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TAIDE- JA MUSEOKESKUS SINKKA
TAIDE- JA MUSEOKESKUS SINKKA
Kultasepänkatu 2 / 040 318 4300 / www.sinkka.fi
Avoinna: ti, to, pe 11 – 18, ke 12 – 19, la, su 11 – 17, ma kiinni.
Pääsymaksu: 6 € aikuiset, 4 € eläkeläiset ja opiskelijat, alle 18-vuotiaat
ja työttömät maksutta, Museokortti. Tapahtumat ja luennot sisältyvät
museon pääsymaksun hintaan. Muutokset mahdollisia. Tarkistathan
Sinkan omilta nettisivuilta ajantasaiset tiedot tapahtumista.
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä yli 15-vuotiaille.

NAISIA, NAAMIOITA JA VILLIÄ LUONTOAa
10.1.2021 saakka
Kerttu Horila feat. Samuli Heimonen, Jenni Hiltunen, Elina Ruohonen, Eeva Peura
Syksyn pikkuhiljaa pimetessä kannattaa ottaa suunta Sinkkaan, jossa on esillä syksyn ehkä
hauskin ja koskettavin taidenäyttely. Realistisista ihmishahmoistaan tunnettu Kerttu Horila on
valloittanut katsojien sydämet teoksillaan, jotka vievät eläinten maailmaan, naisten naamiohuveihin ja satuihin, joissa kaikki ei mene niin kuin kirjoitettu on. Ja kun naamiot vihdoin riisutaan,
niiden takaa paljastuu elämän koko kirjo ja sen ehtymätön monikasvoisuus.

Samuli Heimonen, Helka 2017, akryyli ja öljy kankaalle, 180x180 cm, yksityiskokoelma (rajattu).

MUINAINEN KERAVA JA SEN LÖYTÄJÄT
Kerava-kulman pienoisnäyttelyssä vaelletaan Ancylusjärven rannoilla, etsitään kivikautisia muinaisjäännöksiä ja esitellään niiden löytäjiä. Esihistorian lisäksi näyttely kertoo Keravan lähihistoriasta ja ihmisistä, joiden pihoille menneisyys oli jättänyt hiljaisen viestinsä. Museon arkistossa
säilyneet kuvat antavat kasvot muinaisen Keravan löytäjille, joista jokainen on jättänyt oman
jälkensä ajan jatkumoon.

Kauppalanvaltuuston pitkäaikainen puheenjohtaja Hannes Myöhänen (kes.vas.) pelasi jalkapalloa Keravan Weikoissa 1930-luvulla.

ILMAISSUNNUNTAI
SU 1.11. KLO 11 – 17
Kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina on vapaa sisäänpääsy Sinkkaan.

YLEISÖOPASTUKSET

TI 3.11. KLO 11:30 / KE 25.11. KLO 17:30
Opastetut kierrokset Naisia, naamioita ja villiä luontoa -näyttelyyn. Kesto noin 45 min.

LUENTOSARJA KIVIKAUDESTA
Luentosarja Keravan alueen kivikauden asuinpaikoista ja kivikauden esinelöydöistä jatkuu.
KEravan kivikautiset asuinpaikat ja löydöt
KE 4.11. KLO 17:30
Keravan kaupungin kartoittaja ja arkeologi, FM Olli Kunnas kertoo Keravalta löytyneistä
inventoiduista kivikautisista löydöksistä.
Kahden vuonon väkeä – Tuusulassa ja Keravalla kivikaudella
KE 18.11. KLO 17:30
Tuusulan museoiden museolehtori, FT Harri Nyman.

TAITEENI TARINA – SAMULI HEIMONEN & ELINA RUOHONEN
KE 11.11. klo 17:30
Kuvataiteilijat Samuli Heimonen ja Elina Ruohonen kertovat teoksistaan ja työskentelystään
Naisia, naamioita ja villiä luontoa -näyttelyssä. Tilaisuus järjestetään tilanteen mukaan joko
näyttelysaleissa tai kuulutuksena museosalien kaiutinjärjestelmän kautta.

