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Vuoden 2016 Talviharmonikkafestivaalin
valmistelutyö on tätä tervehdystä kirjoittaessani
hyvässä vauhdissa. Yhteiskuntamme elää
monien haasteiden keskellä. Tämä on tuonut
lisähaastetta myös kulttuuritapahtumien
tuottajille. Monipuolisen ohjelmatarjonnan ja
tiukan budjettikurin toteuttaminen vaatii paljon
pohdintaa, neuvotteluja ja vääntöä.

Viikon ohjelma- ja sopimustilanne on kuitenkin
viimeistelyä vaille valmis. Taiteellinen johtaja
on jälleen viritellyt ohjelmaa moneen makuun.
Hänen tukenaan ovat olleet monet
yhteistyötahot ja yhdistyksen hallitus. Haluan
lausua parhaan kiitoksen teille kaikille ”Talven”
tukijoille ja tekijöille.

Tämä Talviharmonikkafestivaalin valmistelutyö on itselleni kahdeksas yhdistyksen
puheenjohtajana. Asiantuntijoiden mukaan kulttuurialan yhdistysten hallituksen
puheenjohtajan optimaalinen toimikausi on 5 – 8 vuotta. On hyvä noudattaa
asiantuntijan ohjetta. Muutama viikko sitten sain lupauksen seuraajaltani, että
hän on vuosikokouksessa käytettävissä puheenjohtajan tehtävään. Tätä
lukiessasi puheenjohtajana on jo aloittanut rehtori Pertti Kuosmanen. Toivotan
Pertille parhainta menestystä.

Aika Talviharmonikassa on antanut paljon hyviä kokemuksia. Työ
yhteistyötahojen kanssa on ollut tuloksellista. Olen kokenut paljon hienoja
kohtaamisia muiden festivaalien toimijoiden ja esiintyvien taiteilijoiden kanssa.

Lausun parhaat kiitokset hyvästä yhteistyöstä Kokkolan kaupungille, kaikille
tukijoillemme, lukuisille yhteistyötahoille, festivaaliviikon aktiiviavustajille ja
yhdistyksen hallitukselle.

Toivotan festivaaliyleisön ja esiintyjät lämpimästi tervetulleiksi tilaisuuksiin

Teuvo Lempiälä 
Hallituksen puheenjohtaja

Ohjelma 2016

Täysi-ikäinen

Kokkolan
Talviharmonikka

  

Etusivu Arkisto
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Kokkolan Talviharmonikka-festivaali on tullut
täysi-ikäiseksi. 18 vuotta festivaalia on pitkä
matka. Se vaatii paljon sitoutumista,
festivaaliaatetta ja hengen paloa. Maailma
muuttuu, mutta musiikkia ja kulttuuria tarvitaan.
Alusta alkaen on festivaalimme tarjonnut
monelle nuorelle ponnistuslaudan matkalla
eteenpäin. Vanhemmalle kulttuurinharrastajalle
ja toimijalle olemme tarjonneet eri tilaisuuksia
verrytellä opituilla taidoilla ja mahdollisuuden
oppia lisää. Lukuisat ovat ne maat joiden
erilaista musiikkikulttuuria ja perinnettä
olemme tuoneet esille.

Uskoakseni tämä on auttanut omalta pieneltä
osaltaan meitä paremmin ymmärtämään

vieraita kulttuureja. Jokainen on oma palasensa suuremmasta kokonaisuudesta.

Ranskalaisten artistien jonglöörikonsertti on häikäisevän uutta tarjontaa
festivaalillamme; Jerome Thomas on maailmankuulu jönglööri, joka yhdistää
sirkustaidetta ja musiikkia ainutkertaisesti. 
Bengan Janson ja Janne Åström Tukholmasta edustavat perinteistä ruotsalaista
lavailoittelua.

Tallari viettää juhlavuottaan ja raspinen Pirulainen svengailee lauantai-iltana. Trio
Fratres tekee comebackin. Vierailijoiden lisäksi oman maakuntamme tekijät
näkyvät ja kuuluvat vahvasti. 
Lounasmusiikki eri kohteissa on tullut suosituksi.

