 13.3. klo 10 
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6 
to 2.4. klo 10/ la 16.5. klo 13 
Lumosali, Urpiaisentie 14  
Kani Kuriton ei tarkoita olla tuhma. 
Tavarat vain levittäytyvät lasten-
huoneesta olohuoneen matolle.  
Vauhdissa saattaa maljakkokin mennä 
rikki. Nyt Kani päättää olla erityisen kilt-
ti, hän ei halua, että äidille tulee paha 
mieli. Onnistuukohan Kani? 
Tarina: Richard Scarry. 

Viirun syntymäpäivät 
(yli 2-v | 30 min) 
ke 20.5. klo 10  
Lumosali, Urpiaisentie 14 
pe 22.5. klo 10 / la 23.5. klo 13/ 
ma 25.5. klo 10 / ti 26.5. klo 10 /
ke 27.5. klo 10 
Teatteri Vantaa, Silkkisali, 
Tikkurilantie 44 
Aurinkoinen iltapäivä saa odottamatto-
man käänteen. Kyläläiset luulevat Pes-
osen tulleen hulluksi ja vain sen takia, 
että avain on hukassa, Viiru-kissalle pi-
täisi leipoa kakku ja pyörästä on kumi 
puhki... 
Pohjautuu Sven Nordqvistin kirjaan. 
Oikeudet: Draken Teaterförlag 

Liput: 9 €, lauantaisin 10 €
Varaukset: Teatterin toimistosta p. 09 836 1919, 
silkkisali@teatterivantaa.fi.

Kani Kuriton.
Kuva: Irina Salonen  

Viirun syntyäpäivät. 
Kuva: Kare Bonsdorff

mailto:silkkisali@teatterivantaa.fi
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NUKKETEATTERI SAMPO 

MIAU! Pääsiäinen 
nukketeatterissa 
(kaikenikäisille | 40 min) 
ke 25.3. klo 10 Kulttuuritehdas 
Vernissa, Tikkurilantie 36 
ke 1.4. klo 10 Lumosali, 
Urpiaisentie 14 
Liput: 12 €. Ryhmäliput 9 € / lapsi, 
ohjaajat 1 €. 
Tutustutaan pääsiäiseen liittyviin kan-
sanperinteisiin ja uskomuksiin vauhdik-
kaassa nukketeatterikavalkadissa. Esi-
tyksessä on mukana loruja, runoja ja 
lauluja, monipuolista nukketeatteri-
osaamista ja huumoria. Esityksen lau-
lut kuultavissa Pieni pääsiäislevy –cd:l-
tä sekä iTunesista. 

Lurpukka ja sininen takki 
(kaikenikäisille | 30 min) 
ti 28.1. klo 10 Lastenkulttuurikeskus 
Pessi, Kielotie 14 
ke 29.1. klo 10 Kulttuuritehdas 
Vernissa Tikkurilantie 36 
to 30.1. klo 10 Lastenkulttuurikeskus 
Toteemi, Myyrmäentie 6 
Liput: 12 €. Ryhmäliput 9 € / lapsi, 
ohjaajat 1 €.
Suloinen ja hellyttävä satu pienen 
Lurpukan puuhista ja seikkailuista. 
Näytelmän yllätykselliset käänteet ja 
hienovarainen huumori riemastuttavat 
kaiken ikäistä yleisöä. Sopii perheen 
pienimmille! 

Lippuvaraukset: 020 735 2235, 
toimisto@nukketeatterisampo.fi. 

Normaalihintaisia lippuja 
voi ostaa myös verkosta: 

https://nukketeatterisampo.fi 

Lennä lennä leppäkerttu 
(kaikenikäisille | 30 min) 
pe 24.4. klo 10 Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6 
Liput: 12 €. Ryhmäliput 9 € / lapsi, ohjaajat 1 €. 
Pieni leppäkerttu etsii paikkaansa maailmassa. Matkalla se kohtaa monia uusia 
ystäviä. Leppäkerttu tahtoo oppia lentämään, mutta se on kovin vaikeaa! Esitys 
on kuin kuvakirja, jonka jokaiselta aukeamalta löytyy uusi tuttavuus ruohikon 
maailmasta. Lämminhenkinen esitys, joka sukeltaa syvälle luontoon. 
 
Flyg flyg nyckelpiga  
En liten nyckelpiga söker sin plats i den vida världen. På vägen hittar den många 
nya vänner. En varmhjärtad föreställning som dyker djupt in i naturen.   

Miau!
Kuva: ©UupiTirronen

mailto:toimisto@nukketeatterisampo.fi
https://nukketeatterisampo.fi


29

NUKKETEATTERI SAMPO TANSSITEATTERI RAATIKKO 

Moonika Mekaniks
- tanssityöpaja 
(3–8-v. | n. 40 min)  
ke 29.4. klo 9.30 Lastenkulttuuri-
keskus Toteemi, Myyrmäentie 6 
Maksuton. 
Tanssipaja kertoo mekaanisten lelujen 
ja pienten keksintöjen kiehtovasta maa-
ilmasta. Moonika on keksijä, jonka tyy-
litaju on pettämätön ja uteliaisuus lo-
puton, hän ottaa lapset mukaansa 
tanssiin, ja yhdessä liikutaan leikin
kautta. Tanssija on Laura Faarinen. 
  
Moonika Mekaniks -tanssityöpaja 
(3–8-v. | 40 min) 
ma 3.2.–pe 14.2. / ma 24.3.–to 9.4. 
päiväkodin, koulun tai vastaavan liikun-
tatila, 130 € / paja, max. 25 osallistujaa 
/ paja. Työpajan ja esityksen yhdistävä 
Moonika Mekaniks houkuttelee lapset 
tanssimaan. Vietereiden, kiskojen, mut-
tereiden ja mittojen kiehtova maailma 
aukeaa, kun Moonika Mekaniks astuu 
esiin ja alkaa tanssin. Osallistujat innos-
tetaan tanssimaan ja liikkumaan moni-
puolisesti, leikin, ilon ja oman oivalluk-
sen kautta. 

Ensi-ilta 3.2.2020:  max noin 25 osal-
listujaa / paja.  Pidetään päiväkodin, 
koulun ta vastaavan liikuntatilassa.
Tanssipaja on tilattavissa kouluihin, 
päiväkoteihin ja vastaaviin 
3.–14.2.2020 sekä 
24.3.–9.4.2020.
Tanssija: Laura Faarinen
Koreografi: Heidi Masalin 
Puvut: Terttu Torkkola
Musiikki ja ääni: Olli Havu 
 

Pim ja Pom 
Kolme klovnia ja kermakakku 
– kaikella ystävyydellä 
(3–10-v. | 50 min) 
3.2.–14.2. sekä 16.4.-29.5. 
arkisin klo 9 ja 10.30 
la 1.2. klo 14 (uusintaensi-ilta), 
la 18.4. klo 14, la 9.5. klo 14  
Tanssiteatteri Raatikko, 
Viertolankuja 4 B  
Liput: 14,50 €. Ryhmille (yli 10 hlöä) 14 €, 
ryhmälippu sisältää edestakaisen kul-
jetuksen arkiaamujen näytöksissä. 
Ystävyysteemaa käsittelevän teoksen 
pääosassa on kolme klovnia ja synty-
mäpäiväkakku. Syntymäpäivät eivät 
suju aivan suunnitelmien mukaan. En-
sin katoaa päivänsankari, kohta kakku-
kin... Yleisö osallistuu vuorovaikutteisen 
esitykseen – yhdessä tehdään kakunte-
kotanssi ja lopuksi koristellaan kakku.  

Tarinoita 
Muumilaaksosta 
(yli 3-v. | 50 min) 
26.2.–9.4. arkisin klo 9 ja 10.30 
la 7.3. klo 14 ja klo 16, la 28.4. klo 14 
ja klo 16. Tanssiteatteri Raatikko,
Viertolankuja 4 B, 01300 Vantaa 
Liput: 14,50 €. Ryhmälippu (yli 10 hlöä) 
14 € / lippu. Arkiaamujen näytöksissä 
ryhmälipun hintaan sisältyy edestakai-
nen bussikuljetus. 
Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia. 
Muumiteos kertoo mielikuvituksen ja 
tunteiden voimasta. Tove Janssonin ra-
kastetuista tarinoista löytyy jotain tut-
tua ja jotain arvaamatonta kaikenikäi-
sille katsojille. Raatikon esityksessä 
kiehtova muumikertomus saa tanssilli-
sen tulkinnan. 

Liput ja lippuvaraukset: 
Tanssiteatteri Raatikko, 
p. 09 8732306, 
raatikko@raatikko.fi,
www.raatikko.fi sekä lippu.fi 

Piirros Terttu Torkkola 

mailto:raatikko@raatikko.fi
http://www.raatikko.fi
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Niskavuoren naiset 
(Yli 15-v. | 2,5 t, sisältäen väliajan) 
pe 10.1. klo 19 / la 11.1. klo 13 / 
pe 17.1. klo 19 / la 18.1. klo 13 / 
ke 22.1. klo 19 / pe 7.2. klo 19 / 
la 8.2. klo 13 Vernissasali, Kulttuuri-
tehdas Vernissa, Tikkurilantie 36 
Liput ennakkoon 16 €–20 €, 
ovelta 18 €–22 €. 
Niskavuoren naiset on ajaton tarina 
rakkaudesta, valinnoista ja maasta, jo-
ka pitää kiinni. Janne Puustisen ohjaa-
man suositun esityksen lisäesityskausi. 

Maailman 
teatteripäivän ilta
Tikkurilan teatterissa 
(Yli 15-v. | 1 t) 
pe 27.3. klo 18 Kulttuuritehdas 
Vernissa, Tikkurilantie 36 
”Rikospaikkana Vantaa" -esitys: 
14 €–20 €, muu ohjelma: vapaa pääsy. 
Tervetuloa viettämään Maailman teat-
teripäivää Vernissalle Tikkurilan Teatte-
rin kanssa! Luvassa keskustelua teatte-
rista ja juhlavaa tunnelmaa sekä Jenni 
Kokanderin ohjaaman esityksen ensi-il-
ta. Tarkempi ohjelma: www.tikkurilan-
teatteri.fi 

Rikospaikkana Vantaa 
(työnimi) 
(Yli 15-v. | 1,5 t) 
pe 27.3. / ti 31.3. / to 2.4. / pe 17.4. / 
la 18.4. / pe 24.4. / la 25.4. klo 19  
Vinssisali, Kulttuuritehdas Vernissa, 
Tikkurilantie 36 
Liput ennakkoon 14 €–18 €, ovelta 16 €–20 €
Suositun Suurin niistä on Vantaa -esityk-
sen ohjaaja Jenni Kokander palaa rikos-
paikalle. Kokanderin Vantaa-trilogia saa 
jatkoa, mutta tällä kertaa aihe ei olekaan 
rakkaus vaan vantaalaiset rikosjutut! 

