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Ke 10.10. klo 9.30

PÄIVÄKOTIKINO

Ke 10.10. klo 9.30

SATUTUNTI

PÄIVÄKOTIKINO

Pe 12.10. klo 9.30

La 13.10.2018 klo 10.30
La 13.10.2018 klo 13

SATUTUNTI

Ke 17.10. klo 11

To 18.10. klo 11
Pe 19.10. klo 16

Keravan lukiossa
Keravan kirjastossa

Keravan kirjastossa

MIMI JA KUKU

Keravan kirjastossa

MITÄ MAKSAA?

Keravan kirjastossa
Keravan kirjastossa

ALASTALON SALISSA

Keravan kirjastossa

PENTUJENGI
SUPERSANKAREINA

Su 21.10. klo 15

Keravan kirjastossa

KEHOKO

TULPPAANIKUPLA

Ke 17.10. klo 12.15

Keravan kirjastossa

DORIA ETSIMÄSSÄ

Ma 15.10.2018 klo 13, 14 ja 15
Ti 16.10. klo 18

Keravan lukiossa

Keravan kirjastossa

HERRA HAKKARAISEN
SEITSEMÄN IHMETTÄ

Keravan lukiossa

Päiväkotikino: Muumi ja vaarallinen juhannus
ke 10.10.2018 klo 9.30 &
pe 12.10.2018 klo 9.30 Keravan lukion auditoriossa
Vuonna 2008 valmistunut Muumi ja vaarallinen juhannus elokuva pohjautuu 1970‒1980-lukujen taitteessa tuotettuun
Muumien maailma -animaatiosarjaan. Seesteisen kesäpäivän
Muumilaaksossa keskeyttää tulivuorenpurkaus ja valtava tulvaaalto. Vesi nousee yhä korkeammalle, mutta perhe löytää viime
hetkellä turvapaikan merkillisestä talosta, joka ajelehtii heidän
eteensä. Kesto 82 min, ikäraja S.
Näytökset on suunnattu ensisijaisesti päiväkodeille ja perhepäivähoidolle. Ilmoittautumiset 26.9.
alkaen: kulttuuri@kerava.fi tai 040 318 2004.

Satutunti
ke 10.10.2018 klo 9.30 &
la 13.10.2018 klo 10.30
Keravan kaupunginkirjaston Satusiivessä
Kirjaston Satutunteja suositellaan yli 3-vuotiaille. Kesto n. 30
minuuttia. Satutunteja kirjastossa syksyllä myös keskiviikkoisin
7.11. ja 14.11. klo 9.30 ja lauantaisin 27.10. ja 10.11. klo 10.30.

Doria etsimässä
la 13.10.2018 klo 13
Keravan kaupunginkirjaston Satusiivessä
Disney-Pixar -animaatio Doria etsimässä jatkaa Nemoa
etsimässä -elokuvan tarinaa. Dori lähtee kalakaveriensa kanssa
etsimään perhettään ja joutuu huimiin seikkailuihin
matkatessaan valtameren halki. Kesto 1 h 33 min, ikäraja K7.

KEHOKO
ma 15.10.2018 klo 13, klo 14 ja klo 15
Keravan kaupunginkirjaston Satusiivessä
Suomalais-slovenialaisen vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n
KEHOKO on moniaistinen esitys kehon toiminnoista. Se yhdistelee
nukketeatteriesityksen, taidenäyttelyn ja leikin rakenteita. Esitys
koostuu elintoimintoja kuvaavista interaktiivisista veistoksista,
joihin liittyy hauskoja, osallistavia ja toiminnallisia kehoon ja
aisteihin liittyviä tehtäviä. Lapset pääsevät kirurgian erikoislääkäri
Ruven seurassa mm. ryömimään paksusuolessa, vierailemaan
majoituspalvelu kohdussa ja täyttämään tyhjän pään ajatuksilla. Kesto n. 40 min, soveltuu 2‒8 -vuotiaille.
Ilmoittautumiset 26.9. alkaen: kulttuuri@kerava.fi tai 040 318 2004.

Mimi ja Kuku
ti 16.10.2018 klo 18,
Keravan kaupunginkirjaston Pentinkulma-salissa
Tervetuloa TV:n lastenohjelmistakin tuttujen vauhtiprinsessa
Mimin ja hänen hassun leijonanpentunsa Kukun laululeikkikonserttiin! Jos tykkäät tanssia, pomppia, seikkailla ja koetella
voimiasi, laita kruunu päähäsi ja taikaviitta hartioillesi! Tule
osaksi hervottoman hassua esitystä, jossa sinä itse saat olla
kaikkein kirkkain tähti. Miminä muusikko ja lasten joogaopettaja Majka Nurminen ja Kukuna näyttelijä Anna Kulmala.
Liikunnallinen esitys sopii kaikille 0‒100-vuotiaille lapsille!
Saliin mahtuu 150 ihmistä jonotusjärjestyksessä. Suosittelemme saapumaan paikalle hyvissä ajoin.