Tule, kuuntele, vaikutu ja pohdiskele festivaalimme antia ja sisältöä.

Kiitokset tukijoillemme, yhdistyksemme talkootyömuurahaisille sekä uskolliselle
yleisölle. Erityiskiitoksen ansaitsee pitkäaikainen hallituksemme puheenjohtaja
Teuvo Lempiälä. Kiitos Teuvo!

Olkaa tervetulleita

Raimo Vertainen 
Taiteellinen johtaja

Ohjelma 2016

Tervehdys, Hyvä XVIII Kokkolan
Talviharmonikka!
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Kahdeksantoistatalvinen, varhaisaikuisuuteen varttunut, viehkeä ja odotettu
tapahtuma on tänään ja tässä. On tullut aika sun harmonikkais soida, huomiset
tuovat jatkossakin varmasti yhtä hyvää ja aina vain parempaakin tavoitellaan.
Siinä hengessä Kokkolan talviharmonikka on syntynyt, kasvanut ja kehittynyt
vetovoimaiseksi. Sen maine on kiirinyt maan ja mannerten ääriin. Musiikillinen
intohimoisuus on voimistunut tapahtuman yhtenä tavaramerkkinä. Tekijät ovat
saavuttaneet tavoitteensa kerta kerran jälkeen. Ja rikkaan ohjelmatarjonnan
valossa hyvältä näyttää tälläkin kertaa!
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Kahdeksantoistakertaiset kiitokset
Talviharmonikan luojille ja lupausten lunastajille
määrätietoisesta ja pitkäjännitteisestä työstä,
jossa uskoa ja uurastusta on tarvittu ja
tarvitaan. Kaupunki, kaupunkilaiset ja lukuisat
muut tahot kannustavat tätä uusien elämysten
luomisen karavaania, jolle toivotamme
parhaimman menestyksen seppelöimää
matkaa kohti uusia valloituksia. Näistä me
kaikki saamme nauttia täysin siemauksin myös
tänä ja tulevina talvina.

Runoilijaa mukaellen enemmät lauseet
voimmekin unohtaa, ne talviharmonikat nyt
kertoa saa. Lauseita rakkauden ei voi unohtaa
ja myös Talviharmonikkaa uskaltaa rakastaa.

Talviharmonikan kutsu on nyt käsillä suuri, ja ketä se kutsuu, olet Sinä juuri!

Antti Isotalus 
kaupunginjohtaja
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HaitariHiihto
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Su 21.2.2016 klo 11.00-13.00 Rastimaja 

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä… kun sutjakkaat sävelet siivittävät luistoa. Rastimajan
takan loimussa musiikki ja mehu lämmittävät.

Vapaa pääsy.

Ohjelma 2016, Su 21.2.2016

Kallentori laulaa, tanssii ja soi
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La 20.2.2016 klo 10.00-13.00 Kallentori 

 

Konserttikuvat

 

Seurassanne jälleen kerran Torikööri, laulaen ja soittaen kaikkien iloksi. Mukana
myös Kokkolanseudun harmonikkakerho, Talkoopelimannit sekä Vörå
Spelmansklubb.

Yleisö on tervetullut mukaan laulamaan ja tanssiakin sopii. Seppo Soittila
seremoniamestarina jutustelee, tarinoi ja lurauttelee sävelen jos toisenkin.

Vapaa pääsy.

La 20.2.2016, Ohjelma 2016
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Harmonikkanäyttely
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La 20.2. klo 10.00-15.00 Snellman-salin edustalla 
Vingenkatu 18

Lasse Pihlajamaan harmonikkojen myyntinäyttely.

Vapaa pääsy.

La 20.2.2016, Ohjelma 2016

Rosson Talvikaraoke
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Karaokekuvat

 

La 20.2.2016 klo 17.00-21.00 Rosson kulma 

Kaupan ja kulttuurin päivä. Tule laulamaan omia suosikkisävelmiäsi karaoken
tahdissa.

Lapset ja nuoret myös tervetuloa.

Vapaa pääsy.