SINKAN LASTENSUNNUNTAI
SU 15.11. klo 11 – 16
* Miniopastus näyttelyyn ja maalauspaja klo 11–12 | 13–14 | 14–15 | 15–16
Huom! Valitse teille sopiva ajankohta ja ilmoittaudu työpajaan ennakkoon.
Osallistujamäärä/työpaja max. 20 hlöä. Ilmoittautumiset: sinkka@kerava.fi
* Lastenorkesteri Käpylehmän konsertti klo 12
Ei ennakkoilmoittautumista konserttiin, rajoitamme näyttelyvieraiden määrää tarvittaessa.
* Omatoiminen tehtäväpaperi
Lisäksi koko päivän ajan klo 11–17 tarjolla Naisia, naamioita ja villiä luontoa -näyttelyyn liittyvä
omatoiminen tehtävä. Tehtäväpaperi on jaossa Sinkan infossa sekä työpajojen yhteydessä.
Lapset maksutta, aikuiset mukaan museon pääsymaksun hinnalla.

näyttelyt
KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTO
Paasikivenkatu 12, Kerava.

Keravan Kameraseuran vuosinäyttely
(Taideseinä)

Paula Koivisto: "Ilolinnut"
(Yläkerran näyttelyseinä)

Peliviikon Figunäyttelyt
(Vitriinit)
Kansallisesta Pelipäivästä nopeasti yhteiseksi Peliviikoksi laajentunut teemaviikko on nostanut
pelaamiseen liittyviä teemoja julkiseen keskusteluun jo kymmenen vuoden ajan! Peliviikon
kunniaksi vitriineissä esillä erilaisia peleihin liittyviä esineitä ja pelejä.

ELina Hokkanen ja Juulia Salo: Harhaunikaveri
(Ikkunagalleria)

LAPSILLE JA NUORILLE
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy!
Keravan kaupunginkirjastossa, Paasikivenkatu 12.

Lasten leffanäytös (k-7, 1h 16min)

Pe 6.11. klo 16:30 (Pentikulma-sali)
Elokuvassa puhutaan englantia, tekstitys suomeksi. Ovet avataan puolituntia ennen näytöstä,
elokuviin ei jaeta lippuja. Näytökseen otetaan voimassa olevien rajoitusten mukainen määrä
katsojia. Tekijänoikeussyistä emme saa mainostaa näytettävää elokuvaa internetissä tai kirjaston ulkopuolella. Tarkemmat tiedot elokuvasta saa kirjastossa asioimalla.

Musiikkiopiston muskari (30min)

La 7.11. ja La 21.11. klo 10:30 (Satusiipi)
Musiikkiopiston muskarit on suunnattu kaikenikäisille lapsille. Muskarin vetää 7.11. Juuli
Kammonen ja 21.11. Juha Mäki. Tervetuloa mukaan laulamaan ja musisoimaan yhdessä!
Tapahtumiin ennakkoilmoittautuminen kirjasto.lapset@kerava.fi

MUSKARI (30min)

Ke 11.11. klo 9:30 (Satusiipi)
Lauletaan ja lorutellaan yhdessä oman aikuisen kanssa kirjaston Satusiivessä. Muskaritätinä
toimii Tanja Selkälä. Kaikenikäiset lapset ovat tervetulleita! Tapahtumaan ennakkoilmoittautuminen kirjasto.lapset@kerava.fi

Lasten leffanäytös (S, 1h 12min)

La 21.11. klo 13 (Pentikulma-sali)
Elokuvassa puhutaan suomea. Ovet avataan puolituntia ennen näytöstä, elokuviin ei jaeta
lippuja. Näytökseen otetaan voimassa olevien rajoitusten mukainen määrä katsojia. Tekijänoikeussyistä emme saa mainostaa näytettävää elokuvaa internetissä tai kirjaston ulkopuolella.
Tarkemmat tiedot elokuvasta saa kirjastossa asioimalla.

