
Myllypuron mediakirjastossa tapahtuu
Helmikuu 2012 uutiskirje

Venäläisen laulun ja musiikin ilta

Torstaina 9.2.2012 klo18-19.30

Duo ”Tulitsa”, Tatiana Krylova (laulu) ja Slava Druzhinin
(laulu, kaksirivinen venäläinen harmonikka) esittävät venä-

läisiä kansanlauluja ja ikivihreitä sävelmiä. Konsertin jälkeen lauletaan yhdessä tuttuja venäläi-
siä lauluja sekä suomeksi että venäjäksi. Teetarjoilu. Tervetuloa!

Jos et pääse paikan päälle, seuraa tapahtumaa suorana Stadi.TV:stä kaapelissa ja verkossa.
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Mediakirjaston leffaillat starttaa helmikuussa

Ti 14.2. klo 19- Pedro Almodóvarin Iho jossa elän (2011). Rakkautta &
Anarkiaa elokuvafestivaalin avajaisleffa nyt Myllypuron mediakirjastossa.
Vapaa pääsy. Huom. elokuvan ikäraja K16.

Seuraava leffailta ti 28.2. klo 19-.

Helsinki Poetry Connection runoilta Myllypuron me-
diakirjastossa

to 23.02.2012 klo 18-21

Helsinki Poetry Connectionin runoillassa esiintyvät Dxxxa D, Harri Hertell, Maksimi Voima ja
Heinis. Runoillassa on myös ”avoin mikki” –osuus, jonne kaikki ovat tervetulleita esittämään
omia teoksiaan. Kaikki sanataide on tervetullutta, runosta räppiin ja laulurikkaan. Teetarjoilu.
Tervetuloa kuulemaan ja osallistumaan! Vapaa pääsy.



Läppärikerhossa tutustutaan kirjallisuussivustoihin ja Epooq
-elämäntarina ja muistelupalveluun

Läppärikerhossa opit uutta omasta kannettavastasi ja pääset tutustumaan
mukavassa seurassa internetin uusiin palveluihin. Läppärikerhossa on
joka kerta uusi kiinnostava aihe. Helmikuussa ohjelmassa ti 7.2. klo 13-15
Kirjallisuussivustot ja ti 21.2. Epooq – elämäntarina ja muistelupalvelu.
Enter ry esittäytyy. Ilmoittaudu kirjastossa tai soittamalla mediakirjastoon.

Naperokino – elokuvatuokiot perheen pienimmille!

Lyhytelokuvia 0-3-vuotiaille torstaisin klo 10-11. Katsomaan voi piipahtaa vaikka vain hetkeksi
kerrallaan. Vaipanvaihto ja syöttäminen onnistuvat elokuvan lomassa. Myös vanhemmat sisa-
rukset ovat tervetulleita. Vapaa pääsy! © Annantalo, Helsinki 2000

Jokaisella kerralla oma teema:
to 23.2. klo 10-11 Luovuus, taide ja musiikki
to 8.3. klo 10-11 Kaupunki ja koneet
to 22.3. klo 10-11 Eläimet
to 5.4. klo 10-11 Luonto ja vuodenajat

Kuvankäsittelyn perusteet –kurssi to 1.3.2012 klo 13-15
Kurssilla opetellaan digitaalisten kuvien peruskorjailua ja muokkausta Pho-
toshop-ohjelmistolla.

Myllypuron mediakirjasto
Kiviparintie 2, 00920 Helsinki
Puhelin:  09 31085 092
Sähköposti: myllypuron_mediakirjasto@hel.fi
http://www.lib.hel.fi/myllypuro
fi.facebook.com/Myllypuronmediakirjasto
Avoinna: maanantai- torstai  9-20, perjantai  9-16, lauantai  10-16


