
ILMOITUS

Tulevia 
juttuja

Mitä on taidekaraoke?

Mitä on runokaraoke? 

Elävää musiikkia 
Vikkulassa!

Taide kohtaa antiikin  
Taide ja antiikki Juana 

Esityspäivät
la   6.11. klo 14.00
su  7.11. klo 13.00
ke 17.11.klo 19.00
to 18.11. klo 19.00
su 21.11. klo 13.00

Esityspaikka 
Hervannan elokuvateatteri  
Cinola, Lindforsinkatu 1
Tampere

Liput
Aikuiset 12 €
Eläkeläiset, opiskelijat 10 €
Lapset 6 €

Lippujen myynti alkaa esitys-
paikalla 1h ennen esityksen 
alkua. Lippuvaraukset ja 
tiedustelut p. 040 776 9401 
www.lysti.�

Tyrmäävä
2000-luvun kabaree

SATAKUNNANKATU 13  |  33100 TAMPERE  |  PUH. 020 1234 632
www.vihtorinkirjasto.fi

Myös kulttuurinjanoon!
37€, S-etukortilla 32€ (+toim.maksu)

Tampere-talon 
lipputsto. 0600-94500
(1,26 €/min + pvm.)

Kulttuuri olet sinä! Ja Tampere on
suuri kulttuurinäyttämö. Kulttuuria on  se
jäljellejäävä tunne ja muistijälki, joka
kantaa vuosisatoja. Vaikka Cultura-sana
tarkoitti alunperin maanviljelyä, on se nyt
hengen viljelyä.

Timo-Olavi Jalkanen on taiteilija, toimittaja
ja valokuvaaja. Hän vie meidät viikoittaiselle
kulttuurimatkalle taiteilijoiden, kirjailijoiden,
teatteri-, elokuva- ja musiikkimaailman ihmis-
ten pariin. Näemme myös mielenkiintoisia
paikkoja ja ihmisiä hänen valokuvaamanaan.
Lisää kuvia, sekä haastattelut ovat luettavissa
ja kuultavissa webissä: www.databooks.com.

Elämän kohtauspaikka

- Välitämme tamperelaisuutta
sukupolvelta toiselle. Meidän
kautta voi löytää vastauksen siihen,
mistä olemme kotoisin. Tänne muut-
taneelle löytyy vastaus siihen, minne
hän tuli. Tarjoamme historiapers-
pektiivin siitä, mistä palikoista kau-
punki on rakennettu. Luomme
yhteisöllisyyttä, joka ei keskellä kau-
punkia synny vaikka lehtien hara-
vointitalkoilla, kuten laitakaupungil-
la, naurahtaa Tampere-Seuran
toiminnanjohtaja Heidi Martikai-
nen.

- Tampere-Seura
julkaisee Tampere-aiheisia kirjoja, Tammerkos-
ki lehteä ja hoitaa valokuva-arkistoa. Se myös
järjestää kulttuuritilaisuuksia, yleisötilaisuuksia
ja retkiä. Se on yli 70 vuotta vanha, Suomen
suurin kotiseutuliike, kertoo Martikainen.

- Seuramme on siis myös ihmisten kohtaa-
mispaikka, positiivinen nostalgiakeidas. Mutta
se ei aja sitä, että vain kaikki vanha olisi hyvää.
Kotiseudun tuntemus luo turvallisuuden tunnetta. Se vahvistaa
halua vaalia sitä eteenpäin. Mottomme on "virkisty ja viisastu".
Olemme “Tampere Fan Club”, heittää Martikainen.

- Yli puolet kotiseututyöstä on tunnetta. Toinen puoli on
konkretiaa: vanhoja valokuvia, kirjoja, lehtiä, retkiä ja kaikkea
sitä mitä voidaan yhdessä tehdä.

 Lisää osoitteesta: www.databooks.com.

Hämeenkatu jättää
muistijälkensä suku-
polvesta toiseen. Ark-
kitehti Seija Hirvikal-
lion ja tietokirjailija
Matti Wacklinin kirja
Hämeenkatu – Tam-
pereen sydän kertoo
noista muistijäljistä.

- Tämä kirja on heijas-
tus ihmisten kautta
Hämeenkadun historiaan. Moderni kotiseutukirjallisuus antaa

juuria omaan elämään. Kirjan tarinallisuudesta
on tullut tärkeä tekijä - ei pelkkiä faktoja, vaan
myös tunteita ja tunnelmia. Internet kilpailee
pelkän tietokirjan kanssa. Tässä tietosanakirja-
mainen tosikkomaisuus on rikottu, kertoo Wack-
lin, paljasjalkainen Tamperelainen.