Risto Räppääjä ja 
nukkavieru Nelli 
(kaikenikäisille | 2 t sisältäen väliajan) 
su 26.7. klo 15.00 / ti 28.7. klo 18.00 / 
ke 29.7. klo 18.00 / su 2.8. 15.00 / 
ti 4.8. 18.00 / ke 5.8. 18.00 / su 9.8. 
klo 15.00 / ti 11.8. klo 18.00 / ke 12.8. 
klo 18.00 (LM) / to 13.8. klo 18.00 / 
su 16.8. klo 15.00 / ti 18.8. klo 18.00 / 
ke 19.8. klo 13.00* & klo 18.00 / 
to 20.8. 18.00 / su 23.8. klo 15.00  
Tikkurilan KesäTeatteri, 
Kotiseututalo Påkaksen pihapiiri, 
Vanha Kuninkaalantie 2 
Liput ennakkoon 18 € / 14 €, ovelta 20 € / 
16 €. Kimppalippu (2 lasta + 2 aikuista) 
60 € / 55 €.* = ke 19.8. klo 13 koululaisten 
ryhmäliput 6 € / oppilas. Ryhmäliput las-
kutetaan ennakkoon, pakollinen ennakko-
varaus osoitteesta: liput@tikkurilanteat-
teri.fi. Alle 4-vuotiaat maksavan aikuisen 
kanssa ilmaiseksi: vapaaliput noudetaan 
ennen esityksen alkua Tikkurilan Kesä-
Teatterin lipunmyynnistä. 
Sinikka Nopolan ja Tiina Nopolan kirjoista 
tutut seikkailevat kesällä. Risto huolestuu 
Nellistä, kun tämän perhe yllättäen muut-
taa asumaan vaatimattomaan mökkiin ja 
vaihtaa auton polkupyöräilyyn. Mistä oi-
kein on kyse? Hulvattomassa kesäteatte-
riesityksessä viihtyy koko perhe! 

  

  

TIKKURILAN TEATTERI 

Liput: 
www.netticket.fi/tikkurilanteatteri
Lippuja myydään myös 
Vantaa-infoissa ja Stockmann-
tavarataloissa. 

http://www.tikkurilanteatteri.fi
http://www.tikkurilanteatteri.fi
mailto:liput@tikkurilanteatteri.fi
mailto:liput@tikkurilanteatteri.fi
http://www.netticket.fi/tikkurilanteatteri
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MUSIIKKI 
MUSIK

Hevisaurus.
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Lastenmusiikkiyhtye Orffit 
Hymykuoppaisella tiellä
(yli 3-v. | 40 min) 
pe 7.2. klo 10 Lumosali, 
Urpiaisentie 14 
klo 12.30 Länsimäen koulun 
auditorio, Pallastunturintie 27  
Liput: 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) sekä ennakkomyynti osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Kotimaisen lastenmusiikin hiukkaskiihdyt-
tämö Orffit tempaa mukaansa moderneil-
la teksteillä ja soitannolla. Konsertti muo-
kataan aina paikanpäällä kuuntelijoiden 
ikäryhmää ja erityistarpeita huomioivaksi.

Hevisaurus 
(4–8-v.) 
la 4.4. klo 17 Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36 
Liput: Lippu.fi 
Neljän dinosauruksen ja lohikäärmeen 
muodostama koko perheen suosikki-
yhtye Hevisaurus saapuu huhtikuussa 
Kulttuuritalo Martinukseen. Räyhäkäs 
juraheviyhtye ilahduttaa laadukkaalla 
hevimusiikilla koko perhettä. 

Hevisaurus.

Koko perheen Muumikonsertti Benny Törnroosin kanssa  
pe 13.3. klo 17.30–18.15, Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36 
Liput 20/12 €  ”Hei Muumit”! Muumi-tarinoiden 75- vuotisjuhlavuoden huipentuma 
lapsiperheille! Tule mukaan laulamaan tuttuja muumilauluja ja tanssimaan muumi-
laakson ystävien kanssa. Jokainen saa muumihalauksen!
  
Familjekväll med Benny Törnroos stora Muminkonsert 
”Hej Mumin”! Vi firar Mumins 75-årsjubileumsfest i år. Kom och sjung de bekanta 
muminsångerna och dansa i takt till vännerna i mumindalen. Alla får en muminkram.
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Loiskis Trio, Soili Perkiö ja 
Hannele Huovi
Kaikki laulaa tavallaan! 
(kaikenikäisille | 45 min) 
ti 3.3. klo 9.15 Kulttuuritehdas 
Vernissa, Tikkurilantie 36 
Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) sekä ennakkomyynti osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Loiskis on saanut Kaikki laulaa taval-
laan! -konserttiin maan mainiot vierai-
lijat: Hannele Huovi ja Soili Perkiö! Kon-
serttiin on sävelletty Huovin runoja ja 
Hannele itse myös runoaa konsertissa. 
Lauluun ja leikkiin kutsutaan myös ylei-
sö mukaan. 
  

Laulusuzuki-Instituutti 
- Suzuki-Families r.y. - Tikkurilan srk. 
Lastenlauluja Puolaksi 
- Sopraano Edyta Karska 
(kaikenikäisille | 30 min) 
la 4.4. klo 17 Ilolan seurakuntasali, 
Soittajakuja 1 
Maksuton. Ilmoittautuminen 
suzuki.families@gmail.com 
Laulusuzukiopettajan laulukonsertti 
(Level 1) Säestys Diplomipianisti 
Marjaana Merikanto. 

Musiikkiteatteri Kapsäkki 
Muumiperheen 
lauluretki 
(2–10-v. | 45 min) 
to 16.4. klo 10 Lastenkulttuurikeskus 
Toteemi, Myyrmäentie 6 
Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) sekä ennakkomyynti osoitteessa: 
kulttuuriliput.vantaa.fi.  
Hyppää matkaan tuttujen hahmojen 
kanssa Muumilaakson halki! Hannele 
Huovin sanoittamat ja Soili Perkiön sä-
veltämät laulut puhuttelevat muumien 
ystäviä, ja tunnelmat vaihtelevat Nuus-
kamuikkusen huilun sävelistä Pikku 
Myyn räppiin. Lavalla: Eija Ahvo, 
Markus Bäckman, Soili Perkiö. 

Robin Hund & 
Hans glada orkester 
(från 3 år uppåt | 40 min) 
Mån. 4.5 kl. 9.30, Barnens kultur-
centrum Totem, Myrbackavägen 6 
Biljetter 6 €. Biljettreservationer (endast 
för grupper) och förhandsförsäljning: 
kulttuuriliput.vantaa.fi 
I konserten uppträder Robin Hund, Bob 
Katt och Kossan Elleonora fartfyllda, 
svängiga och rytmiska låtar. Barnen får 
aktivt delta genom sång, rörelse och 
rytmik. På scen: Tomas Järvinen 
och Henrik Strang.

Muumiretki.

mailto:suzuki.families@gmail.com
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PIKKUKINO
KNATTEKINO

Turilas ja Jäärä.
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     PIKKUKINO
Kevään Pikkukinoelokuvat ovat sanatto-
mia ja sopivat kaikenikäisille! Näytösten 
kesto on noin puoli tuntia ja kaikkiin esi-
tyksiin on vapaa pääsy.  

Lastenkulttuurikeskus Toteemiin on 
pakolliset ryhmävaraukset: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi, 
muihin näytöksiin ei ennakkoilmoit-
tautumista.

Turilas & Jäärä 
Nukkeanimaatiokoosteessa puuhakkaat 
ja hyväntahtoiset ötökkäystävykset 
Turilas ja Jäärä päätyvät moninaisiin 
seikkailuihin ruoanhakuretkillään ja 
keksiessään käyttötarkoituksia löytä-
milleen tavaroille. 
ke 29.1. klo 9.15 ja 10.15 Lumosali, 
Urpiaisentie 14 
ti 25.2. klo 9.15 ja 10.15 Kulttuuri-
tehdas Vernissa, Tikkurilantie 36,  
ma 2.3. klo 9 ja 10 Lastenkulttuurikes-
kus Toteemi, Myyrmäentie 6 
  

Eestiläisiä animaatioita 
Eestiläisissä lähes sanattomissa ani-
maatioissa seikkailee Miriam-tyttö 
perheineen. Perheeseen kuuluvat Miria-
min, pikkuveljen ja vanhempien lisäksi
myös lemmikkikana. 
ti 10.3. klo 9.15 ja 10.15 Lumosali, 
Urpiaisentie 14 
ma 6.4. klo 9 ja 10 Lastenkulttuurikes-
kus Toteemi, Myyrmäentie 6 
ti 31.3. klo 9.15 ja 10.15 Kulttuuritehdas 
Vernissa, Tikkurilantie 36  
 
 
 

     KNATTEKINO 

Filmmorgnarna börjar alltid kl. 9.30 
och passar för barn ca 3–6 år och 
tarca 30 minuter.  Gratis inträde.

Obligatoriska anmälningar för grupper 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi. 

”Vem?”                                                                                                                                   
Med en imponerande enkelhet skapar 
Stina Wirsén rytm och rörelse. Vi får se 
8 tecknade kortfilmer om viktiga frågor 
som väcker känslor. Men också filmer 
om hur roligt det är att leka tillsammans 
och kunna hjälpa varandra. Finlands-
svenskt filmcentrum/BokBio
Tis. 18.2 kl. 9.30, Barnens kultur-
centrum Totem, Myrbackavägen 6 
Tis. 24.3 kl. 9.30, Barnens kultur-
centrum Pessi, Konvaljvägen 14 

Lilla syster kanin  
Tors. 5.3, kl. 9.30, Barnens kultur-
centrum Totem, Myrbackavägen 6 
En tecknad film om hur Storebror Kanin 
passar sin lillasyster en hel dag medan 
mamma och pappa Kanin sover ut efter 
nattens morotsjakt.  

Muminvärlden  
Tors. 2.4 kl. 9.30, Barnens kultur-
centrum Totem, Myrbackavägen 6 
Tis. 28.4, kl. 9.30, Barnens kultur-
centrum Pessi, Konvaljvägen 14 
Vi får följa med fyra avsnitt av Mumin-
världen;  ”Den gyllene svansen”, 
”Grevinnans coctailparty”, ”Nöjesfäl-
tet” och i sista avsnittet kommer 
”Tofslan och Vifslan” till Mumindalen 
och talar ett väldigt underligt språk.

mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
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NÄYTTELYT
UTSTÄLLNINGAR

Instagram-sarja 1. palkinto
Travelling early in the morning 
Kuva: Marjo Kamila
Näyttely s. 39



3737

HIRVEÄN IHANA VANTAA -NÄYTTELY 
20.1.–14.2. Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6
(5–9-v. | 45 min) Maksuton.  

Oletko huomannut, että Vantaan kartta näyttää 
hirven päältä? Lähdetään saturetkelle tutkimaan, 
mitä Vantaalta löytyy! Jännittävät sadut saavat 
lapset näkemään kaupunkimme uusin silmin ja li-
säävät Vantaa-tuntemusta. Näyttelyssä mielikuvi-
tus ja todellisuus kietoutuvat innostavaksi koko-
naisuudeksi. Näyttelyn toteutus (sadut, kuvitus, 
idea ja kokonaisuus) Sari-Anneli Ruonila. 

Perhelauantai la 25.1. klo 11–13 
Maksuton. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen 
osoitteessa kulttuuriliput.vantaa.fi.
Juhlistamme Hirveän Ihana Vantaa -näyttelyn avajaisia Mamia 
Companyn hulvattomalla tanssityöpajalla. Satunäyttelyyn 
tutustumme taiteilija Sari-Anneli Ruonilan opastuksessa.

