
Valokuvia Intian arjesta,
koko värikkäästä elämän-
kirjosta.

Näyttely koostuu valo-
kuvista, jotka Efron on ot-
tanut Intiassa syksyllä 1999
ja talvella 2005. Kuvat ovat
pääosin Goasta, osa kylä-
kuvista läheltä Delhiä ja
Agraa, temppelikuvat ovat
Mumbaista. Kuvissa on ar-
kista Intiaa, eteen avautu-
vaa elämää ja toimintaa.
Efron on tietoisesti välttä-
nyt tyypillisiä turistikuva-
kohteita. ”Toisen arki on
toisen eksotiikkaa.”

Mirjam Efron on kiin-
nostunut kuvataiteista ja
harrastuksena hänellä ovat
myös erilaiset kulttuurit ja
niiden katsominen kame-
ran kautta. ”Elämää voi
myös kameran välityksellä
kuvata rytmikkäästi, pel-
kistetysti, dokumentoiden.
Intia inspiroi erityisesti:
sen rikas värikäs elämä,

jossa yksinkertaisin kei-
noin ihmiset pystyvät elä-
mään ja tuottamaan kaiken
tarpeellisen.”

Näyttely avoinna
18.4.–6.5. ma–to 9–20, pe
9–18, la 10–16, su suljettu.
Vapaa pääsy.

Kanneltalo, Klaneettitie
5, Hki 42. M-juna tai bussit
41, 42, 43. www.kulttuuri.
hel.fi/kanneltalo
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Luoteis-Helsingin musiik-
kiopisto on Pohjois-Haa-
gassa ja sen ympäristössä
toimiva yksityinen, laki-
sääteistä valtionapua saava
oppilaitos. Musiikkiopisto
tarjoaa varhaisiän musiik-
kikasvatusta, musiikin pe-
rustason ja opistotason
koulutusta sekä aikuisope-
tusta. Opisto juhlistaa 20-
vuotista taivaltaan Kan-
neltalossa 21.–28. huhti-
kuuta pidettävällä juhla-
viikolla.

Juhlaviikon ohjelmistos-
sa on tarjolla konsertteja
kaiken ikäisille, mm. mu-
siikillisia satutuokioita lap-
sille, 1900-luvun kitaramu-
siikkia Mika Kirsin esittä-
mänä ja kamarimusiikkia
sellisti Heini Mielosen joh-
dolla.

Yleisöohjelman avaa
perjantaina 22. huhtikuuta
Aventur-kuoroshow, joka
esitetään kahdesti, klo 18 ja
20. Aventur on aikuisten
kuoro, jonka laulun pohja-
na ovat moniääniset sovi-
tukset. Esitysten tyyliskaa-

la ulottuu afroamerikkalai-
sesta etniseen ja klassiseen
musiikkiin. Kanneltalon
konsertissa kuullaan mm.
Angelique Kidjoa, Michael
Jacksonia, ELOa ja Stevie
Wonderia. Liput konsert-
tiin maksavat 5 ja 3 euroa.
Viikon päättää tiistaina 26.
päivä Kanteleen ja tanssin
taikaa -esitys, jossa opiston
LuoMuKanteleet-yhtye
esittää soittajien omia sä-
vellyksiä sekä suomalaisia
kansansävelmiä. Tunnel-
masta toiseen liikkuvan
konsertin esiintyjäkaartiin
kuuluvat myös Hollolan
nuorisoseuran kansantans-
siryhmät Villet ja Veerat ja
Ellinoorat.

Tarkat ohjelmatiedot
löytyvät osoitteesta
www.luhmo.fi tai
www.kulttuuri.hel. fi/kan-
neltalo

Juhlaviikon järjestää
Luoteis-Helsingin musiik-
kiopisto.

Kanneltalo, Klaneettitie
5, Hki 42. M-juna tai bussit
41, 42, 43.

Luoteis-Helsingin
musiikkiopisto juhlii
20-vuotista taivaltaan
Kanneltalossa

Kaikkea sitä näkee! Kuvia Intiasta

Tien rakennusta Goassa, kaikki tehdään käsin, materiaalikin siirtyy naisvoimalla koreis-
sa...

ÄITIENPÄIVÄKONSERTTI
Johtaa Jukka Jokitalo

Su 8.5.2005 klo 15.00
Helander-koti, Ilmari-sali
Mäkipellontie 22, Haaga

Juhlapuhe: rovasti Jorma Paakkanen
Lausuntaa: Iiro Kajas

Viulusolisti: Jussi-Jaakko Mankki

Vapaa pääsy

KEVÄTKONSERTTI
Johtaa Jukka Jokitalo

Tiistaina 10.5.2005 klo 18
Kampin palvelukeskus juhlasali

Salomonkatu 21 B

Operetti- ja musikaalisäveliä
Solisti: Johanna Tuomi

Piano: Ilmari Räikkönen

Pääsylippu 7€

Partiolippukunnat Suosirrit ja Haagan Eräveikot esitte-
levät toimintaansa partioviikolla Haagan Palokaivonau-
kiolla. Tule tutustumaan alueen partiotoimintaan lauantai-
na 23.4. kello 10–14. Tarjolla partiotietouden lisäksi kuu-
maa mehua, hauskoja leikkejä, askarteluvinkki, partioleh-
tiä ja yllätysvieras.

Lisätietoja partiosta Haagassa:
Tytöt Pojat
Suosirrit Haagan Eräveikot
Henna Warma Aapo Kiilunen
henna.warma@hut.fi aapo.kiilunen@hut.fi

050 5306454

Haagan partiolaiset juhlivat
partioviikkoa 23.4. kello 10–14

Mirjam Efronin valokuvia
Kanneltalon galleriassa