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTO
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy!
Paasikivenkatu 12.
Tilaisuuksiin otetaan valtakunnallisten koronaohjeiden mukainen
määrä katsojia. Osaa tilaisuuksista on mahdollista seurata suorana
lähetyksenä Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden YouTubekanavalla. Seuraa tapahtumatiedotustamme osoitteessa
www.kerava.fi/kirjasto.

Kirjastokino: Mansikkamaa (k-12, 1h 33min)

Ti 3.11. klo 18 (Pentinkulma-sali)
Ruotsalaisen marjatilallisen tyttären ja puolalaisen marjanpoimijapojan ihastuminen törmää
yhteiskunnalliseen todellisuuteen Wiktor Ericssonin elokuvassa. Elokuva on lämminhenkinen
kuvaus nuorten haparoivasta suhteesta, itsensä ja tulevaisuuden etsinnästä.
Pentinkulma-saliin otetaan valtakunnallisten koronaohjeiden mukainen määrä katsojia.
Maksuttomia lippuja jaetaan Pentinkulma-salin edessä tuntia ennen näytöksen alkua,
1 lippu/henkilö.

Yhtä soittoa! -konsertti

To 5.11. klo 18 (Satusiipi)
Keravan musiikkiopiston oppilaat esiintyvät Keravan kirjaston Yhtä soittoa! -konsertissa. Konsertin aikana kuullaan piano- ja viulumusiikkia. Hengähdä hetki musiikin äärellä kirjastoasioinnin
lomassa!

Haastattelussa kirjailija Maria Pettersson

To 5.11. klo 18 (Pentinkulma-sali)
Maria Pettersson on Journalisti-lehden päätoimittaja ja historiaharrastaja. Pettersonin tietokirja
Historian jännät naiset (Atena, 2020) on saavuttanut Ilmiömäisen suosion. Haastattelijana tilaisuudessa toimii vs. kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtaja Tuula Haavisto.

Lauantaikonsertti: Panu Savolaisen Soiva Trio

La 7.11. klo 13 (Pentinkulma-sali)
Panu Savolainen, vibrafoni / Harri Kuusijärvi, harmonikka / Eero Seppä, kontrabasso.
Panu Savolaisen Soiva Trio ottaa nimensä mukaisesti kaikki sointivärit irti vibrafonin, harmonikan ja kontrabasson persoonallisesti soivasta kombinaatiosta. Savolaisen pelkistetyt, kansanmusiikkivaikutteiset sekä yksinkertaisuuttakin hakevat sävellykset jättävät tilaa niin värikylläiselle
tulkinnalle kuin mestarillisten muusikoiden rohkealle improvisaatiollekin.

Soiva Trio © Otto Virtanen

Leikkaajana Keijo Virtanen: Arkistojen aarteita osa 2

Ma 9.11 klo 18 (Pentinkulma-sali)
Elokuvaleikkaaja Keijo Virtasen kotimaisten klassikkoelokuvien juhlasarja jatkuu valikoima Virtasen leikkaamia lyhytelokuvia. Sarja juhlistaa Virtasen 50-vuotista uraa elokuvan parissa.
Keijo Virtanen on itse paikalla esityksessä.

Seppo Puttosen vieraana Paula Nivukoski

To 11.11. klo 18 (Pentinkulma-sali)
Pentinkulma-salissa vieraana Pohjalainen kirjailija Paula Nivukoski. Keskustelun aiheena Nivukosken toinen romaani Mainingin varjo (2020 Otava), joka on koskettava historiallinen romaani.