Ryhmävierailut 
Hirveän Ihana Vantaa -näyttely
(5-vuotiaiden- ja esikouluryhmät, 1.–3. luokat, 
max 25 oppilasta / opastus, kesto 60 min) 
to 23.1./ pe 24.1./ ma 27.1./ ma 3.2./ to 6.2./ 
pe 7.2./ to 13.2. klo 9.30, 10.45 ja 12.30 
Maksuton. Pakolliset varaukset kulttuuritapahtumat@vantaa.fi  
Satuopas, näyttelyn taiteilija Sari-Anneli Ruonila vie näyttelyvieraat satu-
retkelle näyttelyn kuviin ja tarinoihin. Opastukseen kuuluu työpaja-osuus. 

mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
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MIKSI MÖRKÖ HYMYILEE -NÄYTTELY 
7.2.–7.3. Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14
10.3.–14.4. Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6 
Tutkimusretki tarinoihin, joista on tehty nukketeatteriesitys. Nuket ovat upeita tai-
deteoksia. Ne voivat olla esimerkiksi marionetteja, käsinukkeja, tai jättiläisnukkeja. 
Näyttely kannustaa lukemaan ja kokemaan. Voit pohtia, miltä hahmoista tuntuu. 
Se myös opettaa ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta. 
Näyttelyn tuotanto: Lilla Villan. 

Mörön Unisukat –nukketeatteriesitys 
ti 11.2. klo 9.30 Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14
Avajaiset: Nukketeatteri Ofelia: Mörön unisukat-esitys
la 14.3. klo 11–13 Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6
Perhepäivä: Nukketeatteri Ofelia: Mörön unisukat-esitys ja työpaja
Maksuton. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi. Huom! Työpajaan rajallinen määrä osallistujia. 
Työpajan ilmoittautumiset löytyvät erillisenä tapahtumana mobiilisovelluksesta.
Illalla Jussi-jäniksen oma sänky on lämmin ja turvallinen, mutta peiton alla mieleen 
hiipii kaikenlaisia ajatuksia pimeästä. Jussi ei saa unta. Alkaa seikkailu, jossa Jus-
si tutustuu pieneen Mörköön. He menevät yhdessä tapaamaan herra Pimeää ja 
Jussi huomaa, että Pimeän sylissä ei voi tapahtua mitään pahaa. 14.3. työpajan 
ohjaaja: nukketeatteritaiteilija Anne Lihavainen. 

Näyttelyvierailut ryhmille 
(6–9-v. | 1,5 t) Maksuton. Ryhmävierailuvaraukset kulttuuritapahtumat@vantaa.fi 
Lastenkulttuurikeskus Pessissä: ma 10.2./ pe 14.2./ ma 24.2./ ti 25.2./ pe 28.2./ 
ma 2.3./ ti 3.3./ pe 6.3. klo 9.30–11, 11.30–13 ja ti 11.2. klo 11.30–13.
Lastenkulttuurikeskus Toteemissa: ti 10.3. / ke 11.3./ ma 16.3./ ma 23.3./pe 27.3./ 
ti 31.3./ pe 3.4./ ti 7.4./ ti 14.4. klo 9.30–11, 11.30–13
 

  
Perhelauantai la 7.3. klo 11–14
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14
Eläinmarionetti-työpaja s. 13. 

Mörön unisukat.

Mörön unisukat.

mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
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Vantaan fotokerho 
Ötökkä-valokuvanäyttely 
19.2.-6.3. Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6
to 20.2. / 27.2. / 5.3. klo 16–19 ja la 22.2. / 29.2. klo 13–18 
(muina aikoina näyttely on auki Toteemin aukioloaikoina) 
Maksuton. Ei ilmoittautumista. 
”Kuvaa Ötökkä” -valokuvauskilpailun tuloksena ja kaupungin Ötökkä-teemaan 
liittyen on syntynyt Ötökkä-valokuvanäyttely. Luonnon monimuotoisuus on nos-
tettu näyttelyssä mm kuvaamalla selkärangattomia pikkueläimiä. Luontaisen 
kauneutensa lisäksi ötököistä on otettu äärimmäisen taiteellisia valokuvia. 

Ötökkänäyttely.
Kuva: Jukka Ahti

Ötökkähotelli.
Kuva: Jyri Huhta

Löydä harrastus

hobihobi.fi
Sivustolle on koottu vantaalaiset
harrastusmahdollisuudet samaan 
paikkaan.Sivusto tarjoaa harras-
tuksia joka lähtöön: taidetta, 
liikuntaa ja muuta.

Klikkaa sivuille ja valitse!
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HEUREKA 
Tiedekeskus Heureka, Tiedepuisto 1. 
Liput: https://www.heureka.fi/lippukauppa/ 
Heureka-lippu: aikuiset 22 €, lapset (6–15 v.) 15 €, alle 6-vuotiaat maksutta. 

 Aivot narikasta! 
(kaikenikäisille | esillä 20.9.2020 asti) 
Tehdään yhdessä hyvää aivoille! Näyt-
telyssä otetaan narikasta matkaan 
kannettavat aivot, joita herätellään 
muun muassa tanssimalla, soittamalla, 
liikkumalla, rentoutumalla ja aivopäh-
kinöitä ratkomalla.  

Jättimäiset 
dinosaurukset 
(kaikenikäisille | avoinna 15.3.2020 asti) 
Miksi dinosaurukset kehittyivät niin iso-
kokoisiksi?, entä miten paleontologit te-
kevät tutkimustaan? Dinosaurukset tö-
mistelevät Heurekassa suurempina kuin 
koskaan! Näyttely koostuu dinosaurus 
roboteista ja luurankojen kopioista. Koe 
kuinka isoja suurimmat dinosaurukset 
olivat. 

Planetaarioelokuvat
Useita esityksiä päivittäin. Planetaario-
elokuvat kuuluvat Heureka-lipun hintaan. 
  
Elävä aurinko 
(Ikäraja 5 v. | 25 min) 
Elokuva kertoo planeettamme voimalas-
ta, jonka tuottama energia on nostatta-
nut tuulet ja saanut aikaan sään vaihte-
lut jo 4,5 miljardin vuoden ajan. 

Meren uumen 
(Ikäraja 5 v. | 38 min) 
Meren uumen on elokuva kaiken elämän 
alkukodista, merestä. 

Törmäyskurssilla! 
(Ikäraja 5 v. | 25 min) 
Elokuvassa perehdytään asteroideihin 
sekä aurinkokuntamme menneisyyteen, 
nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. 

 SuperPUU
Puun monimuotoisuutta esittelevä näyttely 10.4.2020–14.3.2021
(kaikenikäisille) 
Näyttely esittelee puurakentamisen mahdollisuuksia urbaanissa ympäristössä, 
sekä tutustuttaa puun muotokieleen ja puumateriaalien hyvinvointivaikutuksiin. 

Aivot narikasta.
Kuva: Heureka

https://www.heureka.fi/lippukauppa/


4141

MUSEOT 
MUSEER

Kuva: Sami Lievonen
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Kohti tuntematonta 
-näyttely kuolemasta 
ja kuolemisesta 
(6–100-v.) 
Tikkurilan vanha asema, 
Hertaksentie 1
Näyttely avoinna ti-pe 11–18, la-su 11–16  

Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Näyttely kertoo kuolemasta, siihen val-
mistautumisesta, itse kuoleman hetkes-
tä, hautauksesta, surusta ja muistami-
sesta, sekä siitä mitä meistä jää jäljelle 
kuoleman jälkeen. Tilainstallaatiot joh-
dattavat keskustelemaan kuolemasta, 
tuosta tuntemattomasta asiasta, joka 
koskettaa jokaista, ennen pitkää. 

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSI III   

Galleria K 
Asematie 7 

puh. 045 196 1155 
(Ei ikäsuositusta | Seuraa tiedotusta) 
Maksuton. Artsin kokoelmien helmiä ja 
Vantaan taiteilijaseuran näyttelyitä on 
esillä Tikkurilassa Galleria K:ssa! 

Ajankohtaista tietoa näyttelyistä 
ja tapahtumista löydät osoitteesta 
artsimuseo.com/galleria-k-
nyttelykalenteri 

  

 

Kuva: VKM

Kuva: Sakari Manninen
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Kuvan vapaus
14.2.–17.5.2020 
(kaikenikäisille) 
Myyrmäkitalo, Paalutori 3  
Avoinna ti, ke, pe 11–18, to 13–20, 
la, su 11–16, ma suljettu  
Maksuton, ellei toisin mainita. 
Ei ennakkoilmoittautumista. 
Pienet muutokset mahdollisia. 
Mihin kuvanvapaus rajoittuu? Koskevat-
ko sananvapauden säännöt myös kuvia? 
Näyttely tutkii sananvapauden käsitettä, 
ja sitä miten se ilmenee kuvien maailmas-
sa, eli miten voi hauskalla ja humoristisel-
la tavalla kuvien kautta käsitellä vaikei-
takin yhteiskunnallisia asioita. Esillä on 
teoksia nuoren polven kuvittajilta.  
 
Bildfrihet
Svenskspråkiga guidningar 
29.2/ 28.3/ 25.4/ 16.5 kl. 12 
Hur kan sociala frågor beskrivas i bilder? 
Gäller reglerna för yttrandefrihet också 
bilder? Utställningen utforskar uttrycks-
frihet och hur den manifesterar sig i bild-
världen. Med verk av unga illustratörer. 

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSI III   

VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSI III   

Kuva: ©Karstein Volle (2019)

Yleisöopastukset ja tapahtumat 

Yleisöopastukset 
(Ei ikäsuositusta | 45–60 min) 
Torstaisin klo 17. Katso poikkeukset Art-
sin sivuilta. Yleisöopastuksella tutustu-
taan oppaan johdolla yhdessä keskus-
tellen Kuvan vapaus -näyttelyyn. 

Yleisölauantait 
(Ei ikäsuositusta) 
Lauantaisin 29.2., 28.3., 25.4. ja 16.5.  
Opastukset ruotsiksi klo 12 ja 
suomeksi klo 13. Seuraa tiedotusta 
muun mahdollisen ohjelman osalta. 

Croquis-illat 
(Ei ikärajaa | 2 t) 
Keskiviikkoisin 4.3., 1.4. ja 6.5. klo 18–20 
Sisäänpääsy 5 €. Artsissa piirretään 
elävää mallia. Omat piirustusvälineet 
ja paperit mukaan. 
 