La 20.2.2016, Ohjelma 2016

Suuri Viihdekonsertti
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Konserttikuvat

 

La 20.2.2016 klo 15.00 ja 19.00 Snellman-sali  
Vingenkatu 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardia Nueva, johtaa Raimo Vertainen 
Solisteina Saara Aalto ja Teemu Roivainen
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Saara Aalto on loistokas solisti ja musikaalitähti. Teemu Roivainen on taas tuttu
intohimoisista tulkinnoista klassikkotangojen parissa.

Yhdessä he ovat osaava ja kertakaikkisen valloittava pari estradilla. Tässä
konsertissa kohtaavat tango ja iskelmä musikaalimaailman. Uutuutena Abban ja
Chess-musikaalin säveliä, ensikäännöksinä suomeksi! Tietenkin
guardiamaisessa käsittelyssä kaikki.

Kaiken kruunaa viihde- ja tango-orkesteri Guardia Nueva täynnä pauhavaa
voimaa ja herkkyyttä. Guardia Nueva täytyy kokea. Kapellimestarina ja
juontajana Raimo Vertainen.

Liput 30 €, S-Etukortilla 27€

La 20.2.2016, Ohjelma 2016

Pirulainen
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La 20.2.2016 klo 23.00 Calle Night Club 
Kauppatori 4

 

Pirulainen on viiden hengen riipaiseva
folkrock- orkesteri, jonka musiikki on täynnä
sielun paloa, raspia ja rouheaa akustista
soundia. Erinomaisena livebändinä tunnettu
yhtye on vakuuttanut yleisönsä niin
festivaaleilla, klubikeikoilla kuin
yksityistilaisuuksissakin.

Pirulainen soittaa sävykkäällä ja genrerajoja
rikkovalla suomiroots-tyylillään. Ei ole paikkaa,
mistä orkesteri ei olisi saanut matkaansa
seuraamaan uusia pirulaispureman saaneita
kuulijoita. Hyppää kyytiin!

Liput 8 €/ S-Etukortilla 6 €
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Lounasmusiikkia
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

Pe 19.2.2016 klo 11 Kokkolan kaupungintalo  
Kauppatori 5

Opiskelijat musisoivat leppoisasti lounaan lomassa.

Vapaa pääsy.

Konserttikuvat

 

 

Ohjelma 2016, Pe 19.2.2016

Musiikin Jonglööri
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Pe 19.2.2016 klo 19.00 Konservatorio 
Pitkänsillankatu 16

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme Thomas jonglööri 
Jean-Francois Baez harmonikka

 

Jonglöörikonsertti on ainutlaatuinen kokemus, joka yllättää yleisönsä jokaisella
kerralla. Duossa esiintyy kaksi todellista virtuoosia; Jérôme käyttää mitä tahansa
esineitä jongleeraukseen, Jean-Francois puolestaan musisoi esityksen tunnetiloja
jazzin, tangon ja chansonin välimaastossa. Tunnin aikana nämä kaksi artistia
rakentavat dialoginsa intohimolla, huumorilla sekä kokeneiden artistien vapauden
kautta. Jérôme Thomas on jonglöörintyön suurlähettiläs; hän nauttii saadessaan
olla sekä klovni että pantomiimin esittäjä. Jérôme Thomas on esiintynyt joka
puolella Eurooppaa, mm. Moskovan Suuressa Sirkuksessa, sekä Aasiassa ja
Afrikassa eri festivaaleilla. Luvassa on yleisölle ainutkertainen ilta ranskalaisen
sirkustaiteen ja musiikin parissa.

Messieurs Dames, s’il vous plaît.

Liput 20 €/ 10 €
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Kimmo Pohjonen Solo
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Pe 19.2.2016 klo 21.00 Konservatorio 
Pitkänsillankatu 16

 

Konserttikuva:

 

Haitaritaiteilija, säveltäjä Kimmo Pohjosesta on
kasvanut yksi Suomen kansainvälisimpiä
taiteilijoita, jonka esiintymisistä yli 90
prosenttia tapahtuu ulkomailla.

Pohjonen on esiintynyt uransa aikana yli
viidelläsadalla kansainvälisellä festivaalilla ja
maailman arvostetuimmissa konserttitaloissa.

