LEHDISTÖTIEDOTE 27.5.2021

Lasten Lauantaina vietetään 5.6. klo 13-16 ulkotapahtumana Taidepuistossa
Lilla Villan on ollut tapahtumien osalta suljettuna 27.11.2021 alkaen. Vihdoinkin on
mahdollista järjestää tapahtumia ulkotiloissa 1.6. alkaen. Samalla käynnistyy uusi
kaksivuotinen Kulttuuri kylässä -kehittämishanke, jossa mukana yhdeksän kuntaa ItäUudeltamaalta: Askola, Lapinjärvi, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Hanketta koordinoi Porvoon kaupunki. Hankkeen tavoitteena on vuosina 2021-2022 löytää
uusia tapoja toteuttaa kulttuuritoimintaa alueen asukkaiden, taiteilijoiden ja luovan alan
toimijoiden kanssa.

Asuntovaunuteatteri Karavan on parkissa Lilla Villanin etupihalla 2.-5.6. Karavan on
kauniin keltainen teatteriksi muutettu asuntovaunu, joka tuo mukanaan
nukketeatteriesityksen Omituisia juttuja. Nukketeatteri Ofelian Anne Lihavainen toteaa, että
”esitys on intiimi sanaton nukketeatteriesitys, jonka tarkoitus on ilahduttaa ja hämmästyttää.
Omituissa jutuissa leikitään mittasuhteilla, joiden avulla luodaan unenomainen tunnelma
maailman ehkä pienimmälle näyttämölle. Asuntovaunu tarjoaa myös intiimin katsomon,
koska vaunuun mahtuu vain 8 katsojaa kerrallaan. Esityksiä on non-stop perhe tai ryhmä
kerrallaan. Esitys kestää 10 minuuttia.” Ääni- ja musiikkimaailman on luonut Sampo
Kylmänen.

Lilla Villanin Taidepuistossa kuullaan lasten ja nuorten esityksiä. Mukana on Sanataidekoulun
oppilaita, Sipoon musiikkikoulun oppilaita, Ocarina-lapsikuoro ja tanssiryhmä. Lisäksi kaikilla
on mahdollisuus maalata viiri ulkona pidettävässä työpajassa. Värikäs viirinauha kiinnitetään
Lilla Villanin ympärillä oleviin puihin. Draamapedagogi Ellu Öhman kertoo Tarinoiden
puutarhassa tarinoita suomeksi ja ruotsiksi. Uudesta alppiruusupuistossa trubaduuri Mikko
Rajala pitää improbiisi-konsertin.

Taidepuistossa avataan uusi Nuotiotulilla -valokuvataidenäyttely, joka vie katsojat Suomen
metsien haltijoiden ja taruolentojen luokse. Kuvien kautta nähdään minkälaista metsän väkeä
kokoontuu illan hämärtyessä nuotiotulille. Kuvista voit löytää Mielikin, Tapion ja jos
jonkinlaisia eläinhahmoja. Valokuvaajina Teemu Tuuloskorpi ja Jukka Pinonummi.

Valokuvat on painettu metallilevylle ja osa niistä jää kesäkuun kiertueen jälkeen Lilla Villanin
Taidepuistoon. Valokuvista on tehty myös postikortteja, joita voi ostaa kahvilasta.

Café Lilla Villan on auki koko päivän. Pikkusalin seinillä on nähtävissä Ateljee Eivorin
taiteilijoiden Maalauksia ja keramiikka. Vintillä on Tiina Kolehmaisen Toisenlaiset -näyttely.
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