Muut tapahtumat 
Näyttelyyn liittyvistä muista tapahtu-
mista tiedotetaan niiden täsmennyttyä 
osoitteessa www.artsimuseo.com tai
 Artsin Facebook-sivuilla. 
  

http://www.artsimuseo.com
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KURSSIT JA 
TAIDEOPETUS 
KURSER OCH 
KONSTUNDERVISNING

Kuva: Vantaan kaupunki



45

Värikkäitä ääniä 
-vauva- ja taaperopajat 
(5 kk–24 kk | max 1 t 30 min) 
la 18.4.–la 2.5. 
Vantaan taidemuseo Artsi, 
Paalutori 3 

Sisaruspajat, myös vauvoille ja 
taaperoille alkaen 5 kk 
ti 21.4., klo 9.30–11 tai klo 13.30–15 
ke 22.4. klo 9.30–11  
ke 29.4. klo 9.30–11 tai klo 13.30–15  
Vauvapajat 5 kk–12 kk 
to 23.4. klo 9.30–11 tai klo 13.30–15   
pe 24.4. klo 9.30–11 tai klo 13.30–15   
ti 28.4. klo 9.30–11 tai klo 13.30–15  
Taaperopajat 12 kk–24 kk 
la 18.4., la 25.4. ja 2.5. klo 10–11.30 
tai 14–15.30  
Osallistumismaksu 5 € / kerta / osallis-
tuja. Pakolliset varaukset ja tiedustelut 
helena.erakare@vantaa.fi. Peruutus- ja 
jonopaikkoja sekä mahdollista lisäpajaa 
voi kysellä samasta osoitteesta. 
Ääniä sydämen sykkeestä aurinkoniityn 
sirinään ja surinaan, toiminnallisia aisti-
materiaaleja ja värikästä ihmeteltävää 
löytyy kolmesta väritilasta. Paja tarjoaa 
oivan ympäristön vanhemman ja lapsen 
yhteisille hetkille lapsen tahdissa. Sopii 
myös pienryhmille. 

  

Värikylpyjä 
vauvoille ja taaperoille 
(5–24 kk| 30 min) 

Lastenkulttuurikeskus Pessi, 
Kielotie 14 
torstaisin 16.1.–6.2. (4 kertaa) 
klo 9.30 Taaperot (12–24 kk)  
klo 11.15 Vauvat (5–12 kk) 
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6 
tiistaisin 21.1.–11.2. (4 kertaa) 
klo 9.15 Taaperot 12–24 kk
klo 11 Vauvat 5–12 kk
 
Kurssimaksu 35 € / lapsi + aikuinen. Kurs-
sille ilmoittaudutaan suorittamalla mak-
su osoitteessa kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Elintarvikepohjaisia värejä käyttävissä 
maalaustyöpajoissa tutustutaan turval-
lisesti värien ja muotojen maailmaan ja 
saadaan virikkeitä kaikille aisteille mu-
kavassa ja kiireettömässä ilmapiirissa. 
Aktiivista tekemistä 20–30 min. 
Ohjaaja Heli Arvilommi. 

 

 
Varaudu maalausvaattein 

Vauvojen ja taaperoiden värikylvyt 
(40 min) 
Ihmeellinen vuosi ke 5.2./ 12.2./ 19.2.  
klo 9.15 vauvoille (4–12 kk) 
klo 10.30 taaperoille (1–2-v.)  
Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14 
30 € / kolme kertaa. Ennakkomyynti osoitteessa kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Huom! Ilmoitathan mahdollisista allergioista ennen kurssin alkua. 
Vauvoille ja heidän vanhemmilleen suunnattu moniaistinen taidetyöpaja. 
Toiminta on lapsilähtöistä ja keskiössä on lapsen ja vanhemman välinen 
vuorovaikutus värien äärellä. Väriaineina käytetään elintarvikepohjaisia 
väriaineita.  Ohjaaja: Liina-Maija Paavilainen.

 
Varaudu maalausvaattein 

mailto:helena.erakare@vantaa.fi
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Taidejoogaa lapsille 
(4–6-v. aikuisen kanssa | 30 min joogaa, 
30 min taidetta) 
la 18.1. klo 12.30  
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6 
Maksuton demotunti. Ilmoittautumiset 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Sukella hauskaan joogaharjoitukseen 
ja luovan taiteen maailmaan eläinhah-
mojen innoittamana!  Joogan harjoitus 
rauhoittaa mieltä ja vahvistaa kehoa, 
taide kuljettaa luontaisen mielikuvituk-
sen äärelle.  Kuvataiteilija/joogaohjaa-
ja Paula Nordfors. 

 
Sirkuskurssi vauvoille 
ja taaperoille 
(4 kk–3-v. | 45 min) 
Pe 31.1./ 14.2./ 28.2./ 6.3. 
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6
Ryhmä 1 klo 9.30 (taaperot 1–3-v.) 
Ryhmä 2 klo 10.30 (vauvat 4–12kk)  
30 € / lapsi + aikuinen. Liput osoittees-
ta: kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Tunnilla lapset ja vanhemmat tutustu-
vat yhdessä sirkuksen maailmaan teke-
mällä ja kokeilemalla. Harjoitukset ke-
hittävät lapsen ja aikuisen motoriikkaa. 
 Pukeudu liikuntavaatteisiin! Ohjaajana 
      sirkustaiteilija Amandine Doat. 

Pikkuklovnit – sirkuskerho 
(7–12-v. myös erityistukea tarvitseville
 lapsille avustajan kanssa | 1 t 30 min) 
torstaisin 16.1.–26.3. klo 14–15.30 
(ei talvilomaviikolla 8)  
Lastenkulttuurikeskus Pessi, 
Kielotie 14 
Maksuton. Ilmoittautumiset
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi 
Tule kokeilemaan. Kerhossa tehdään 
sosiaalisen sirkuksen ohjaajien johdolla 
helppoa akrobatiaa, pelleillään ja iloi-
taan. Ohjaajina Sirkus Magenta ry:n 
sirkusohjaajat. Kerho on maksuton ja 
sisältää välipalan. 
  
 
Sirkus Magenta 
Klovneriaa ja sirkus-
työpaja vauvaperheille 
(4-12 kk | 40 min) 
la 25.4. klo 11 Lastenkulttuurikeskus
Pessi, Kielotie 14 
10 € / perhe. Työpajaan ilmoittau-
dutaan suorittamalla maksu osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi.  
Hauska ja mukaansatempaava klovneria-
esitys vauvoille vanhempineen. Esityksen 
yhteydessä on sirkustyöpaja, johon voi 
osallistua lapsen iän ja taitotason mukai-
sesti. Voitte tulla myös vain katsomaan ja 
nauttimaan sirkustunnelmasta! Esiintyjä-
nä klovni Maria Krestjanoff. 
  
 

Sirkuskurssi.
Kuva:Tuula Kinos

mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
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Taidetta lähiluonnosta 
-päiväleiri 
(7–12-v.) 
ma 1.6.– to 4.6. klo 10–14 
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6 
ma 8.6.– to 11.6. klo 10–14  Lasten-
kulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14 
Leirimaksu 40 € (sis. lounaan ja retket) 
maksetaan leirille tullessa. Ilmoittautu-
miset kulttuuritapahtumat@vantaa.fi 
Tutustutaan lähiluontoon ja ötököiden 
taitoihin retkeillen ja taidetyöpajojen 
kautta. Leirillä tehdään animaatioita, 
rakennellaan, maalataan ja muovail-
laan. Varustauduthan vaatteilla joissa 
eivät taiteilun jäljet haittaa. Ohjaajana 
kuvataideopettaja Rebekka Barongo. 

Taidekaruselli 
animaatiokerho 
(7–12-v. | 1 t 30 min) 
Perjantaisin 17.1.–27.3. klo 13.30–15 
(Ei kerhoa 14.2. ja 21.2.)  
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6, Vantaa 
Maksuton. Kerhossa animaation teke-
misen salat tulevat tutuiksi itse tekemäl-
lä ja kokeilemalla. 

Taiteen taikaa 
-kerho 
(7–12-v. tytöille) 
Pe 24.1.–3.4. klo 13.30–15 
(ei talvilomalla) 
Lastenkulttuurikeskus Pessi, 
Kielotie 14 
Maksuton sisältää välipalan. 
Ilmoittautumiset 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi 
Taiteen taikaa -kerhossa tutustutaan 
kuvataiteen eri tekniikkoihin ja tehdään 
savi- ja massatöitä. Taideohjaajana 
Rebekka Barongo. 

Vantaan Lastenliitto 
Lastenliiton taide-
painotteiset kerhot 
(Viikot 4-19) 
Maksu alkaen 50 € /kausi. 
Ilmoittauminen ja tarkat tiedot kerhois-
ta: www.lastenliitto.fi/vantaa. 
Lastenliitto järjestää 0–13-vuotiaille 
erilaisia kerhoja Myyrmäessä, Hakuni-
lassa, Nikinmäessä ja Koivukylässä.
 0–3-vuotiaille muskareita, alakouluikäi-
sille taidepajoja sekä alle 13-vuotialle 
tanssikerhoja. Kerhot kokoontuvat
 säännöllisesti kerran viikoossa. 
  
 

Taidetta lähiluonnosta.
Kuva: Rebekka Barongo

Taiteen taikaa.
Kuva: Rebekka Barongo

 
Varaudu maalausvaattein 

mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
http://www.lastenliitto.fi/vantaa
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Talviloman ötökkä-
marionettikurssi  
(7–10-v. | 4 t) 
ma 17.2. klo 10 Lastenkulttuurikeskus 
Toteemi, Myyrmäentie 6 
10 € / lapsi, toinen lapsi 5 € (sis. mate-
riaalit). Lippuvaraukset (vain ryhmille) 
sekä ennakkomyynti osoitteessa: 
kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Millaisen ötökkämarionetin sinä haluai-
sit tehdä? Marionettia ohjataan ylhääl-
tä päin naruilla. Materiaalina käytäm-
me huopa-, styroksi- tai puupalloja 
sekä helmiä.  Voit kuvittaa ötököitä
myös piirtämällä ja maalaamalla. 
Omat eväät mukaan! 
Ohj. taiteilija Ulla Mertalehto. 

Sportlovskurs:  
Marionettdockor av småkryp  
Ett hurdant marionettkryp skulle du 
vilja laga? En marionettdocka styrs 
uppifrån med hjälp av snören. Vi an-
vänder bollar av filt, styrox eller trä 
och pärlor som material. Du kan deko-
rera ditt eget kryp också med att teck-
na eller måla. Egen vägkost med! Led-
are är konstnären Ulla Mertalehto. 

Kädentaitojen talvilomakurssi 
Tarina herää eloon 
(7–10-v.) 
ma-ti 17.–18.2. klo 10–14 Lasten-
kulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14 
Kurssimaksu 20 €. Kurssille ilmoittau-
dutaan maksamalla kurssimaksu 20 € 
(sis. materiaalit) osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Eläydytään eläintarinaan ja tutustu-
taan Pessin ”Miksi mörkö hymyilee?” 
-näyttelyyn. Niiden pohjalta valmiste-
taan eläinaiheisia käsinukkehahmoja 
sekä ikioma taiteilijakirja, johon voi tal-
lentaa omia tarinoita ja suunnitelmia. 
Kädentaitoja ohjaa Heli Arvilommi. 
  
 
Mamia Company 
Hiihtoloman tanssi-
teatterikurssi
(10-13-v. | 1 t 30 min) 
ke 19.3. klo 11 / to 20.3. klo 11 / 
pe 21.3. klo 11 Mamia Companyn 
studionäyttämö, Kilterinkuja 2 
Kurssimaksu 55 €. 
Liput: mamiacompany@gmail.com 
Iloinen ja rento tanssiteatterikurssi, 
jossa tutustutaan harjoitteiden kautta 
nykytanssiin, teatteriin ja näiden yhdis-
telmään. Sopii kaikille! Kurssin vetää
ohjaaja, koreografi Nina Mamia. 
  
 

KUVAAJA Ulla Mer-
talehto 
Talvilomakurssi_
Ulla Mertalehto.

