
 

 

 

TAPAHTUMAVYÖRY HUIPENTAA OPISTON KEVÄÄN  Huhtikuu 2017 

Pirkan opiston kevätkausi pursuaa toinen toistaan kiehtovampia tapahtumia. Musiikkiopiston 
matineoita ja konsertteja järjestetään kaikissa jäsenkunnissa. Tanssiopiskelijat kokoontuvat omaan 
katselmukseensa ja teatteria on tarjolla sekä nuorten että aikuisten esittämänä.  

Tänä vuonna kuvataiteen ja kädentaitojen näyttelyt toteutetaan opiston yhteisenä Suomi 100 -
aiheisena juhlanäyttelynä. Se kiertää syksyllä 2017 kaikissa opiston jäsenkunnissa. Keväällä ja 
syksyllä voit ihastella kurssilaisten töitä jäsenkuntien eri näyttelytiloissa. 

Nokialla Opistoaseman näyttelyissä on esillä kierrätystekstiilejä sekä kuva- ja käsityökoululaisten 
vuoden satoa. 

Katso lisää tapahtumatietoja nettisivuiltamme: 

Musiikkiopisto  

 
Esitykset ja näytökset  

 
Näyttelyt  

 

Kuvataide-käsityökouluun sekä tanssi- ja teatterilinjoille haetaan uusia opiskelijoita 

Kuvataiteen, käsityön, teatterin ja tanssin pitkäjänteisestä opiskelusta kiinnostuneiden kannattaa 
nyt olla valveilla. Haku Pirkan opiston järjestämään visuaalisten ja ilmaisutaiteiden 
perusopetukseen käynnistyy 18.4.2017 ja jatkuu toukokuun 2017 loppuun asti. Katso tarkemmat 
ohjeet taiteenlajien omilta sivuilta:  
 
Hakeminen kuvataide ja käsityökouluun   

Hakeminen tanssi- ja teatterilinjoille 

 
Lisäksi otamme opiskelijoita sanataiteen perusopetuksen opintoihin. 
Lisätietoja sanataideopintoihin ilmoittautumisesta antaa suunnittelijaopettaja Heikki Riikonen, 
puh. 0401334215, sähköpostitse heikki.riikonen@nokiankaupunki.fi 
 

Maksuttomat yleisluennot jatkuvat toukokuun lopulle 

Onko islam oikeasti väkivaltainen uskonto? Mitä Koraani sanoo kaiken kaikkiaan rauhasta ja 
väkivallasta? Tätä kyselee VTM Veijo Fiskaali luennollaan Pirkkalan kirjastossa 12.4.  

 

 

http://www.pirkanopisto.fi/musiikkiopisto/matineatkonsertittapahtumat
http://www.pirkanopisto.fi/tanssi-jateatterilinjatanssi-jateatterilinja/esityksetjanaytokset
http://www.pirkanopisto.fi/kuvataide-jakasityokoulu/nayttelyt
http://www.pirkanopisto.fi/kuvataide-jakasityokoulu/hakeminen
http://www.pirkanopisto.fi/tanssi-jateatterilinjatanssi-jateatterilinja/hakeminentanssi-jateatterilinjalle
mailto:heikki.riikonen@nokiankaupunki.fi


 

 

 

Tuula Liina Variksen teos ”Maan päällä paikka yksi on” kertoo puolestaan sotien jälkeisestä 
suomalaisesta yhteiskunnasta ja erityisesti naisten muuttuneesta roolista. Teoksesta opistollemme 
teatteriohjauksen tehnyt Jarmo Skön haastattelee kirjailijaa ensi-illan aattona 5.5. Nokia-salissa.  

Mille suomalaiset nauravat? Tätä pohtii emeritusprofessori Seppo Knuuttila 10.5. Pirkkalan 
kirjastossa. Luennolla tarkastellaan suomalaisen kansanhuumorin aiheita ja vaiheita muun muassa 
alueellisten erojen, yhteiskunnallisten ja etnisten suhteiden sekä erinäisten vanhojen ja uusien 
tabujen ristivalaistuksessa. 

Professori, kirjailija Tarmo Kunnas päättää opiston luentokevään 18.5. teemallaan Hyvää 
kotiseutua etsimässä. Kunnas käsittelee luennossaan ennen kaikkea Nokiaa kotiseutuna sivuten 
myös maakunnallisuutta, kansallista identiteettiä, kansainvälisyyttä ja globaalisuutta.  

Luentojen tarkemmat tiedot löydät täältä. 

 
Vielä ehdit mukaan liikunnan intensiivikursseille  
  
Haluaisitko säväyttää kesäjuhlien ja tanssilavojen parketeilla? Miltä kuulostaisi rauhoittava 
pilatesharjoittelu kevääseen heräävän metsäluonnon keskellä? Kevätlukukausi on jo pitkällä, mutta 
vielä ehdit mukaan mm. seuraaville kursseille:  
 
Paritanssin intensiivikurssi lavoille, Lempäälä  

Paritanssin intensiivikurssi konkareille, Lempäälä  

Physiopilatesta luonnossa, Pirkkala  

Taijin intensiivikurssi kesän kynnyksellä, Nokia  

100 minuuttia Suomi-lavista, Pirkkala  

100 minuuttia Suomi-lavista, Nokia  

Joogan lyhytkurssi aloittelijoille, Pirkkala 

 
 
Hyvää pääsiäistä ja puhtia kevätaskareisiin! 
 

 
 
 
PS. Seuraa myös Facebook-sivujamme, jotta saat ajankohtaisen tiedon tapahtumistamme ja 
kursseistamme. 

http://www.pirkanopisto.fi/kansalaisopisto/luennotjaseminaarit
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=57910
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=57911
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=58092
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=58082
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=58034
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=58040
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=58091
https://fi-fi.facebook.com/pirkanopisto/