- Myös arkkitehtuurikirjallisuudessa on uusi
lähestymistapa, jossa pelkän rakennushistorian
lisäksi kerrotaan ihmisten tarinoita. Tähän yhtey-
teen sopii hyvin käsite genius loci eli paikan
henki. Asukas sitoutuu tunteillaan enemmän
paikkaan, kun oppii sen tuntemaan. Tampereel-
la monet talot tunnetaan edelleen talon nimillä,

toteaa Hirvikallio.
Kirjan luettuaan ymmärtää Tampereen pääkadun historian

monesta näkökulmasta. Katso lisää: www.databooks.com.

Kun hyllyissä on kirjoja kuvatai-
teesta, designista, musiikista, eloku-
vista, teatterista, matkailusta, luonnos-
ta, puutarhasta, liikunnasta ja har-
rasteista, voidaan varmaankin puhua
kulttuurikirjakaupasta. Tällainen on
TIETOkirjakauppa. Ja kaunokirjal-
lisuus on myös ohjelmassa.

Tilassa toimii lisäksi Galleria TIE-
TO, kuukausittain vaihtuvine tai-
denäyttelyineen. Kirjakauppa- ja tai-
degalleriayhdistelmä tarjoaa näin ollen

monenlaisia virikkeitä.
Rakennustietosäätiön
omistama kirjakauppa on alunperin rakentamisen,
arkkitehtuurin ja sisustamisen ammattilaisten kir-
jakauppa, ja sitä se on edelleen.

Kirjakauppias Aki Järvinen on ollut 15 vuotta
kirjakauppa-alalla.

- Meillä on hyllytavarana sellaista, joita ei usein-
kaan muualta löydy. Meillä on myös sellaisia kir-
joja, joissa tavarankierto on pienempää. Täällä
niihin pääsee tutustumaan. On uutuuskirjoja ja

tarjouskirjoja. Internet aikakautenakin ihmiset haluavat edelleen
pitää kirjaa kädessään, Järvinen toteaa.

- Kannattaa tulla tutustumaan valikoimiin. Lahjakortti on aina
osuva idea. Saaja on varmasti kirjaan tyytyväinen. Valikoimam-
me on laaja ja lisäksi meillä on valmiudet tilata kirjoja.

Lisää osoitteessa: www.databooks.com.

Tampere juhli lokakuun
alun 231-vuotispäiväänsä kym-
menien kulttuuritapahtumien
merkeissä. Mikä on kulttuurin
merkitys kaupungille ja kaupun-
gin merkitys kulttuurille? Por-
mestari Timo P. Nieminen ja
kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Irene Roivainen:

- Kulttuuri on tärkeä Tampereen vetovoimaisuuden perusta, ja
tietysti matkailijalle yksi tärkeimmistä syistä matkustaa Tam-
pereelle. Olemme julistautuneet Suomen teatterikaupungiksi,
meillä on Tampere-talo, Filharmonia ja vaikka
urheilukulttuuria eri muodoissaan, miettii Niemi-
nen.

- Kulttuuri on yksi tapa luoda ihmisille hyvin-
vointia. Se on ennaltaehkäisevää sosiaalityötä. Kau-
punkilainen ei ole vain kulttuurin kuluttaja, vaan
myös luo sitä yhdessä muiden kanssa. Parhaim-
millaan kulttuuri voimaallistaa, osallistaa ja herät-
tää halun toimia yhdessä. Kulttuuri ei saa olla insti-
tuutioiden seinien sisälle kätkeytyvää, vaan sen tu-
lee olla läsnä kaupunkielämässä, pohtii Roivainen.

- Hieno historiallinen teollinen perinteemme,  joka
näkyy Tammerkosken rannalla, on myös kulttuuria.
Teollisuus synnytti tarpeen kulttuurille. Tarvitaan muutakin kuin
työntekoa. Lasten kasvattaminen kulttuurihenkeen on tärkeä
tehtävä, sanoo Nieminen. Lisää osoitteessa: www.databooks.com.

Suuri kulttuurinäyttämö

on kulttuurikirjakauppaon “Tampere Fan Club”

“Kotiseututuntemus
luo turvallisuuden ja

yhteisöllisyyden
tunnetta.”

HEIDI MARTIKAINEN

“Kulttuuri virkistää
kaikenikäisiä

ihmisiä. Avoimin
silmin ja korvin
mukaan toisten

kanssa.”
TIMO P. NIEMINEN

EDELLINEN
Teemana teatteri

TT / 3 pen-
nin ooppera

haastattelussa
Esko Kovero

haastattelussa
Esko Roine

TTT/
Chicago