Tarina herää eloon.
Kuva: Heli Arvilommi 

Talvilomakurssi.
Kuva: Ulla Mertalehto

mailto:mamiacompany@gmail.com
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Sirkus Magenta 
Sirkuskerho Vantaalla 
(7–17-v.) 
Perjantaisin 10.1.–15.5. 
Rekolan koulun liikuntasali, 
Rekolantie 67 
(lomaviikoilla ei ole opetusta) 
Lasten sirkusryhmä (7–11 v.) klo 16–17 
Nuorten sirkusryhmä (12–17 v. & 
edistyneet) klo 17–18.30 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista, 
mukaan voi tulla milloin vaan. 
Opi jongleerausta, trampoliinitemp-
puja, yksilö- ja ryhmäakrobatiaa sekä 
muita hauskoja sirkustaitoja! Ryhmiä 
ohjaavat Sirkus Magentan ohjaajat.
Tarkista aikataulu muutosten varalta: 
www.sirkusmagenta.fi. 

  

Taitokeskus Hakunila 
Helmikoruja 
(yli 6-v. aikuisen kanssa | 2 t) 
la 14.3. klo 11–13 Taitokeskus 
Hakunila, Oritie 1 
Pajamaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi, 
yht. 30 €, materiaalit sisältyvät 
hintaan. Ennakkoilmoittautuminen
www.taitoetelasuomi.fi 

Stiftelsen Pro Artibus  
Konstlägret ABSTRAKT  
(6–12 år ) 
mån. 15–tors. 18.6, kl. 9–15
Barnens kulturcentrum Totem, 
Myrbackavägen 6 
Lägret är avgiftsfritt och innehåller ett 
varmt mål och ett mellanmål dagligen. 
Barnen är försäkrade. Språk: svenska, 
passar också för språkbadselever. 
Anmälningar senast 15.5: 
proartibus@proartibus.fi Förfrågning-
ar curator för publikarbete Kia Orama 
040 5298656, kia.orama@proartibus.fi 
Sommarlägret ABSTRAKT dyker in i den 
abstrakta konstens värld. Vi jobbar med 
former och tankar som inspirerat ab-
strakta konstnärer både i historien och 
idag. Genom spel, lekar och rörelser le-
ver vi oss in i färger och former och byg-
ger vår egen abstrakta verklighet. 

  

Sirkuskerho.
Kuva: Niklas Meltio

Helmikoruja.
Kuva: taitokeskus

http://www.sirkusmagenta.fi
http://www.taitoetelasuomi.fi
mailto:proartibus@proartibus.fi
mailto:kia.orama@proartibus.fi
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TIKKURILA  Kulttuurikeskus Orvokki, Orvokkitie 15
 

La 8.2. klo 11–14 Kurkista kiehtovaan pienoismaailmaan
(lapsi yli 5-v. aikuisen kanssa | 3 t) 
1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 47€, perheen toinen lapsi 15€. 
Sukella meressä, vaella viidakossa tai seikkaile satumaassa! Piirrämme erilaisilla 
välineillä ja rakennamme kartongeista ja muista paperimateriaaleista kolmiulot-
teisen pienoisnäyttämön. Valaise näyttämöä ja vaihda tunnelmasta toiseen! 

La 14.3. klo 11–14 Viidakkoseikkailu-animaatiokurssi 
(yli 4-v. aikuisen kanssa | 3 t) 
Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 47 €, perheen toinen lapsi 15 €. 
Kuuletko trooppisten lintujen laulun? Kurkkiiko puun takaa marakatti? Viidakon 
eläimet innostuvat yhteiseen seikkailuun, joka kuvataan iPadilla animaatioksi. 
Ota mukaan oma pieni eläinhahmo tai tee muovailuvahasta ihan uusi eläinlaji. 
Osallistu hurjaan seikkailuun!  

La 25.4. klo 11 Kevättä ilmassa 
(yli 3-v. aikuisen kanssa | 2 t 15 min) 

VANTAAN KUVATAIDEKOULUN LYHYTKURSSIT

Ilmoittautumiset: http://vkk.eepos.fi. 
Muut kurssitiedustelut kuvataidekoulun toimisto, 
p. 050 312 1947, marja.juutinen@vantaa.fi tai  
p. 043 8266 709, riittamari.laakkonen@vantaa.fi   
Lisätietoja myös www.vantaa.fi/kuvataidekoulu. 

Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Jos osallistu-
minen perutaan myöhemmin kuin viisi arkipäi-
vää ennen kurssin alkua, veloitamme 50% kurs-
simaksusta. 

Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 35 €,
perheen toinen lapsi 10 €. 
Tuoksuuko multa ja näkyvätkö ensimmäiset 
leskenlehdet? Teemme kurssilla keväältä tuok-
suvan kollaasin yhdistellen erilaisia piirustus- 
ja maalaustekniikoita rennolla ja kokeilevalla 
otteella. 

Kuva:  Vantaan kuvataidekoulu

Kuva:  Vantaan kuvataidekoulu

http://vkk.eepos.fi
mailto:marja.juutinen@vantaa.fi
mailto:riittamari.laakkonen@vantaa.fi
http://www.vantaa.fi/kuvataidekoulu
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KARTANONKOSKI  Kartanonkosken koulu, Tilkuntie 5
 
La 29.2. klo 11 Valokuva ilman kameraa 
(yli 5-v. aikuisen kanssa | 2 t 15 min) 
Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 35 €, perheen toinen lapsi 10 €. 
Valokuvauskurssi. Teemme kurssilla fotogrammeja valokuvapimiössä. 
Rakennamme maisemakuvan vihanneksilla, kasveilla ja muilla materiaaleilla 
ja kokeilemme erilaisten materiaalien läpikuultavuutta. 

La 4.4. klo 11 Eläimellistä monotypiaa 
(yli 3-v. aikuisen kanssa | 2 t 15 min) 
Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 35 €, perheen toinen lapsi 10 €. 
Ennakkoilmoittautuminen www.taitoetelasuomi.fi. 
Taidegrafiikan kurssi - Mikä on lempieläimesi? Entä lempimaisemasi? 
Tutustumme kurssilla helppoon monotypiapainomenetelmään 
luontoaiheiden kautta. 
  
 

KIVISTÖ  Aurinkokiven koulu, Aurinkokivenkuja 1

La 21.3. klo 11–13.15 / la 4.4. klo 11–13.15 Pääsiäispupun herkkukuppi  
(yli 4-v. aikuisen kanssa | 2 t 15 min) 
Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 70 €, perheen toinen lapsi 20 € 
Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. 
Muovaa savesta pääsiäispupu kuppeineen. Voit laitaa valmiiseen kupposeen myös 
omat pääsiäisherkkusi! Ensimmäisellä kerralla muovailemme esineet ja toisella 
kerralla viimeistelemme kupin saviväreillä sekä maalaamme pääsiäisaiheisen 
maalauksen. 

La 18.4. klo 11 Kurkista kiehtovaan pienoismaailmaan 
(yli 5-v. aikuisen kanssa | 3 t) 
Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 47 €, perheen toinen lapsi 15 €. 
Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. 
Rakentelu- ja maalauskurssi. Sukella meressä, vaella viidakossa tai seikkaile 
satumaassa! Kurssilla piirrämme erilaisilla välineillä ja rakennamme kartongeista 
ja muista paperimateriaaleista kolmiulotteisen pienoisnäyttämön. 
Valaise näyttämöä ja vaihda tunnelmasta toiseen! 
  
 

Kuvataidekoulun kurssit jatkuvat seuraavalla sivulla!

VANTAAN KUVATAIDEKOULUN LYHYTKURSSIT

http://www.taitoetelasuomi.fi
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MYYRMÄKI  Myyrmäkitalo, Paalutori 3

La 8.2. klo 11 Tulitikkurasialla valokuvia 
(yli 5-v. aikuisen kanssa | 3 t) 
Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 47 €, perheen toinen lapsi 15 € 
Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. 
Kurssilla rakennetaan oma neulanreikäkamera ja kokeillaan, millaisia kuvia 
saadaan aikaiseksi ilman filmiä ja kameraa. Kuvat kehitetään pimiössä ja 
lopputuloksena saadaan oikea valokuva! 
  
La 29.2. klo 11–13.15 ja la 14.3. klo 11–13.15
Värikkäät perhoset ja korennot 
(yli 5-v. aikuisen kanssa | 2 t 15 min) 
Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 70 €, perheen toinen lapsi 20 €. 
Muovaile savesta keväinen perhosreliefi. Työ saa välkehtivän viimeistelyn sulatet-
tavista lasipaloista. Ensimmäisellä kerralla muovailemme perhosen ja toisella 
kerralla koristelemme sen saviväreillä, sekä maalaamme perhosaiheisen työn. 

VANTAAN KUVATAIDEKOULUN KURSSIT

TAITOKESKUS HIEKKAHARJU

Kurssien 
ilmoittautumis-
tiedot sivulla 51.

Käsillä taitoa,iloa, muotoa 
(kaikenikäisille | 2 viikkoa) 
18.–28.4. ma-to klo 14-18, la klo 11-14 Taitokeskus, Leinikkitie 22 B 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. Hiekkaharjun lasten ja aikuisten ryhmien 
oppilastyönäyttely. Avajaisissa 18.4. hyppynarun punontaa ja muuta puuhaa 
koko perheelle klo 11–14.  

Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36
Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun opetustila Unikkotie 2 
(7–12-v. | Viikon mittaisia lyhytkursseja) 
Ma 17.–Pe 21.2. klo 10-14 / Sirkuksen hiihtolomakurssi Vernissalla 
Ma 17.–Pe 21.2. klo 10-14 / Teatterin hiihtolomakurssi Vernissalla 
Ma 1.–Pe 5.6. klo 10-14 / Teatterin kesälomakurssi Unikossa 
Ma 8.–Pe 12.6. klo 10-14 / Teatterin kesälomakurssi Vernissalla 
Ma 8.–Pe 12.6. klo 10-14 / Teatterin kesälomakurssi Vernissalla 
90 € / viikko. Lisätiedot ja ilmoittautumislomake: 
http://www.tikkurilanteatteri.fi/index.php/lyhytkurssit/ 
Lyhytkursseilla voit kehittää improvisaatiotaitojasi ja tutustua teatterin maail-
maan. Sirkuskurssilla saat kokeilla erilaisia sirkusvälineitä ja tutustut eri sirkusla-
jeihin. Aiempaa kokemusta ei tarvita. 

