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PÄIVÄKOTIKINO: PULUBOIN JA PONIN LEFFA
ke 9.10. klo 9.30 ja pe 11.10. klo 9.30
Keravan lukion auditorio
Koulun alku lähestyy, mutta 7-vuotias Poni-tyttö ei halua
koululaiseksi. Hän pukeutuu mieluummin tekoturpaan ja
laukkaa kaupungin katuja villinä ja vapaana. Äidin mielestä
ponileikkien on loputtava, sillä koulussa pitää käyttäytyä.
Äiti saa isänkin vakuutettua siitä, että jotain täytyy tehdä.
Mikä avuksi, kun aikuiset eivät ymmärrä? Kesän aikana
Ponin elämään astuu mielikuvituskaveri Puluboi
omanlaisensa lintumainen poika, joka rakastaa mainoksia
ja pullaa ja vihaa r-kirjainta. Rämäpäisellä Puluboilla on
ratkaisu Ponin ongelmiin. Kaikki tuntuu helpolta, kun
beatboxaa ja syö vähän bullaa! Jännittävä kesä saa aina vain värikkäämpiä käänteitä, kun ponityttö ja
lintupoika valtaavat aarteita pursuavan roskalavan ja leikkivät miten lystäävät. Puluboin ja Ponin vauhdissa
koko perheen elämä menee railakkaasti uusiksi. Valkokankaalla: Jenni Lausi, Anna-Maija Tuokko, Santtu
Karvonen, Aapo Puusti. Ohjaus Mari Rantasila. Kesto: 72 min., ikäraja S.
Näytökset on suunnattu ensisijaisesti päiväkodeille ja perhepäivähoidolle.
Ilmoittautumiset 1.10. alkaen: kulttuuri@kerava.fi tai 040 318 2004.

NUKKETEATTERI SAMPO - KOLME PIENTÄ PORSASTA
ma 14.10. klo 13
Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali
Kolme pientä porsasta on pohjimmiltaan tuttu satu, jossa on uusia
yllätyksellisiä juonen käänteitä. Sadun kantavana teemana on
erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen sekä yhdessä
toimimisen merkitys ja ilo. Esityksessä on elävä musiikki ja lauluissa
saa yleisö laulaa mukana. Sopii kaiken ikäisille.
Esittää: Antero Reinistö ja Anne Lihavainen. Ohjaus, nuket, lavastus:
Maija Baric. Käsikirjoitus: trad. / Maija Baric. Kesto 30 min.
Pentinkulma-saliin mahtuu 150 ihmistä jonotusjärjestyksessä. Suosittelemme saapumaan paikalle hyvissä ajoin.

SORMINUKKEPAJA
Kolme pientä porsasta –esityksen jälkeen tehdään pienet sorminuket. Sorminukkepajaan otetaan 20 lasta.
Ilmoittautumiset pajaan 1.10. alkaen p. 040 318 2004 tai kulttuuri@kerava.fi.

VATSASTAPUHUJA SARI AALTO
ti 15.10. klo 18 Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali
Suomen suosituin vatsastapuhuja ja TikTok-superstara Sari Aalto valloittaa
kaikenikäiset katsojat hulvattoman räiskyvillä esityksillään! Rakastetun sometähden koomiset vatsastapuhumisnumerot saavat yleisön nauramaan
äimistyneenä, kun Sari muuttaa yleisöstä valitsemansa avustajan eläväksi
vatsastapuhujannukekseen, tai kun lavalla pistävät parastaan YouTubesta ja
TikTokista tutut nukkehahmot Simpanssi-Anssi, Oskari Olematon ja
svengaava Lulu-pulu. Sari tuli tunnetuksi Talent Suomi -kilpailussa, ja hänen
hauskat nettivideonsa ovat keränneet yli 50 miljoonaa nettiklikkausta
ympäri maailman. Esitysten jälkeen Meet & Greet, jolloin Sari jakaa
fanikortteja ja ottaa mielellään kaverikuvia yleisön kanssa.
Pentinkulma-saliin mahtuu 150 ihmistä jonotusjärjestyksessä.
Suosittelemme saapumaan paikalle hyvissä ajoin.

SINKAN PERHETIISTAI
ti 15.10. klo 11-16

SINKAN LASTENSUNNUNTAI
su 20.10. klo 11-16
Syyslomalla Sinkan Varjokuvia ja Siluetteja -näyttelyssä:
Lasten opastuksia klo 11.30, 12.30 ja 14.30, tehtäviä näyttelyssä ja
siluettityöpaja.
Tiistaina mukana päivää tahdittamassa Rytmiyhteisö Kerupi.
Lapset alle 18v ilmaiseksi, aikuiset Sinkan pääsylipulla 6/4e.
Meillä käy myös museokortti. Taide- ja museokeskus Sinkka, www.sinkka.fi

KIRJASAIRAALA
pe 18.10. klo 11-13
Keravan kirjasto, Satusiipi
Kirjasairaalassa lapset korjaavat kirjaston poistokirjan ja saavat sen omakseen.
Alle 10v. lapselle oma aikuinen mukaan korjausavuksi.
Vapaa pääsy.