Pohjosen huikea kansainvälinen suosio
pohjautuu hänen kykyynsä
ennakkoluulottomasti ja rohkeasti irrottautua
kaikesta tavanomaisesta ja tutusta. Pohjosen
tavoitteena onkin ollut löytää musiikissa se
mitä ei ole vielä tehty, muttei koskaan itse
musiikin kustannuksella.

Pohjonen onnistunut nostamaan musiikkinsa ja harmonikan instrumenttina
improvisaation, rockin, kansanmusiikin ja avantgarden huipulle.

Häntä on usein kuvattu termeillä avantgardistinen paljepaholainen, haitarin Jimi
Hendrix, shamaani ja mystikko. Usein todetaankin että Pohjosen esiintymisissä
rajat konsertin, teatterin ja tilataideteoksen välillä katoavat.

Liput 20 €/ 10 €

Ohjelma 2016, Pe 19.2.2016

Talviharmonikan Rautawaara-klubi
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

Pe 19.2.2016 klo 22.00 Corner’s Pub, Hotel Seurahuone  
Torikatu 24

Kaustislainen kansanmusiikin ammattilaisyhtye Tallari viettää 30-vuotisjuhliaan
vuonna 2016. Tallarin historia on pitkä ja ansiokas. Yhtyeen peruskokoonpanossa
soittavat Katri Haukilahti, Sampo Korva sekä Ritva Talvitie. Tallari keskittyy
musiikissaan sekä kansanmusiikin perinnearvojen vaalimiseen että luovaan ja
kokeilevaan genre-rajojen ylittelyyn. Haitari on ollut Tallarin musiikille tärkeä soitin
alusta saakka.

Tallarin konsertti sisältää kaksirivisten haitareiden suloista soinnikkuutta ja
voimaa uhkuvaa poljentoa. Lavalla kuullaan kotoisten polkkien, jenkkojen ja
valssien lisäksi herkkiä sävelsommitelmia niin Ranskasta, Brittein saarilta kuin
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Ruotsistakin. Taattua tavaraa
tunteella ja taidolla!

MäSä Duo on kaksi vuotta
sitten Kaustisen
kansanmusiikkijuhlien
päätöskaaoksessa syntynyt
duo, joka remuaa
eteläpohjalaisella uholla jalan
alle menevää riemukasta folkia
vähärivisen haitarin ja viulun

voimalla. Saattavat ne poijjaat ruveta laulullekin. Musiikkia sävytetään
elämänmakuisilla välispiikeillä, tarinoilla ja vitseillä. MäSä Duon muodostavat
Lauri Kotamäki – 2,5-rivinen haitari (Pirulainen, 5/5, Haka) ja Kyösti Järvelä –
viulu (Pirulainen, Bill Hota & The Pulvers).

Liput 8 €
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Lounasmusiikkia
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To 18.2.2016 klo 11.00 Campus Allegro, Pietarsaari klo 11.00 
Kauppiaskatu 10

Opiskelijat musisoivat leppoisasti lounaan lomassa.

Vapaa pääsy.

Ohjelma 2016, To 18.2.2016

Säveliä senioreille
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Konserttikuvat:

 

To 18.2. 2016 
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12.30 Lohtaja, Palvelukeskus Lepola

14.00 Kälviä, Palvelukeskus Leporanta

15.30 Ullava, Hopijakummun Palvelukeskus

Pe 19.2.2016

10.00 Kokkola, Kuusikummun palvelutalo

12.00 Kokkola,Tervakartano

13.15 Kokkola, Honkaharjun palvelutalo

14.45 Kruunupyy/Kronoby, Sandbacka vårdcenter

Seppo Soittila musisoi ja laulaa vanhusten palvelutaloissa. Valsseja, tangoja ja
paljon tunnettuja lauluja luvassa.

Vapaa pääsy.

 

 

 

 

 

 

Ohjelma 2016, To 18.2.2016

Halpa-Hallissa Soi
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

To 18.2.2016 klo 16.00 Pietarsaari 

Musiikkihetki ostoksien lomassa.

Vapaa pääsy.