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN LYHYTKURSSIT 

http://www.tikkurilanteatteri.fi/index.php/lyhytkurssit/
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Runoleikki 
ti 25.2. / ti 3.3. / ti 10.3. / ti 17.3. / ti 24.3. klo 9.30–10.30   
Vantaan sanataidekoulu, Tikkuraitti 11 A 11 
(0–1-v. | 45 min) 
50 € / 5 krt. pakolliset ilmoittautumiset 11.2. mennessä info@sanataidekoulu.fi. 
Tutustutaan yhdessä vanhemman kanssa runoihin ja tarinoihin. Tuokiossa liiku-
taan, leikitään ja lorutellaan yhdessä, sekä opitaan niin uusia kuin vanhojakin 
lasten runoja. Runoleikki tukee puheen kehitystä ja on hyväksi lapsen ja vanhem-
man vuorovaikutukselle. Sanataidekoulun ohjaajat ovat alan ammattilaisia.  
ohjaaja: Kati Oinonen 
  
Taikaviitta la 28.3. 13.30–16.30
Vantaan sanataidekoulu, Tikkuraitti 11 A 11  
(6–8-v. | 3 t) 
20 €. 13.3. mennessä info@sanataidekoulu.fi 
Aivastuspulveri sentään! Kautta pomppivien saappaitteni. Laskeudutko yön hiljai-
suudessa laskuvarjollasi paikalle vai otatko näkymättömyys voimasi käyttöösi? 
Taikaviitta katsoo tulevaisuuteen ja suunnittelee itselleen taikavoima viitan ja oman 
taikavoimaisen Alter egon. Pajassa valmistetaan oma Taikavoima viitta kierrätys-
materiaaleitsa sekä luodaan oma alter ego.  Materiaalit kuuluvat kurssin hintaan. 
Sanataideohjaaja: Kati Oinonen 

Satuseikkailut 
(4–6-v. | 1 t) 
Satusammakot  maanantaisin alk. 20.1. klo 18 
Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14 
Tarinatassut tiistaisin 21.1. alk. klo 17.30
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6 
Sanakeinu lauantaisin alk. 25.1. klo 10
Vantaan sanataidekoulu, Tikkuraitti 11 A 11 
12 krt / 163 €. Ilmoittautumiset 15.1. mennessä: www. sanataidekoulu.fi 
Leikitään kirjallisuuden poluilla, luetaan ja kerrotaan. Hassutellaan sanoilla. Vuo-
den teemana on Luonto ja ympäristö. Ryhmässä luodaan mm. erilaisia ja erikoisia 
luontoon liittyviä mielikuvitusolentoja ja maailmoja, kerrotaan tarinoita sekä leiki-
tään, liikutaan ja seikkaillaan. Kielitaito, oma ilmaisu sekä tarinankerrontataito 
vahvistuvat. 

VANTAAN SANATAIDEKOULUN KURSSITVANTAAN KUVATAIDEKOULUN KURSSIT

TAITOKESKUS HIEKKAHARJU

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN LYHYTKURSSIT 

mailto:info@sanataidekoulu.fi
mailto:info@sanataidekoulu.fi
http://www.sanataidekoulu.fi
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OPPILAITOSTEN  
ESITYKSET JA  
NÄYTTELYT
LÄROANSTALTERNAS 
FÖRESTÄLLNINGAR OCH 
UTSTÄLLNINGAR  

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU

Tempo-orkesteri.
Kuva: Sakari Manninen
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Kaksi syventävien 
opintojen päättötyötä 
(yli 10-v. | n. 90 min, sisältää väliajan) 
La 11.1. klo 14 / ke 15.1. klo 19 / 
Pe 17.1. klo 19 / La 18.1. klo 14 
Vinssisali, Kulttuuritehdas Vernissa, 
Tikkurilantie 36 
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €. 
Illassa nähdään Tikkurilan Teatterikou-
lun syventävän tason päättötyöesityk-
siä: Anni Hintsasen käsikirjoittama ja 
ohjaama ”työnimi” sekä Janette Hirvo-
sen käsikirjoittama ja ohjaama mono-
logi ”törmäillään”. 

Loppiaisaatto 
(Yli 10-v. | 2 t) 
pe 3.4. klo 19 / la 4.4. klo 18 / 
ke 8.4. klo 19 
Vinssisali, Kulttuuritehdas Vernissa, 
Tikkurilantie 36 
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €. 
Näytelmän tapahtumat saavat alkun-
sa haaksirikosta, joka paiskaa kakso-
set erilleen toisistaan. Rakkaussotkuja, 
väärinymmärryksiä ja juonittelua 
yhteen sekoittava William Shakespea-
ren klassikkokomedia on Tikkurilan 
Teatterikoululaisten perusopintojen 
päättötyö. 

Lumikuningatar 
(Yli 7-v. | 1 t 30 min) 
Pe 20.3. klo 18 / La 21.3. klo 15 / 
su 22.3. klo 15 / ti 24.3. klo 9.30 / 
ke 1.4. klo 18 / to 2.4. klo 9.30 / 
pe 3.4. klo 18 
Vernissasali, Kulttuuritehdas 
Vernissa, Tikkurilantie 36 
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €. 
Hans Christian Andersenin klassikkosa-
tuun perustuva Lumikuningatar-näytel-
mä on kertomus rohkeudesta, ystävyy-
destä ja itsensä voittamisesta. Tikkuri-
lan Teatterikoululaisten esitys. 
Huom! Myös koululaisesityksiä. 

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU

Liput ennakkoon: 
netticket.fi/tikkurilanteatteri  

Lippuja myydään myös 
Vantaa-infoissa ja 

Stockmann-tavarataloissa. 
Koululaisnäytösten liput: 
liput@tikkurilanteatteri.fi

www.tikkurilanteatteri.fi 

Kuva: Iida Reina

Lumikuningatar.
Kuva: Leena Tiuri

mailto:liput@tikkurilanteatteri.fi
http://www.tikkurilanteatteri.fi
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Kevätfestarit 
(kaikenikäisille | Eripituisia esityksiä) 
To 14.–su 17.5. 
Kulttuuritehdas 
Vernissa, Tikkurilantie 36 
5 € / katsoja / esitys. 
Huom! Liput vain ovelta. Varaukset: 
kevatfestarit@tikkurilanteatteri.fi. 
Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoululaiset 
valtaavat Kulttuurikeskus Vernissan 
toukokuussa! Luvassa on teatterikoulu-
laisten esityksiä sekä perinteinen kevät-
gaala. Tarkempi ohjelmisto nettisivuil-
lamme lähempänä tapahtumaa! 

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU

Kevätsirkusnäytökset 
(kaikenikäisille | 1 t) 
Ke 6.5. klo 18 / Pe 8.5. klo 18 / 
La 9.5. klo 15 
Lumosali, Urpiaisentie 14 
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €. 
Sirkus valtaa Lumosalin räiskyvällä 
energialla, kun sirkuskoulun oppilaat 
ottavat lavan haltuun kevätnäytöksil-
lään! Huimat pyramidit, ilma-akroba-
tia, sekä muut sirkuslajit ihastuttavat 
kaikenikäisiä katsojia.
 

Liput ennakkoon: 
netticket.fi/tikkurilanteatteri  
Lippuja myydään myös 
Vantaa-infoissa ja 
Stockmann-tavarataloissa. 
Koululaisnäytösten liput: 
liput@tikkurilanteatteri.fi

www.tikkurilanteatteri.fi 

Kevätfestarit.
Kuva: Leena Tiuri

Loppiaisaatto.
Kuva: Leena Tiuri

Kevätsirkus.
Kuva: Leena Tiuri

mailto:kevatfestarit@tikkurilanteatteri.fi
mailto:liput@tikkurilanteatteri.fi
http://www.tikkurilanteatteri.fi
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Vantaan Nuorten Sinfoniaorkesteri 
Talven sinfoniaa 
(7-v. | n. 1 t 30 min (sis. väliaika)) 
pe 7.2. klo 19 Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36 
Liput: 11,5 € / 6,5 €, www.lippu.fi. 
Vantaan Nuorten Sinfoniaorkesterin 
iltakonsertti. Ohjelmistossa mm. Sibe-
liuksen Karelia-alkusoitto Op. 10 ja Fin-
landia sekä Felix Mendelssohnin viulu-
konsertto solistina Tami Pohjola. Orkes-
teria johtaa Juhani Lamminmäki. 

Vantaan musiikkiopiston puhallin-
orkesterit, Valmut, iDut, Cilmut, 
Buhaltajat ja Vamos 
Puhallinorkesterien 
kevätkonsertti 
(4-v. | 1 t 30 min) 
ke 22.4. klo 19 Aikuisopiston sali, 
Lummetie 5  
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Konsertissa esiintyy viisi eri puhallinor-
kesteria aina pienten vasta-alkajien 
orkestereista pitkällä opinnoissaan 
olevien orkestereihin. Kuulemme myös 
puhallinorkesterien SM-kilpailuihin val-
mistautuvien orkesterien kilpailuohjel-
mistoa. Väliajalla buffetti. 
  

Vantaan musiikkiopiston 
musiikkiteatteri: Kaksi Klassikkoa 
Minna Canth ja 
Papin perhe 
(7-v. | 1 t) 
pe 17.4. klo 18 / la 18.4. klo 13 / 
la 18.4. klo 16 / su 19.4. klo 14 
Lumosali, Urpiaisentie 14 
Liput: 10 € / 5 €. Ovelta. 
Esitys perustuu Minna Canthin Papin 
perhe -näytelmään, joka julkaistiin 
vuonna 1891. Klassikkoteosta on käsitel-
ty osittain musiikkiteatterin keinoja 
käyttäen. Ääneen on päästetty myös 
itse Minna Canth, jonka juhlavuotta 
vietettiin vuonna 2019. Teos kertoo per-
heestä, jota sukupolvien väliset arvoris-
tiriidat repivät erilleen toisistaan. 

Vanda musikklasser, VMI:s körer,
sångare från Kyrkoby skola, 
Mårtensdals skola, Helsinge skola 
Skolmusikkonsert 
(för hela familjen | ca. 1 tim. 30 min.) 
ti 21.4. kl. 18.30 Kulturhuset 
Martinus, Mårtensdalsvägen 36  
Biljetter 11,5 € / 6,5 €, www.lippu.fi. 
Konsertens repertoar består av de 
sånger som eleverna övat in inför 
skolmusikfestivalen 2019. 

  

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO / VMO.FI

Talven sinfoniaa.
Kuva: Tiina Kujala

Kevätkonsertti
Kuva: Tiina Kujala

http://www.lippu.fi
http://www.lippu.fi
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Soundwaves och Con Brio 
Körkonserter 
(4 år | ca. 1 tim.) 
ti 3.3. kl. 18.30 / to 5.3. kl. 18.30 
Helsinge st. Lars kapell, 
Prästgårdsgränden 3, 01510 Vanda 
Gratis, program 10 € vid dörren. 
Konsertens repertoar består främst av 
rytmisk körmusik. 

Vantaan musiikkiopiston 
musiikkiteatteri: Kaksi klassikkoa 
Myrsky 
(10-v. | n. 1 t) 
to 23.4. klo 19 / pe 24.4. klo 19 
Lumosali, Urpiaisentie 14 
Vapaaehtoinen käsiohjelmamaksu. 
Ovelta. William Shakespearen Myrsky on 
klassinen tarina kostosta ja vallasta. Uut-
ta sisältöä se on saanut oppilaiden sä-
veltämästä musiikista, jota heidän rooli-
henkilönsä laulavat. Myrsky on rohkea 
kokeilu heittäytymisestä ja omien rajojen 
kokeilemisesta. 

Vanda musikinstitut pop/jazz 
avdelning 
VMI konsert i Vernissa 
(öppen för alla | 1 t 30 min) 
ke 6.5. klo 18.30 Kulturfabriken 
Vernissa, Dickursbyvägen 36 
Maksuton. Den svenskspråkiga 
Pop/Jazz-avdelningens elever uppträder 
med årets repertuar. 

