savonlinnan <3 <3 <3
kulttuurikellari
avataan 11.-20.5.2018
PE 11.5. kulttuurikellari
		avataan
17.00 näyttelyn avajaiset
eveliina hämäläisen piirustuksia ja maalauksia, kuraattorina emma ainala.
vapaa pääsy
19.00 kellari goes kabaree!
artisteina mm. maiju vaahtoluoto, juha kotilainen, johanna kropsu, trio tanguango, vitoldas sokolnikas, don vito
brass quartet
20 € - järj. olavin jazz ry

TI 15.5. raapustellaan
ravintolassa, piirretään
pubissa
19.00-20.30 kulttuurikellarin
drink & draw -tapahtuma.
folkduo tallulah & neil.
vapaa pääsy, vapaaehtoinen
tarvikemaksu

KE 16.5. lauluja
kynttilänvalossa
20.00 trees, taidelukion yhtyeitä,
helmi sofia.
10 €

LA 12.5. puuhia ja viisuja
10.00-12.30 ilahduta äitiä -työpaja, mukana klovnit ja elävää
musiikkia.
vapaa pääsy
21.00 alkaen euroviisu-finaalikatsomo, sirkustaiteilija mia
silvennoinen, viisuvisa ja
palkintoja.
vapaa pääsy

SU 13.5. kellarikino &
kvartetti kahvilla
16.00 savonlinna-kvartetti,
aaro jaatinen.
10 €
17.30 luontoelokuvafestivaalin
ennakkonäytös: weit – the
story of a journey around the
world. saksalaisen pariskunnan maailmanympärysmatka ilman lentokonetta.
10 €

19.00 retrotytöt, pop-laulajia linnalasta, popparit-kuoro,puhallinorkesteri saimaa.
10 €

katutason pop up -kahvila palvelee
tapahtumien yhteydessä.

liput 5€

SU 20.5. grande finale
koko päivän lippu 15 €
lippu yhteen konserttiin 5 €
15.00 harmony sisters ja savonlinnan teatterikuoro, savonlinnan
seudun romanilähetys vierailee
16.30 katutanssia kellarilla
musiikki- ja tanssiopiston
street 6 -ryhmä

TO 17.5. musiikkia
savonlinnasta

17.00 nuorta folkkia
taidelukion irkkubändi ja kansanmusiikkiyhtye takamus

19.00 paikallisten musiikintekijöiden ilta. mm. esko alanen,
paavo hakulinen, aapo heinonen, kalevi hämäläinen, joose
keskitalo, matti makkonen,
terhi pippuri, maija teikari,
ilkka vesioja.

KLO 18.00 by taikkari
eri yhtyeitä taidelukiolta,
taidelukion jazzbändi

15 € - järj. olavin jazz ry

PE 18.5. liity joukkoon
19.00 jäsenilta
vapaa pääsy savonlinnan
kulttuurikellari ry:n
jäsenille

LA 19.5. osallistu, nouse
lavalle, tee taidetta
9.00-14.00 kulttuurikuja kellarille
opastettu reitti kulttuurikellarille kauppatorilta.
vapaa pääsy

MA 14.5. kellarista
kajahtaa

19.00 sana on vapaa
kulttuurikellarin sanataiteen
open mic -ilta. runoja, tarinoita ja mietteitä maailmasta.
trio gambaamo.

11.00-13.00 taiteile itse!
taidelukiolaisten pitämä kaikille avoin kuvataidetyöpaja.
mus. matti makkonen sello.

KLO 19.30 kalevi hämäläinen group

lisäksi
taidekutomo avoinna:
maanantaina 14.5. klo 9-14.30
tiistaina 15.5. klo 9-15.30
keskiviikkona 16.5. klo 9-16
(ohjattu työpaja klo 14-16)
torstaina 17.5. klo 9-16
(ohjattu työpaja klo 14-16)
perjantaina 18.5. klo 9-14
yleisölle avoimia työpajoja
eri taiteen aloilta.
vapaa pääsy järj. taidekutomo-hanke

joukkorahoituskampanja 20.5.2018
saakka auki osoitteessa
kulttuurilahja.fi/hanke/savonlinna

näyttely avoinna tapahtumien
yhteydessä.

vapaa pääsy
15.00 ja 15.30 kulttuurikellarin
joogatuokiot
ohj. sari helena nyrhinen,
mus. katri susitaival viola
da gamba.
vapaa pääsy

kaikki lipputulot lyhentämättömänä
savonlinnan kulttuurikellarin
hyväksi. lipumyynti tuntia
ennen ovelta, varaukset
slnkulttuurikellariry @ gmail.com

os. olavinkatu 34 savonlinna