 

 

Ohjelma 2016, To 18.2.2016

Ett jäkla drag!
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

To 18.2.2016 klo 19.00 Schaumansali Pietarsaari 
Kauppiaskatu 10

Konserttikuvat:
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Bengan Janson & Janne Åström Show

Nyt on harvinaisen vahvan ääneen ja
haitarivirtuoosin aika astua lavalle! Janne
Åström ja Bengan Janson tarjoavat yleisölle
rokkia, poppia ja lauluja menneisyydestä ja
nykypäivistä. He tulkitsevat Bellmania, Taubea,
Vreeswijkia ja Edwallia, totisesti ja huumorilla.

Sekä Janne että Bengan arvostavat ja
inspiroituvat toiseen artistien ja muusikoiden
tapaamisesta. Molemmilla on pitkä ja
vaikuttava lista tehdyistä yhteistyöprojekteista.
Kun he lyövät hynttyynsä yhteen ja yhdistävät
lauluaarteita ja taiteellisuutensa, voi yleisö vain
iloita ja nauttia.

Janne Åström on Falunilainen rokkari, joka
nykyään on musiikin monitoimimies. Janne on esiintynyt usealla
musikaalinäyttämöllä Tukholmassa, ja oli mm. osa R.E.A. ravintolashowta
Hamburger Börsissä yhdeksän vuoden ajan. Janne on kiertänyt sekä Ruotsissa
että Ruotsin ulkopuolella sooloartistina, omien yhtyeiden kanssa ja Robert
Wellsin Rhapsody in Rockin mukana. Tällä hetkellä hän ei voi päättää kenestä
hän pitää eniten, Bellmanista, Taubesta vai Corneliksestä. Tulossa taitta olla
musikaalinen sekoitus.

Haitarivirtuoosi ja pelimanni Bengan Janson hallitsee monta eri tyylilajia ja on
mukana kaikenlaisissa musikaalisissa yhteyksissä. Hän aloitti haitarinsoiton
kahdeksanvuotiaana. Vuonna 1995 hänet valittiin Vuoden haitarinsoittajaksi
Sveriges dragspelares riksförbundin toimesta. Hän oli kauan yksi Östen med
Restenin jäsenistä, työskenteli monta vuotta yhdessä legendaarisen pelimannin
Björn Ståbin kanssa ja muodostaa yhdessä Kalle Moraeuksen kanssa duon Kalle
& Bengan.

Liput 25 €

http://schaumanhall.fi/event/ett-jakla-drag-bengan-janson-janne-astrom-show/

Ohjelma 2016, To 18.2.2016

Thursday Jazz
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

To 18.2.2016 klo 21.00 O’Learys Pub, Pietarsaari 
Alholmankatu 2

Viivi-Maria Saarenkylä & Jakob Combo (Zacharias Holmkvist ja Anton
Söderbacka)

 

Konserttikuvat:

 

Viivi Maria Saarenkylä (s.1993) on palkittu nuori harmonikkataiteilija. Hän sai
ensimmäisen harmonikkansa 6-vuotiaana ja tuli tunnetuksi kymmenen vuotta
myöhemmin voitettuaan Kultainen Harmonikka-kilpailun vuonna 2010.
Seuraavana vuonna hän aloitti variété-musiikin opinnot Italiassa arvostetun jazz-
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harmonikkataiteilija Renzo
Ruggierin opissa ja tällä
hetkellä valmistumassa ovat
myös muusikon
ammattiopinnot Helsingin
Pop& Jazz konservatoriossa.
Viime vuosina Viivi Maria on
osallistunut aktiivisesti
kansainvälisiin
harmonikkakilpailuihin ympäri
maailmaa viimeisimpänä

saavutuksenaan maailman arvostetuimpiin harmonikkakilpailuihin kuuluvan PIF
Castelfidardon voitto. Nuori harmonikkavirtuoosi on esiintynyt niin soolona kuin
erilaisissa kokoonpanoissa ympäri Eurooppaa, Japania, Etiopiaa jne. Viivi Maria
Saarenkylän ensimmäinen sooloalbumi julkaistiin huhtikuussa 2015.

Liput 12 € / 6 €

Ohjelma 2016, To 18.2.2016

Lounasmusiikkia
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

Ke 17.2.2016 klo 11.00 Prisma Kokkola 

Opiskelijat musisoivat leppoisasti lounaan lomassa.