Tulppaanikupla
ke 17.10.2018 klo 11
Keravan kaupunginkirjaston Pentinkulma-salissa
TOTEM-teatterin peruskouluikäisille suunnattu Tulppaanikupla on
moderni opetusnäytelmä rahan luonteesta ja rahalla pelaamisesta.
Historiallisiin tulppaanimanian tapahtumiin pohjautuvassa
esityksessä huutokaupan puheenjohtajana toimiva Meklari ja rikas
Roope johdattelevat yleisöä läpi rahan historian sekä opettavat
huutokaupan tiimellyksessä, mikä on rahan ydin. "Raha on
järkyttävän hieno keksintö, lapset." Osallistavan esityksen on
kirjoittanut ja ohjannut Janne Saarakkala. Kesto n. 1h.
Esityksen jälkeen halukkaiden on mahdollista osallistua
esitykseen liittyvään Mitä maksaa? -työpajaan Satusiivessä.

Ilmoittautumiset 26.9. alkaen: kulttuuri@kerava.fi tai 040 318 2004.

Mitä maksaa? -työpaja
ke 17.10.2018 klo 12.15
Keravan kaupunginkirjaston Satusiivessä
TOTEM-teatterin Tulppaanikupla-esitykseen liittyvässä
työpajassa syvennytään rahan syntyyn. Miksi rahalle syntyi
tarve, miten ihmiset loivat rahan käsitteen ja mitä raha
oikeastaan on? Lapset osallistuvat pajassa vaihtokauppapeliin,
jonka tiimellyksessä raha aikoinaan syntyi. Työpajaohjaajana
toimii teatteripedagogi Tanja Turpeinen. Kesto 45 min.
Työpajaan osallistuminen edellyttää Tulppaanikupla-esityksen katsomista.
Ilmoittautumiset 26.9. alkaen: kulttuuri@kerava.fi tai 040 318 2004.

Alastalon salissa ‒ Eevastiina ja lokinpoika
to 18.10.2018 klo 11
Keravan kaupunginkirjaston Pentinkulma-salissa
Alastalon salissa ‒ Eevastiina ja lokinpoika on Elina Lajusen
dramatisoima
ohjaama tiivis ja rytmikäs nukketeatteritulkinta
Ilmoittautumiset 26.9. alkaen: kulttuuri@kerava.fi
tai 040 318ja2004.
Volter Kilven kuuluisasta romaanista. Esitys kertoo olennaiset
käänteet romaanista kaikenikäisille katsojille, hauskuuttaen
perheen pienimpiä mutta tarjoten herkkuja myös Volter Kilven
rikkaan kielen ystäville. Esitys on helsinkiläisen Nukkehallituksen,
turkulaisen TEHDAS Teatterin ja Seurasaaren Ulkomuseon
yhteistuotanto.
Ilmoittautumiset 26.9. alkaen: kulttuuri@kerava.fi tai 040 318 2004.

Pentujengi supersankareina
pe 19.10.2018 klo 16
Keravan kaupunginkirjaston Satusiivessä
Supersankaripentue seikkailee Disneyn vuonna 2013 valmistuneessa
animaatiossa. Pentujengiläiset löytävät taikasormukset, jotka antavat
heille supervoimat. Pian he pääsevät käyttämään uusia supervoimiaan
ulkoavaruuden konnaa vastaan. Pentujengi supersankareina -elokuva on
hauska seikkailu, josta ei puutu toimintaa. Kesto 1 h 17 min, ikäraja K7.

Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä
su 21.10.2018 klo 15 Keravan lukion auditoriossa
Linnateatterin esityksessä Mauri Kunnaksen ikisuosikki Herra
Hakkarainen osallistuu unissaan arpajaisiin ja voittaa matkan
maailman ympäri. Koska peräkammaripojan äiti ei pääse matkaan,
aukeaa Masa Marsullekin mahdollisuus tutustua maailman
seitsemään ihmeeseen. Parivaljakko käy Egyptin pyramideilla,
Italian pastapöydissä, tapaa Intian pyhän lehmän ja verryttelee
Herra Hakkaraisen ikämiesnivelet vetreiksi kiinalaisella
akrobatialla. Esityksen rooleissa nähdään Mikko Lamminen ja Kalle
Tulander. Esitys sopii kaiken ikäisille. Kesto 45 min, ei väliaikaa.
Pääsyliput 5€, myynnissä ovelta klo 14 alkaen. Varaukset: kulttuuri@kerava.fi tai 040 318 2004.

Tapahtumapaikat:

Lisätietoja:

Keravan kaupunginkirjasto,
Satusiipi ja Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava

Tapahtumiin on vapaa pääsy, ellei toisin
mainita. Kirjaston esitysten kapasiteetin
vuoksi niihin voidaan ottaa päiväkotiryhmiä
vain mikäli tilaa jää.

Keravan lukio, auditorio
Keskikatu 5, Kerava

Kimppa!-lastenkulttuuriviikot järjestää
Keravan kulttuuripalvelut.
kerava.fi/kulttuuri

