Lokakuu 2021

UUTISKIRJE

MYRSKYRYHMÄ
AJANKOHTAISTA

Uutiskirjeeseen olemme koonneet Myrskyryhmän ajankohtaiset toiminnat, Samalla
toivotamme vireää ja taiteen täyttämää syksyä. Missä oletkin, olet ajatuksissamme!

KANSAINVÄLISET KUVIOT

PUHELINLANGAT TANSSII -NÄYTTELY

Näyttelyn kuvasarja koostuu tanssi- ja
yhteisötaiteilija Elli Isokosken viiden
ikäihmisen kanssa ideoimista valokuvista,
jotka valokuvaaja Johannes Romppanen
toteutti yhdessä mallien ja Ellin kanssa.
Kuvia kiertävässä näyttelyssä on viisi,
kooltaan 50X70 cm. Näyttelyn kuvat ovat
valokuvaaja Johannes Romppasen käsialaa.
Näyttelyn yhteyteen on mahdollista
rakentaa esim. avajaistilaisuus tai
taiteilijatapaaminen.
Näyttely varattavissa!
FB @puhelinlangattanssii

PIMDI
Myrskyryhmän perustajat Pauliina
Laukkanen ja Elli Isokoski ovat pitkästä
aikaa yhdessä töissä, vielä kummankin
aiemmassa opiskelupaikassa
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun
Tanssi- ja teatteripedagogiikan
laitoksella. Kansainvälisen Pimdi
(Pedagogy of imaginative dialogue)hankkeen Suomen jaksolla
Myrskyryhmällä on viikko aikaa
tutustuttaa taideopiskelijat vanhustyön
ympäristöön. Juonessa on mukana
Laajasalon palvelutalo ja Riistavuoren
seniorikeskus. Taiderinkiläisetkin
pääsivät mukaan kansainväliseen
rientoon.
RE-think Aging?

TUOTANTOPILOTTI & YHTEISTYÖ

Tuotantokokeilu on käynnistynyt
keväällä 2021.
Käynnistimme lokakuussa 2021
yhteistyön Kaatuneitten omaisten liiton
Sotaorpojen tuki-hankkeen kanssa
Hämeenlinnassa. Tanssielokuvan
merkeissä tavataan!

Lokakuu 2021

TANSSIELOKUVA KANSSAMME

Tanssielokuva kanssamme -yhteistyöllä
vahvistetaan kulttuuria ikääntyneiden
elämässä. Osana toimintaa vapaaehtoisia
koulutetaan tanssielokuvan käyttöön.
Toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki.
15.11. tapahtuu!
Tiedon Tuvalla klo 12.00-14.00
tapaamme vapaaehtoisten kanssa ja
tutustumme tanssielokuvaan.
Roihuvuoren palvelukeskuksessa klo
15.00-16.30 on Ellin elokuvahetki, jossa
katsomme tanssielokuvia ja kerromme
lisää osallistumisen tavoista.

DIGITAALINEN HYVINVOINNIN TALO

KOULUTUS/ JULKAISUT

Digitaalinen hyvinvointitalo kokoaa saman
virtuaalikaton alle monipuolisesti hyvinvointia
edistävän yhteisöllisen kokonaisuuden.
Tulevaan taloon sisältöjä tuottavat
kulttuurialan sekä kulttuuria hyödyntävät
sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat yhdessä.

Käy rinnallain -tanssielokuva
katsottavissa Yle Areenassa:
https://areena.yle.fi/1-50732049

Myrskyryhmälle hanke mahdollistaa
digitaalisten sisältöjen viemisen taloon, sekä
ikkunan tavoittaa laajenevan joukon ihmisiä.
Hanketta osarahoittaa Uudenmaan liitto.
Hanketta koordinoi Kalliolan Setlementti ry.
Mikäli olet kiinnostunut talon kehittämisestä,
ole yhteydessä: jaana.merenmies@kalliola.fi

Ikäihmisten luovuus valokeilassa.
Kokoelma käytännön kuvauksia koottuna
englanninkieliseen julkaisuun.
Myrskyryhmä mukana!
How is Finland approaching the creative
and cultural rights of and provision for
older people? A series of case studies from
and reflections on Finland's creative
ageing scene.
Lataa ja lue julkaisu Baring Foundationin
sivulta. Julkaisu pdf-muodossa.
baringfoundation.org.uk/resource/love-ina-cold-climate-creative-ageing-in-finland/
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
päivä - etätapahtuma 25.11.2021
https://bit.ly/3pL4RIR

OLLAAN YHTEYDESSÄ!

Mervi Leivo
tuottaja
045 357 9354
myrskyryhma@gmail.com
Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry
www.myrskyryhma.fi
Blogit: https://www.myrskyryhma.fi/ellin-blogi
https://www.myrskyryhma.fi/kulttuurinen-vanhustyouml

Soivat muistot -webinaari 9.12.
https://sites.google.com/view/musiikkijam
uisti/tapahtumat