Vapaa pääsy.

Ke 17.2.2016, Ohjelma 2016

Trio Fratres
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

Ke 17.2.2016 klo 19.00 Konservatorio 
Pitkänsillankatu 16

Legendaarinen harmonikkatrio
tekee paluun konserttilavoille.
Raimo Vertainen, Heikki
Jokiaho ja Toni Hämäläinen
muodostavat kolmella
harmonikalla virtuoosimaisen
trion, joka yllättää kuulijansa
heti ensimetreillä.

Mainetta yhtye on saanut
kansainvälisellä kilpailuvoitolla
Italiassa, esiintymisillä Suomen
tunnetuimmilla festivaaleilla ja
konsertoimalla 16 eri maassa
kantaesittäen heille sävellettyjä teoksia.

Fratres on valloittanut yleisön taidokkaan soittonsa myötä myös laaja-alaisella
ohjelmistollaan. Tunnetuilla klassisen musiikin helmillä, venäläisillä
virtuoosikappaleilla,kotimaisten säveltäjien moderneilla teoksilla, sekä Stingin ja
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Kraftwerkin tunnelmallisilla hetkillä. Tämän kokonaisuuden kuulemme
Talviharmonikan konsertissa.

Liput 20 €/10 €

Ke 17.2.2016, Ohjelma 2016

Kulmalla loves Talviharmonikka
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

Ke 17.2. 2016 klo 21.30 Corner’s Pub, Hotel Seurahuone 
Torikatu 24

 

Konserttikuvat:

 

Kokkolan vähäriviset 
Riitta Kossi

Riitta Kossi: Meillä ei kotia täällä ole, me joukko vieraat vaan. Vie kohtalo meitä
outoja teitä, kotiin ei milloinkaan.

Himankalaissyntyisen Riitta Kossin musiikillinen taival on kuljettanut hanuristia
Keski-Pohjanmaan lakeuksilta ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja mm. Värttinä-
yhtyeen matkassa, mistä yhtenä meriittinä mainittakoon Emma-palkinto 1992.
Kiertolaiselämä on siivittänyt häntä tutkimaan amerikansuomalaisten siirtolaisten
tarinoita ja musiikkia 1920-luvulta lähtien.

Riitta Kossin sielukas palje
tulkitsee ikäväntäytteisiä ja
kaihoisia rakkausvalsseja,
rempseää rekilaulua,
riemukasta polkkaa omilla
sävellyksillä höystettynä.

Esiintyjien jälkeen ilta jatkuu
kansanmusiikkijamien
merkeissä. Luvassa on
kansanmusiikkia,
jamitunnelmaa, puskasoiton pauketta ja yhteissoiton riemua. Jammailemassa on
Konservatorion ja Centria AMK:n opiskelijoita ja voi lauteilta löytää jopa
maailmalla kiertäneitä soittajia. Lava on avoin kaikille ja puskasoitto soi.

Vapaa pääsy.
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Ke 17.2.2016, Ohjelma 2016

Orffit Lastenkonsertti
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

Ti 16.2.2016 klo 9.30 Kälviän vapaa-ajantalon liikuntahalli 
Marttilankatu 4

Ti 16.2.2016 klo 12.00 Lohtajan Maininki 
Karhintie 5

Ke 17.2.2016 klo 9.00 Hollihaan koulun liikuntahalli 
Pikiruukintie 4

 

Konserttikuvat:

 

Lastenmusiikkiorkesteri Orffit on lempeä mutta villi; lavalla soittaa kolme
isämiestä Kimmo, Matti ja Hannu.

Orffit on televisiossa. Orffit on Talviharmonikassa. Orffeilla on haitareita, kitaroita,
saksofoneja, ja pikkusriikkisen kummalliset rummut. Orffit onnistuu soitannoissa
paremmin kuin valokuvissa.

Koululaiskonsertit, loppuunmyyty.

Ohjelma 2016, Ti 16.2.2016

Laskiaisrieha
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

Ti 16.2. 2016 klo 17.00-19.00 Roskaruka 

Mäenlaskua, mehutarjoilu, mutkamäkeä musiikin tahdissa.
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Kokkolan Jymy myy lämmintä makkaraa.

