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Tulevia  juttuja
Kulttuuritalo Telakka

Taide kohtaa antiikin:

Hiekan taidemuseo

Taide ja antiikki Juana

Tauluja lauluista

Art Pispalassa

Tee kulttuuria muille myös itse! Ota
oma tai toisen runo ja lue se yleisölle.
Tuo taulu tai veistos mukanasi ja kerro
sen tarina. Laulu- tai soittotaitoisille on
tarjolla Open stage ja tietysti tavallinen
karaoke. Uniikkiesityksiä kaikki!

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.

Kerro tarina taideteoksestasi

- Musiikki-instrumentteja alkaa ilmestyä
Keskustorin laidalla olevan Bar Vikkulan
pienen esiintymislavan viereen. Joka toisena
keskiviikkoiltana irlantilaistaustainen Frankie
Shannon (kuvassa oik.) aloittaa esityksen
kitarallaan, toivottaen esiintyjiä lavalle. Open
stage voi alkaa. Yleisö odottaa mitä illasta tulee.

Talon puolesta paikalla on mikseri ja mikro-
fonit. Monella on mukanaan oma kitara, basso
tai huuliharppu. Rumpusetti ja piano ovat paikal-
la vaihtelevasti. Enimmillään soittajia ja laulajia jammailee lavalla
yli puolenkymmentä yhtä aikaa. Musiikki polveilee etupäässä
rhythm and bluesin, rockin ja countryn linjoilla.

Paikan isäntä Ilpo Vikkula kertoo, että Bar Vikkulassa on
joka viikko eläviä esityksiä. Mukana on myös juuri keksitystä
aiheesta tehtävää lauluimpromusaa. Spontaanit esitykset ovat
joskus todellisia helmiä. Niissä ei ole ulkoa opitun jäykkyyttä.

Lisää osoitteessa: www.databooks.com.

Hotelli Tammerin baari/bistro Vihtorin Kirjastoon saa-
puu joka kuukauden toisena tiistai-iltana ihmisiä taideteoksia
mukanaan. Art Aura-ryhmän Pertti Ruoranen, Tarja
Inkovaara, Sirkkaliisa Virtanen ja Aarto Uurasjärvi

(kuvassa vasemmalta alkaen), loivat uuden kon-
septin, jolle he antoivat nimen taidekaraoke.

Paikalle saapuneet tarttuvat vuorollaan mik-
rofoniin ja kertovat taideteoksensa tarinan. Teok-
set ovat maalauksia, valokuvataidetta, veistok-
sia ja ikoneja. Ne on tuotu kotien seiniltä ja pöy-
diltä. Kertoja on usein taiteilija itse. Mukana on
myös kuulijoita ilman teoksia. Kysymys on tai-
teesta kiinnostuneille tarkoitetusta tapaamises-
ta, jossa teosten tarinat ovat pääosassa.

- Vihtorin kirjastossa meillä on myös mm. dek-
kari-iltoja, sekä laaja kirjasto, josta voi viedä ja jonne voi tuoda
kirjoja, kertoo hotelli- ja ravintolapäällikkö Janne Mönkkönen
(kuvassa oikealla). Katso www.databooks.com.

Lokakuinen lauantai-
ilta pub Amurin Krou-
vissa etenee karaoken mer-
keissä. Siellä kuullaan mitä
vaihtelevinta laulua.

Karaokeisäntä Tommy
kerää karaokelappuja ja
syöttää laulut karaokelait-
teistoon. Polttariporukka
tuo paikalle viimeisiä
neitopäiviään viettävän
kansanedustaja Minna Sirnön kukkaseppele päässään. Sulhanen

Jyrki Sinisalo tanssittaa tulevaa vaimoaan sydä-
mensä kyllyydestä Annen laulun tahdissa. Lava
täyttyy tanssijoista. Iloinen meininki jatkuu koko
illan, ja artistit ovat niin nuoria kuin vanhojakin.

Japanista 80-luvulla suomeen levinnyt karaoke,
laulu ilman orkesteria (japaninkielen kara
=tyhjä, okesutora=orkesteri), kukoistaa edelleen.
Ja kun esitykset ovat usein taatun ainutkertaisia,
ne villitsevät, mutta myös hillitsevät yleisöä.

Hymy nousee jokaiselle Amurin Krouvin asiakkaan kasvoille
viimeistään loppuillasta, kun Kata laulaa: “me mennään nai-
misiin, viikon päästä lauantaina ... ollaan yhdessä aina”. Illan
juhlapari kun tulee kuulutuksen mukaan juuri niin tekemään.
Karaoke pystyy luomaan hyvää oloa ja lähentämään toisilleen
entuudestaan tuntemattomia ihmisiä. Jokainen esiintyjä tekee
osuutensa illan tunnelmaan. Hyvä laulutaito on karaokessa suo-
tavaa, mutta ei pakollista. Katso: www.databooks.com.

Tampereen Teatterin talossa oleva Teatterikahvila Kivi
täyttyy joka kuukauden ensimmäisenä tiistai-iltana runoudesta
kiinnostuneista ihmisistä. Kun silloin astuu ravintolan ovesta
sisään, pöydällä edessä on läjäpäin runokirjoja talon puolesta.
Monella on kädessään itse tuomansa kirja tai runo paperilla.
Juontaja on näyttelijä Seppo Kulmala (kuvassa).

- Noin 90 % runojen esittäjistä lausuu omia runo-
jaan, joten illoissa kuullaan myös ennenkuulemat-
tomia runoja. Ja onpa joku omalla runollaan kosi-
nut naistakin  täällä illassa. Ammattirunoilijavierai-
ta meillä on käynyt Tommi Tabermannista
alkaen. Jokaisessa illassa runonlausunnan katkai-
see aina välillä soittajavieras, kertoo Kulmala.

- Runokaraoke nimi ja konsepti ovat tampere-
laista alkuperää. Loimme tämän lähes vuosikym-
men sitten yhdessä silloin erästä ravintolaa pitäneen Ismo Malkin
kanssa. Nyt tämä pyörii täysille saleille täällä Kivessä kuudetta
vuotta, kertoo Kulmala. Lisää osoitteessa: www.databooks.com.

Lausu omia tai toisten runoja

villitsee ja hillitseeLava avoinna esityksille

Spontaanit
esitykset ovat

joskus helmiä, kun
ne eivät ole ulkoa

opitun jäykkiä.

“Taidekaraoke-
esityksissä ei

tarvita laulutaitoa,
tarinat riittävät.”
SIRKKALIISA VIRTANEN

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

EDELLINEN teemana:  TAMPERE -
suuri kulttuurinäyttämö

Timo P. Nieminen ja Irene Roivainen - Seija Hirvikallio
ja Matti  Wacklin -  Heidi Martikainen -  Aki Järvinen

Galleria
Himmelblau

Vesa
Toukomaa

POP
7.11. saakka

ma-pe 11-17, la-su
12-16, vapaa pääsy
Finlaysoninkuja 9

Art Pispala

Jan Laine
Tommi Kantola

Tauluja lauluista

20.11. saakka
ma-pe 10-17, la 10-15
su 12-17, vapaa pääsy




