Vihdoinkin rajoitukset ovat poistumassa — Lilla Villanin tapahtumat
syyskuussa tavoittavat toivottavasti kaikki kulttuurinnälkäiset!
Lilla Villanin toiminta käynnistyi Lasten Lauantailla 21.8., jolloin lapsiperheet löysivät Lilla
Villaniin katsomaan sirkusesityksiä ja osallistuivat koko perheen yhteiseen
sirkustapahtumaan. Myös puutarhan hyönteishotellien tarinat tavoittivat ison joukon lapsia
ja heidän vanhempiaan. Voidaan siis huokaista helpotuksesta, että yleisö ei ole unohtanut
kulttuuritapahtumia. Lilla Villan on myös ollut mukana tuottamassa Aikamatkoja
Sibbesgårdenissa 4.-8.9. Esitys on nyt myös nauhoitettu ja julkaistaan pian Sipoon
kunnan nettisivuilla. Jaamme pian linkkiä myös meidän sosiaalisen median kanavilla.
Club Lilla Villan -konserttisarja käynnistyy Trio Flammen ja Bengt Ahlforsin konsertilla
perjantaina 17.9. klo 19. Konsertin lippuja on jo nyt varattu mukavasti. Konserttia on jo
siirretty kolmeen otteeseen, mutta nyt vihdoinkin lavalla kuullaan Bengt Ahlforsin iki-ihania
teatteri- ja revyylauluja uudenlaisella otteella, koska mukana Trio Flamme eli muusikot
Minna Nyberg, Daniela Fogelholm ja Emilie Adolfsson. Minna Nyberg toteaa ”vihdoinkin
päästään esittämään livenä musiikkia myös ihanassa Lilla Villanissa. Muut konsertit
järjestetään Teater Viiruksessa 15.-19.9.” Trio Flamme sjunger kända och mindre kända
visor av och med Bengt Ahlfors. Nu sjunger de tillsammans i en konsert där alla texter
och det mesta musiken är av Bengt Ahlfors. Tragikomiska ballader och kärleksvisor ur
kabaréer och musikaler, älskade klassiker men också några nästan bortglömda pärlor från
tidiga år.
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Sagofest! — Månfesten 22.-23.9 kl. 9:15-10 & 10:15-11
Kom med på en sagofest ute i Lilla Villans na trädgård! Vi rar Månfesten — en kinesisk
och koreansk skördefest. Ni får höra berättelsen on Jadekaninen som reser till månen. En
urgammal berättelse om empati och ädelmod! Musik och berättelse: Mundher al Ani och
Ellu Öhman (Ad Astra). Kuujuhlaa juhlitaan Jade-kaniinin tarinalla Lilla Villanin
Taidepuistossa. Esitykset ovat maksuttomia ja tarkoitettu päiväkoti-ikäisille.
Ryhmävaraukset: liput@lillavillan. , 044-728 4897

Lasten Lauantai 25.9. klo 11 Otus opus — tarinakonsertti otusten ja ötököiden
ällistyttävästä elämästä.
Vapaa pääsy. Lavalla Sipoon Äänet -festivaalin taiteellinen johtaja ja kitaristi Petri Kumela
sekä tekstien kirjoittaja ohjaaja ja kirjailija Laura Ruohonen. Visuaalinen ilme Erika
Kallasmaa.
Petri Kumela kuvaa konserttia näin: ”Parhaat ideat syntyvät sattumalta. Joskus vuoden
2007 loppupuolella tulin ajatelleeksi perinteisestä kitaraohjelmistosta löytyviä lukuisia
miniatyyrikappaleita, jotka kuvaavat pieniä eläimiä tai hyönteisiä (perhonen, kolibri,
mehiläinen, jne.). Teen paljon yhteistyötä säveltäjien kanssa ja sain idean pyytää uusia
pieniä otuksia vanhojen seuraksi. Vähänpä aavistin, kuinka innolla ajatukseeni tartuttiin!
Uusia teoksia alkoi syntyä saman tien, ja vuosien varrella Pienet otukset -kokoelmani on
kasvanut varsin mittavaksi. Ja lisää tulee koko ajan. Kaikki säveltäjät ovat tehneet
teoksensa vain, koska ovat inspiroituneet ideasta, tilauspalkkioita ei ole maksettu
kenellekään. Kappaleita on kertynyt jo reilusti yli 40, ja niiden musiikilliset tyylit vaihtelevat
laidasta laitaan. Hauskoja, vakavia, virtuoosisia, anarkistisia, meditatiivisia, yllättäviä –
jokainen teos kertoo omanlaisensa tarinan, kuvaa jotain otuksen luonteenpiirrettä tai
ominaisuutta.”
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Lisätietoja: Petri Pöyhönen, petri.poyhonen@lillavillan. , 044-755 1101