Vapaa pääsy.

Ohjelma 2016, Ti 16.2.2016

Miehemme Hiidellä
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

Ti 16.2.2016 klo 19.00 Kaupunginteatteri 
Torikatu 48

Jarkko Lahti tekstit 
Antti Paalanen haitari

 

 

 

 

 

 

 

Hiisi on Itämeren suomalaisten kansojen pyhä kultti- ja uhripaikka, pyhä lehto.
Miehemme Hiidellä on näyttelijän ja muusikon yhteinen näyttämöllinen leikki,
jaettu uni ikiaikaisesta juhlasta.

Rakkauden, halujen, toiveiden, pelkojen ja muistojen kudelma. Kuin elämä itse –
todellinen, mutta taru. Tekstejä muun muassa Eino Leinolta, Nils-Aslak
Valkeapäältä, Ari-Pekka Lahdelta, Henrik Ibseniltä, sekä esi-isiltä ja äideiltä
kansanrunouden muodossa.

Esitys on valmistettu Taiteen Edistämiskeskuksen tuella.

Liput 22 €/ 12 €

 

http:www.teatteri.kokkola.fi/ohjelma/miehemme-hiidellä

Ohjelma 2016, Ti 16.2.2016
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Nuorten virtuoosien irrottelu
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

Ma 15.2.2016 klo 18.00 Konservatorio 
Pitkänsillankatu 16

Konserttikuvia

Pohjanmaan nuoret opiskelijat näyttävät taitonsa ja musiikin voima puhkuu
palkeissa.

Yhdessä, muiden kanssa, erikseen, yksin, vaikka miten…

Vierailijoita Alajärveltä.

Vapaa pääsy.

Ma 15.2.2016, Ohjelma 2016

Ystävänpäivän tanssit
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

Tanssikuvat

 

Su 14.2.2016  klo 14.00-18.00 Työväentalo 
Pormestarinkatu 28 

Jiri Tammilehto & Esperanza
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Esperanza! Tanssi-iskelmien takuutanssittaja. Perinteistä tanssimusiikkia
tunteella.

Liput 13 €

[:fi]Su 14.2.2016[:sv]Sö 14.2.2016[:en]Sun. 14.2.2016[:], Ohjelma 2016

Kokkolaa talvella
11.11.2015  Anne Kommentit pois päältä  | Edit

Su 14.2.2016 klo. 17.00 Mannerheimin auki

 

 

 

 

 

 

 

Talvella elettiin kaupungissamme hiljaiseloa. Talojen seinustoille kasaantuneet
lumikinokset valaisivat kulkijan tietä, ja valtaporvarien portinpielissä olevat lyhdyt
loivat tunnelmaa.

Kokkolan Matkailuoppaat kertovat totta ja tarua talvisesta Kokkolasta vanhassa
kaupungissa, Neristanissa. Kierroksen päätteeksi Laivurintalon pihapiirissä
tarjolla lämmintä Laivuringlögiä sekä Hiljan pipareita.

Tervetuloa! 
Vapaa pääsy

[:fi]Su 14.2.2016[:sv]Sö 14.2.2016[:en]Sun. 14.2.2016[:], Ohjelma 2016

Ystävyydellä-konsertti
11.11.2015  Harriet Jossfolk-Furu Kommentit pois päältä  | Edit

Su 14.2.2016 klo 19.00 Snellman-sali 
Vingenkatu 18 

 

Konserttikuva:
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zeeDisplay Theme

 

Lauluja ystävyydestä, ystäville, sekä ystävien kanssa. Tule nauttimaan illasta
vanhojen tai uusien ystävien kanssa. Ota heidät mukaan tai löydä uusia paikan
päältä!

Laulun lahjan omaava Hannu Ilmolahti vie kuulijat sävelten siiville. Lauluyhtye
I.S.K.U. iskee tajuntaamme melodisen musiikin voimalla ja yhteisellä
antaumuksella.

Mukana säestävä trio.

Liput 15

[:fi]Su 14.2.2016[:sv]Sö 14.2.2016[:en]Sun. 14.2.2016[:], Ohjelma 2016

 

Kokkolan Talviharmonikka ry.
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