TANSSITEATTERI RAATIKKO - LENTÄVÄ MATTO
pe 18.10. klo 13
Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali

Lentävä matto on vuorovaikutteinen teos, joka johdattaa
katsojat tuhannen ja yhden yön maisemiin, jalokivien,
taikureiden ja lentävien mattojen maailmaan! Narri
Pottuwarvas ja Esmeralda Kultawarvas avustajineen
löytävät Aladdinin taikalampun, jonka henki tietää
timanttiaarteen kätköpaikan. Mutta aarteen perässä on
myös viekas taikuri, ja lapsiyleisön on pelastettava
taikalamppu ja timantit ennen kuin arabian yö laskeutuu
teltan ylle.
Käsikirjoitus ja koreografia: Marja Korhola, Lavastus ja
puvut: Terttu Torkkola, Valot: Christian Hernberg ja Olli Johansson, Äänisuunnittelu: Timo Muurinen,
Musiikkivalinnat: Marja Korhola. Esiintyjät: Pauliina Pakarinen ja Sam Henrik Haapala
Kesto n. 50 min. Ikäsuositus yli 3-vuotiaat.
Pentinkulma-saliin mahtuu 150 ihmistä jonotusjärjestyksessä. Suosittelemme saapumaan paikalle hyvissä ajoin.

LASTEN LEFFANÄYTÖS: KUMBA
pe 18.10. klo 16
Keravan kirjasto, Satusiipi

Vain puoliksi raidallisena syntynyt seepravarsa Kumba aiheuttaa laumassaan
suuren suurta ihmetystä ja kummastusta erilaisen ulkonäkönsä vuoksi.
Samanaikaisesti kotisavannille iskee ennennäkemätön kuivuusaalto, juomavesi
alkaa loppumaan ja joukon taikauskoiset pahikset keksivät vierittää syyn
poloisen Kumban niskaan. Ansaitakseen raitansa, päättää peloton Kumba
koota ystäväjoukkonsa ja lähteä jännittävälle matkalle etsimään tarunhohtoista
keidasta, jossa sinisen veden virta ei lopu koskaan. Erikoinen joukko kohtaa
matkan varrella jos jonkinlaisia sattumuksia sekä mitä ihmeellisimpiä ja
pelottavimpia savannin asukkaita.
Kesto 82 min., ikäraja 7

SATUTUNTI
la 19.10. klo 10.30-11.00
Keravan kirjasto, Satusiipi
Kirjaston satutunti on kaikille avoin tarinatuokio.
Satutunti on tarkoitettu yli 3-vuotiaille. Satutunti on suomeksi ja on kestoltaan puoli tuntia.

HÄÄPPÖSET –YHTYE – MUSISOIDAAN KIMPASSA
su 20.10. klo 15
Keravan lukion auditorio
Tervetuloa laulunluontiin - iloisissa syystunnelmissa!
Mahtavaa musiikkimeininkiä sekä laulunluontia yleisön kanssa tarjoaa HÄÄPPÖSETorkesteri! Konsertissa kuullaan ihmisluonnon sekä eläinkunnan ilmiöistä.
Konserttiin osallistuvat saavat omat mittatilausbiisinsä, joihin aiheet tulevat
konsertin päähenkilöiltä eli lapsilta perheineen. Hääppöset yllyttää lapsia
tanssaamaan ja mukaan laulamaan, lavallekin halutessaan pääsee tanssaamaan ja
soittamaan perkussioita. Syysloma ja Kimppa-viikot saavat räätälöityjä kipaleita.
Kertokaa toiveitanne! 😀
Liput ennakkoon www.lippu.fi alk. 5e.

Tapahtumapaikat
Keravan kaupunginkirjasto,
Satusiipi ja Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12
Keravan lukio, auditorio
Keskikatu 5
Taide- ja museokeskus Sinkka
Kultasepänkatu 2

Lisätietoja
Tapahtumiin on vapaa pääsy, ellei toisin mainita.
Kirjaston esitysten kapasiteetin vuoksi niihin
voidaan ottaa päiväkotiryhmiä vain mikäli tilaa jää.
www.kerava.fi
FB / Keravan kaupunki
FB / Keravan kulttuuripalvelut