Puhallinorkesterit Vamos, 
Buhaltajat, ENPO ja Louhi 
Lähtölaukaus SM-kisoihin 
(4-v. | 1 t  30 min) 
ke 20.5. klo 19 Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu. Orkesterit 
osallistuvat puhallinorkesterien SM-kilpai-
luun. Konsertti on lähtölaukaus kilpailuun 
ja orkesterit esittävät vanhempaa ja uu-
dempaa klassista ja rytmillistä puhallin-
musiikkia sekä SM-kilpailuiden pakolliset 
kilpailukappaleet. 
  
Vanda musikinstituts elever 
Vårkonsert 
(för hela familjen | 1 tim. 30 min.) 
ti 26.5. kl. 18.30 Kulturhuset Martinus, 
Mårtensdalsvägen 36 
Maksuton. Elever bjuder på pärlor från läs-
året. På programmet står allt mellan sång, 
solo- och gruppframträdanden. Kom med 
hela familjen och njut av härlig musik! 

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO / VMO.FI

Lähtölaukaus SM-kisoihin.
Kuva: Tiina Kujala

Popjazz avdelning.
Foto: Tiina Kujala
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Laulusuzuki-Instituutti - Suzuki-Families r.y.
Laulun siivin 
- lasten klassinen laulukonsertti 
(kaikenikäisille | 40 min) 
su 9.2. klo 17 Ilolan seurakuntatalo, Soittajakuja 1 
Tule kuuntelemaan ihastuttavia vanhoja ja uusia 
lastenlauluja ja pieniä taidelauluja. 
Laulusuzukilapset esiintyvät! Ohjaus: MuT Päivi Kukkamäki. 

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO / VMO.FI LAULUSUZUKI-INSTITUUTTI JA SUZUKI-FAMILIES R.Y. 

www.suzukivoice.com 
Konsertit ovat maksuttomia.

 Ilmoittautumiset: 
suzuki.families@gmail.com. 

  

Laulusuzuki-Instituutti - 
Suzuki-Families r.y.
Helinätä kellojen 
- klassinen lasten laulukonsertti 
(kaikenikäisille | 45 min) 
su 22.3. klo 15 Lastenkulttuurikeskus 
Pessi, Kielotie 14 
Suurien säveltäjien pieniä 
taidelauluja lasten esittämänä.
Ohjaus: MuT Päivi Kukkamäki. 
  

Laulusuzuki-Instituutti - 
Suzuki-Families r.y. - Tikkurilan srk. 
Trio Kukkaset 
- lasten laulukonsertti 
(kaikenikäisille | 30 min) 
su 17. 5. klo 17 
Ilolan seurakuntasali, Soittajakuja 1 
Tyttökolmikon - Helmi 10v, Lilja 7v ja 
Kielo 5v Holopaisen - ihastuttava lau-
lukonsertti. Säestys: diplomipainisti 
Marjaana Merikanto. 
 Ohjaus: MuT Päivi Kukkamäki. 

  

Laulusuzuki-Instituutti 
Suzuki-Families r.y.
Tikkurilan srk. 
Lasten ja nuorten 
klassinen laulukonsertti 
- antiikin ajasta nykypäivään 
(kaikenikäisille | 1 t) 
su 26.4. klo 18 
Ilolan seurakuntasali, Soittajakuja 1 
4–16-vuotiaat Laulusuzuki-Instituutin 
oppilaat laulavat yksin ja ryhmässä.  
Säestys: Anna Orasmaa. 
Ohjaus MuT Päivi Kukkamäki 

  

Onerva Merikanto.
Kuva: Keijo Mäyry

Laulusuzuki.
Kuva: Keijo Mäyry

http://www.suzukivoice.com
mailto:suzuki.families@gmail.com
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Uudenmaan Suzuki-Instituutti 
Juhlakonsertti 
- 30 vuotta musiikkia 
lasten ja nuorten kanssa 
(yli 4-v. | n. 1 t 30 min) 
su 22.3. klo 14 Lumosali, 
Urpiaisentie 14 
5 € / 10 €, sis. kakkukahvit. 
Lippuja ennakkoon 
www.uudenmaansuzuki-instituutti.fi 
Juhlakonsertissa esiintyy niin oppilaita 
kuin opettajia erilaisissa kokoonpanois-
sa. Entiset oppilaatkin tervetulleita soit-
tamaan! 

Vantaan tanssiopisto 
Matineat 
(koko perheelle | n. 2 t) 
Lumosali, Urpiaisentie 14, Korso 
ti 7.3. klo 16 Nyky- ja jazztanssimatinea  
la 4.4. klo 18 Balettimatinea  
Liput: 8 € ja 10 €. 
Matineoissa nähdään tanssiopiston
piennumeroita. 
Liput: www.vantaantanssiopisto.fi 

Vantaan Tanssiopiston 
opetusteatteri 
Rikka ryhmät 
Opetusteatteri Rikan esitykset 
(yli 7-v. | n. 1 t 30 min) 
ke 22.4. klo 19 / to 23.4. klo 19 /
pe 24.4. klo 19 / la 25.4. klo 15 ja 19 
Kulttuuritehdas Vernissa, 
Tikkurilantie 36 
Liput: 10 € ja 15 €. 
Opetusteatteri Rikka ryhmät esiintyvät 
uusilla teoksillaan. Rikka 1. vuosikurssin 
teoksen on koreografioinut Satu Rapo 
ja Rikka 3. vuosikurssin Valtteri Raekal-
lio. Liput: www.vantaantanssiopisto.fi 

Vantaan Tanssiopisto 
Kevätjuhlat 2020 
(koko perheelle | n. 2 t) 
to 14.5. to 14.5. klo 19 / 
pe 15.5. klo 19 / la 16.5. klo 13 ja 19 / 
su 17.5. klo 13 ja 19 
Lumosali, Urpiaisentie 14, Korso 
Liput: 10 € ja 15 €. 
Tanssiopiston perinteiset kevätjuhlat, 
joissa esiintyvät eri päivinä kaikki ryh-
mät. Luvassa monenlaista tunnelmaa. 
Liput: www.vantaantanssiopisto.fi 

Juhlakonsertti.
Kuva: M. Hietala

Balettimatinea.
Kuva: Anna-Maria Vairio

http://www.uudenmaansuzuki-instituutti.fi
http://www.vantaantanssiopisto.fi
http://www.vantaantanssiopisto.fi
http://www.vantaantanssiopisto.fi
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Balettikoulu Hari 
Kevätesitys 
(kaikenikäisille | 1 t 10 min) 
la 23.5. klo 13.30 ja 16.30 
Tikkurilan lukio - auditorio, 
Valkoisenlähteentie 53 
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 € ovelta. 
Balettikoulu Harin oppilaat esittävät 
pienoisbaletti Vesikirpun seikkailun 
sekä yksittäisiä tanssiesityksiä mm. 
unkarilaista tanssia. 
www.balettikouluhari.net 

Helsingin tanssiopisto 
Laajan koulutuksen 
kevätnäytökset 2020: 
Tanssien kohti kesää! 
(kaikenikäisille | n. 2 t 30 min 
väliaikoineen) 
la 25.4. klo 17 / su 26.4. klo 15
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36 
Helsingin tanssiopiston erikoiskoulutus-
luokkien perinteinen kevätnäytös. 
Ohjelmisto on valtaosin uutta, täksi 
kevääksi valmistettua tuotantoa. 

Vantaan kuvataidekoulu 
Paikan lumoa 
- kuvataidenäyttely 
(kaikenikäisille) 
ma 20.4.–pe 8.5. klo 10–14 ja 
sopimuksen mukaan  
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6 
Maksuton. 
Vantaan kuvataidekoulun Myyrmäen 
opetuspisteen 7–20-vuotiaiden lasten 
ja nuorten oppilastöiden näyttely. 
Esillä luontoaiheisia maalauksia, piirus-
tuksia, valokuvia, veistoksia ja tekstiili-
taidetöitä. 

Platsens förtrollning 
- utställning av bildkonst 
Elevarbeten av barn och unga i åldern 
7–20 år från Vanda bildkonstskolas 
Myrbacka avdelning. På utställningen 
visas målningar med naturmotiv, 
teckningar, foton, skulpturer och 
textilarbeten. 

Balettimatinea.
Kuva: Anna-Maria Vairio

Nyky-jazz matinea.
Kuva: Anna-Maria Vairio

http://www.balettikouluhari.net
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KIRJASTOJEN  
TAPAHTUMIA 
HÄNDELSER I BIBLIOTEK
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Satutuokio 
(yli 3-v. | 30 min) 
ti 7.1. klo 9.30 / ti 4.2. klo 9.30 / 
ti 3.3. klo 9.30 / ti 7.4. klo 9.30 / 
ti 5.5. klo 9.30  
Hakunilan kirjasto, Kimokuja 5 
Maksuton. Ilmoittautuminen: 
Päiväkotiryhmät: 043 8248 306 
Satutuokio on yhteinen hetki tarinan 
äärellä. Se on elämys lorujen, satujen 
ja kertomusten parissa. Satutuokiot 
soveltuvat erityisesti yli 3-vuotiaille 
lapsille. Osallistua voi yksin tai aikui-
sen seurassa. 

Lukukoira 
(yli 7-v. | 1,5 t) 
Keskiviikkoisin 15.1.–13.5. klo 16
(ei 19.2.)
Tikkurilan kirjaston lasten- ja 
nuortenosasto, Lukutila Laguuni, 
Lummetie 4
Yksi lukuhetki max. 15 min. Maksuton. 
Varaukset puhelimitse 043 825 0964. 
Haluaisitko harjoitella ääneen lukemis-
ta? Lukukoira on kärsivällinen kuunteli-
ja, jonka kanssa lukemista ei tarvitse 
jännittää. Lukukoiran kanssa lukutaito 
kehittyy! 

 
 

BabyKino 
(0–3-v. | 2 t) 
Esitykset joka toinen maanantai 
13.1.–26.5. klo 12  
Tikkurilan kirjaston lasten- ja 
nuortenosasto, Lukutila Laguuni, 
Lummetie 4 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Näytökset on tarkoitettu vanhemmille/
hoitajille ja vauvoille. Otamme myös 
mielellämme vastaan toiveita näytettä-
vistä elokuvista. 
- Normaalia hiljaisempi ääni 
- Tilassa himmeä valaistus 
- Ikärajaltaan sallittuja elokuvia (S) 
- Vaunuparkki 
- Vauva voi nukkua elokuvan aikana 
kantokassissa/turvaistuimessa 

Pelikorneri 
(lapset ja nuoret | 2 t) 
klo 17–19 
to 9.1. / to 23.1. / to 13.2. / to 27.2. / 
to 12.3./ to 26.3./ to 9.4./ to 23.4./ 
to 7.5. / to 28.5.  
Lumon kirjasto, Urpiaisentie 14 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Pelikornerissa pelataan lasten toivei-
den mukaisesti pleikkaria (PS4), tablet-
tipelejä, lautapelejä ja korttia. 
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Vauvalorut 
(0–1-v. | 30 min) 
Tikkurilan kirjaston lasten- ja 
nuortenosasto, Lukutila Laguuni, 
Lummetie 4
15.1. alkaen klo 10.30
Aamuvirkut joka toinen keskiviikko
14.1. alkaen klo 18
Iltavirkut joka toinen tiistai 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Nautitaan yhdessä loruleikeistä ja rii-
meistä oman aikuisen kanssa. Isompi 
sisarus voi tulla mukaan. Mukaan mah-
tuu 10 ensimmäistä paria. 