Taanilan tunti

Ke 18.11. klo 18 (Pentinkulma-sali)
Toimittaja Hannu Taanilan haastateltavaksi saapuu erikoislähettiläs Heikki Talvitie. Keskustelun
aiheena on Talvitien teos Suomi, konjunktuurien vanki (Karjalan Sivistysseura ry 2020). Teos
analysoi Suomen pyrkimystä asemoida itsensä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ympäristössään
Ukrainan kriisistä (2014) nykyhetkeen. Siten se on jatkoa Talvitien kirjalle Venäjä, Venäjä, Venäjä,
jonka aikaikkuna oli Georgian sodasta (2008) Ukrainan kriisiin (2014).

avoin lava

23.11. klo 18 (Pentinkulma-sali)
Keravan kirjasto haluaa kannustaa musiikkin, runouden, stad upin ja muiden esittävien taiteiden harrastajia tuomaan esiin osaamistaan tarjoamalla heille open stage -tyyppisen esiintymispaikan. LIsätietoa kirjastosta ja osoitteesta www.kerava.fi/kirjasto

Kirjastokino: System Crasher (k-16, 1h 59min)

Ti 24.11. klo 18 (Pentinkulma-sali)
Maksuttomia lippuja jaetaan salin edessä tuntia ennen näytöksen alkua, 1 lippu/henkilö.
Näytöksessä saksalainen elokuva, joka kertoo traumatisoituneesta 9-vuotiaasta tytöstä, jolle ei
löydy sopivaa paikkaa yhteiskunnasta. Elokuvan esittelee kriitikko Timo Malmi.

muita tapahtumia
KERAVAN MUSIIKKIOPISTO

Nenäpäiväkonsertti

Pe 13.11. klo 18 (Keravan kirkko)
Keravan kirkossa kajahtaa riemukkaita ja yllätyksellisiä säveliä musiikkiopiston oppilaiden ja
opettajien esittäminä. Seurakunnalta luvassa myös musiikkitervehdys. Konsertin tuotto ohjataan Nenäpäiväkeräykseen. Konsertti striimataan, yleisömäärä on rajoitettu. Ohjelma 10€.

musiikkiopiston joulukonsertti

Ma 30.11. klo 18 (Keravan kirkko)
Ohjelmassa joululauluja ja jouluisia lauluja. Jousiorkesteri Tanto esiintyy Erkki Palolan johdolla
solistinaan sopraano Saija Kivioja. Konsertissa kuullaan myös soitinyhtyeitä. Vapaa pääsy.
KERAVAN SEURAKUNTA

D-vitamiinia! "Kaksi tohtoriprojektia kohtaavat"

Su 1.11. klo 15 (Keravan Seurakuntasali, Papintie 6)
D-vitamiinia! -konserttisarjan kolmannessa konsertissa esiintyvät sellisti Iida-Vilhelmiina Sinivalo ja klarinetisti Lucy Abrams-Husso, jotka ovat Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa
parhaillaan tohtorintutkintoa tekeviä taiteilijoita.
Lucy Abrams-Husso keskittyy tutkintoprojektissaan esittämään vuoden 1980 jälkeen sävellettyä suomalaista ja amerikkalaista klarinettimusiikkia. Tutkimuksellisena aiheena hänellä on
kartoitus nykymusiikin esittämisen ja vastaanottamisen eroista Suomen ja USA:n välillä.
Iida-Vilhelmiina Sinivalo tarkastelee taiteellisessa jatkotutkinnossaan ilmiöitä, joissa ylitetään
vakiintuneiden sellonsoiton rajoja. Tästä kokonaisuudesta hän käyttää nimitystä ylirajainen
sellonsoitto, minkä keskiössä ovat laajennukset sellon ja sellistin perinteisten ilmaisukeinoihin.

D-vitamiinia! "Iltahämärän serenaadi"

Su 22.11. klo 15 (Keravan Seurakuntasali, Papintie 6)
Syksyn 2020 D-vitamiinia! -konserttisarjan päättää viulisti Linda Hedlundin ja pianisti Elisa
Järven konsertti "Iltahämärän serenadi". Tässä konsertissa kohtaavat George de Godzinskyn
ja Kerttu Bernhard, sekä 1900-luvun alkupuolen ranskalaista musiikki, joka toimi taustana ja
vaikuttajana heille molemmille.