Koirapäivä 
(kaikenikäisille | 3 t) 
la 25.4. klo 12–15 Lumon kirjasto, 
Urpiaisentie 14 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Koirapäivän teemana “Koiran tarina” 
Paikalla mm. Lumon kirjaston Lukukoira 
Asta. Luvassa myös muuta kivaa ohjel-
maa. Katso lisätiedot: www.helmet.fi/
lumonkirjasto  

Lastenlauluhetki 
(yli 3 v. | 45 min) 
Torstaisin 16.1.–14.5. klo 10  
Tikkurilan kirjaston lasten- ja 
nuortenosasto, Lummetie 4 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Jamitellaan yhdessä tuttuja lasten lau-
luja ja opetellaan uusia rennossa tun-
nelmassa. Käytettävissä on valikoima 
soittimia, mukaan voi halutessaan tuo-
da myös oman soittimen.  
Säestyksestä vastaa Teemu Kide (pia-
no) ja Ville Karinen (kitara/mandoliini). 

Huom! Tapahtuma on suunnattu lapsil-
le yhdessä vanhemman kanssa. Päivä-
kotiryhmien toivotaan ilmoittautuvan 
etukäteen Tikkurilan kirjaston lasten- ja 
nuortenosastolle puh. 043 825 0964. 

Koululaisten 
toimintatorstait 
(7-12-v. | 1  tim. 30 min.) 
Torstaisin 16.1.–14.5. (ei 20.2.) klo 15 
Tikkurilan kirjaston lasten- ja nuor-
tenosasto, Robohuone, Lummetie 4 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Torstaisin maksutonta ja ohjelmallista 
toimintaa. Ohjelmassa vuorottelee kir-
jastomummo, robotiikka, japanilainen 
populaarikulttuuri sekä sanataide. Li-
sätietoja helmet.fi/tikkurilankirjasto 
  
 

Lastenlauluhetki.
Kuva: Dani Rönnqvist

http://www.helmet.fi/lumonkirjasto
http://www.helmet.fi/lumonkirjasto
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Robopajat 
(n. 2 t)
klo 17–19 
to 16.1./ to 30.1./ to 20.2. / to 5.3./ 
to 19.3./ to 2.4./ to 14.5. 
Lumon kirjasto, Urpiaisentie 14 
Maksuton. Ilmoittautuminen 
www.helmet.f/lumonkirjasto. 
Robopajoissa tutustutaan robotiikkaan 
ja ohjelmointiin. Kirjaston käytössä on 
erilaisia roboja ja ohjelmointisettejä, 
kuten Lego WeDo ja Mindstorms, little-
Bits, Micro:bit Maqueen ym. 

Tarkemmat sisällöt, ikäsuositukset ja 
ennakkoilmoittautumiset: Helmet.fi 

 
Lasten leffat 
(3–10-v. | 2 t) 
lauantaisin 18.1.–30.5. klo 10, 
paitsi 8.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. 
Tikkurilan kirjaston lasten- ja 
nuortenosasto, Lukutila Laguuni, 
Lummetie 4 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Esitettävän elokuvan saat tietoosi käy-
mällä paikan päällä kirjastossa. Otam-
me myös mielellämme vastaan toiveita 
näytettävistä elokuvista. Leffat ovat 
ikärajaltaan sallittuja (S). 

Rimlek 
(3–5 år | ca. 30 min) 
  
Mårtensdal bibliotek, 
Bredängsvägen 3 
Mån. 20.1 kl. 10 Tema: “ABC: rimturné” 
Ons. 29.1 kl. 10. Tema: “ABC: rimturné” 
Ons. 12.2 kl. 10 Tema: “ABC: rimturné” 

Håkansböle bibliotek, 
Skimmelgränden 5 
Mån. 24.2 kl. 10. Tema: “ABC: rimturné” 

Dickursby bibliotek, 
Näckrosvägen 4 
Ons. 22.1 kl. 10. Tema: “ABC: rimturné” 
Ons. 5.2 kl. 10. Tema: “ABC: rimturné” 
Ons. 4.3 kl. 10. Tema: “Svanslös med klös” 
Ons. 1.4 kl. 10. Tema: “Djur vet hur” 

Gratis inträde. 
Bokningar och info: 
charlotta.panzera@vantaa.fi / 
040 183 7093. 
En interaktiv lekstund kring traditionel-
la ramsor och nyare barnpoesi. 

 

http://www.helmet.fi/lumonkirjasto
mailto:charlotta.panzera@vantaa.fi
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Iltasatutuokiot 
(yli 3-v.| 30 min) 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Yhteinen hetki tarinan äärellä sekä 
elämys lorujen, satujen ja kertomusten 
parissa. 
Länsimäen kirjasto, 
Suunnistajankuja 2 
ti 21.1. klo 18 / ti 25.2. klo 18 / 
ti 17.3. klo 18 / ti 21.4. klo 18 / 
ti 19.5. klo 18 
Tikkurilan kirjaston lasten- ja 
nuortenosasto, Lukutila Laguuni, 
Lummetie 4 
Joka toinen tiistai 21.1.2020 alkaen
klo 18 
  

Harry Potter 
Book Night 
(Sopii kaikenikäisille | 3 t) 
to 6.2. klo 16–19 
Lumon kirjasto, Urpiaisentie 14 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Kansainvälinen Harry Potter -ilta tulee 
taas! Tämän vuoden teemana on kolmi-
velhoturnajaiset. Uskallatko laittaa ni-
mesi liekehtivään pikariin?! Pukeudu 
parhaaseen velhoasuusi tai tule jästi-
nä. Illan aikana  kirjastossa on luvassa 
hauskaa ohjelmaa kaikille. Lämpimästi 
tervetuloa! 

Tikkurilan kirjaston 
Lasten lauantait 
(3–10-v. | 2-4 t) 
la 8.2. klo 10 / la 14.3. klo 10 / 
la 11.4. klo 10 / la 9.5. klo 10 
Tikkurilan kirjaston lasten- ja 
nuortenosasto, Lummetie 4 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Lasten lauantai -tapahtumissa ohjel-
massa kivaa tekemistä lapsille. Tarkem-
pi ohjelma päivitetään kirjaston sivuille 
helmet.fi/tikkurilankirjasto 
8.2. pehmojen yö / 14.3. monikulttuuri-
suus  / 11.4. Pääsiäinen / 9.5. Äitienpäivä 

 
VR-Peliklubi 
(alakouluikäiset | 2 t) 
ke 19.2. klo 13–15 / to 16.4. klo 17–19 
Lumon kirjasto, Urpiaisentie 14 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Kokeillaan VR-laseja ja pelaillaan nii-
den avulla erilaisia pleikkaripelejä 
  
 
Animaatiopaja 
(alakouluikäisille | 2 t) 
ti 3.3. klo 17–19 ja la 21.3. klo 13–15 
Lumon kirjasto, Urpiaisentie 14 
Maksuton. Ilmoittautuminen Helmet.fi. 
Tule kokeilemaan animaation tekoa! 
Tuo mukanasi lempilelusi ja tee siitä 
animaatio. 

Kuva: Annasofia Kola-Hagelin 
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Sagostunder 
(3–5 årca. | 30 min) 
Gratis inträde. Bokningar och info: 
lisbet.muurinen@vantaa.fi / 
050 302 8673 

Mårtensdals bibliotek, 
Bredängsvägen 3 
Mån. 9.3 kl. 9.30 Tema: ”Som fiskar i havet”. 
Mån. 4.5 kl. 9.30 Tema: ”Sommar i sikte”. 

Håkansböle bibliotek, 
Skimmelgränden 5 
Tors. 12.3 kl. 9.30 Tema: ” Som fiskar i havet”. 
Tors. 7.5 kl. 9.30 Tema: ”Sommar i sikte”. 

Dickursby bibliotek, 
Näckrosvägen 4 
Ons.11.3 kl. 9.30 Tema: ”Som fiskar i havet”. 
Ons. 13.5 kl. 9.30 Tema: ”Sommar i sikte”. 

Ordkonst 
(1-2 år | ca. 1 tim.) 
Tors. 26.3., 2.4., 16.4., 23.4. kl. 14 
Sandkulla bibliotek, Idrottsvägen 4 
Gratis inträde. Bokningar och info: charlot-
ta.panzera@vantaa.fi / 040 183 7093 
Fantasin tar dig med på äventyr i ordverks-
täder där du får leka med ord, berätta egna 
historier, spela teater, dyka in i böckernas 
värld, skriva, pyssla och använda fantasin 
mångfalt på olika sätt! 

Sydkustens ordkonstskola & 
Vanda stadsbibliotek 
Rimjam 
(2–5 år tillsammans med vuxen | ca. 30 
min) 
Fre. 13.3 kl. 10 Sandkulla bibliotek,
Idrottsvägen 4 
Ons. 18.3 kl. 10 Dickursby bibliotek, 
Näckrosvägen 4 
Mån. 23.3 kl. 10 Mårtensdal bibliotek, 
Bredängsvägen 3 
Ons. 25.3 kl. 10 Håkansböle bibliotek, 
Skimmelgränden 5  
Gratis inträde. Bokningar och info: 
charlotta.panzera@vantaa.fi / 
040 183 7093. En medryckande lekstund 
kring traditionella ramsor och nyare bar-
npoesi. Ordkonstledarna Maja Ottelin 
och Nina Tikkanen har valt ut verser och 
dikter med djur på lur och annat vi finner 
i rimmens vidunderliga värld.

Kepparitapahtuma 
(kaikenikäisille | 3 t) 
la 4.4. klo 12–15 
Lumon kirjasto, Urpiaisentie 14 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Kivaa ohjelmaa keppihevosten ystäville! 
Katso tarkempi ohjelma www.helmet.fi/
lumonkirjasto. 
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Lisätietoja
Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@vantaa.fi
lastenkulttuurin ja kulttuurituotannon päällikkö 
Reeli Karimäki, 040 524 1403
kulttuurituottaja Mirva Aalto, 040 525 2166 
kulttuurituottaja Tuomas Hulkkonen, 050 312 1776
kulttuurituottaja Riikka Kampara, 040 524 1243
kulttuurituottaja Arja Keränen, 040 524 1400
kulttuurituottaja / kulturproducent Tuula Kinos, 040 867 9676
kulttuurituottaja Natalia Kochelenko,  050 318 1438
kulttuurituottaja Hanna Nyman, 040 843 6665
kulttuurituottaja Jaana Niinivirta, 040 524 1401

vantaankulttuuri

Lastenkulttuurikeskus Pessi

Lastenkulttuurikeskus Toteemi

#kulttuuriavantaalla, #kulturivanda

@kulttuuria_vantaalla

VANTAA.FI/LASTENKULTTUURI

SEURAA KUULUMISIA  

Ekologinen / Ekologisk / Ecological

Sanaton / sopii kaikenkielisille 
Ordlös / passar för alla språkgrupper
Nonverbal / suitable for all languages

Esteettömyys: Ajantasaiset esteettömyystiedot Vantaan 
toimipisteiden osalta löytyvät www.vantaa.fi -sivustolta.

http://www.vantaa.fi



